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ชื่อผู้จัดทา
นายชาญชัย สุดมี
นายพายุ โพธิ์นอก
นายมานพ การัมย์

ชื่อโครงการ
เครื่องตรวจสอบสาย LAN และ
สาย SATA

นายดุลเลาะห์ แม๎นบุญสวําง เครื่องตรวจเช็คสายอัจฉริยะ
นายอานนท์ ฮู๎คี้

แผนก
อิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ
เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ได๎ก๎าวหน๎าไปมากขึ้นเรื่อยๆ มีความแตกตํางจากหลายปีที่
ผํานมาอยํางเห็นได๎ชัด เทคโนโลยีทางด๎านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เป็นอีกด๎าน
หนึ่งที่มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
มีบทบาทสาคัญในการดาเนินชีวิตประจาวันความเป็นอยูํทุกวันนี้ เชํน การใช๎โทรทัศน์
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ในการทางาน หรือตามสถานที่ประกอบการ
(ร๎านซํอม
คอมพิวเตอร์หรืออื่นๆ ) รวมถึงการเรียนการสอนที่ก๎าวหน๎าของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
เพื่อค๎นหาหรือนาเสนอ ความรู๎การสื่อสารตํางๆ
เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถทางานหรือหาความบันเทิงได๎ ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ก็ต๎องประกอบด๎วยอุปกรณ์ตํางๆที่สาคัญเชํน สาย SATA สํวนการสื่อสาน
ผํานโลกของอินเตอร์เน็ตนั้น ถ๎าเป็นเครื่อง Router แล๎วเราต๎องมีอุปกรณ์ในการเชื่อมตํ อ
ระหวําง Router กับคอมพิวเตอร์นั้นก็คือสาย LAND แตํอุปกรณ์ที่กลําวมานี้ก็มาตร การ
เสียหายได๎โดยที่เราไมํสามารถตรวจสอบด๎วยตาเปลําได๎ เราจึงหาวิธีแก๎ไขปัญหาสิ่งเหลํานี้
โดยการพัฒนาเครื่องเช็คสายเหลํานี้ขึ้นมาเพื่อจะได๎ตรวจสอบสายวําเสียหายหรือไมํ
เครื่องตรวจสอบสายสามารถตรวจสอบสายโดยการแสดงผลด๎วยแสงสวํางจาก
หลอดไฟ LED ตามจานวนพิณของสายนั้นๆ
อิเล็กทรอนิกส์
สาย IDE (Integrated Drive Electronics )มีความสาคัญในการใช๎งานด๎าน
คอมพิวเตอร์เพื่อรับ –สํงข๎อมูล จาก Hard disk ถึง Mainboard เป็นสายที่หาซื้อได๎งําย
ราคาไมํแพง
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ชื่อโครงการ

นาย จิระพงษ์ สมหวัง
นาย นัฐพล
แสงทวี
นาย วชิระ
เชยคาดี

กระติกน้าร๎อน ทางานด๎วยแผํน
เทอร์โมอิเล็กทริก

นายธนวัฒน์ ศิริคาน๎อย
นายนิพนธ์ สงวนพงค์
นายศุภฤกษ์ บุญสอน

แบบจาลองวงจรคอนโทรล
ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

แผนก

บทคัดย่อ
ปัจจุบันสาย IDE (Integrated Drive Electronics) มีหน๎าที่สาคัญในการรับ -สํง
ข๎อมูลของคอมพิวเตอร์เมื่อเราลง Window หรือหากมีการถอดสายอาจจะทาให๎สายหัก
งอ โดยที่เราไมํสามารถตรวจเช็คสายได๎เพราะทาได๎ยากสายจึงมีข๎อเสียคือมํสารถ
ตรวจเช็คสายได๎วําใช๎งานได๎หรือ ไมํทาให๎เราทิ้งสายไปและเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไมํ
สามารถยํอยสลายได๎
คณะผู๎จัดทาจึงคิดพัฒนาเครื่องตรวจเช็คสาย
IDE (Integrated Drive
Electronics) อัจฉริยะ เพื่อให๎เกิดความสะดวกในการตรวจเช็คได๎โดยงํายจะทาให๎เรา
ทราบวําสายใช๎งานได๎หรือไมํโดยไมํต๎องเสียเงินซื้อสายใหมํ
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎าง กระติกน้าร๎อนซึ่งทางานด๎วยแผํนเทอร์โมอิ
เล็กทริก โดยใช๎แผํนเทอร์โมอิเล็กทริก ติดกับ กระติกน้าสแตนเลสและใช๎สวิตซ์เปิด – ปิด
ควบคุมการทางานของแผํนเทอร์โมอิเล็กทริกไมํให๎แผํนเทอร์อิเล็กทริกทางานนานเกินไปก็
จะได๎ กระติกน้าร๎อน ทางานด๎วยแผํนเทอร์โมอิเล็กทริก โดยจะต๎องระวังมาให๎แผํนเทอร์
โมอิเล็กทริก ร๎อนเกินไปไมํงั้นแผํนเทอร์โมอิเล็กทริก อาจจะเสียได๎
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการแบบจาลองวงจรคอนโทรลประตูเหล็กเลื่อนอัตโนมัติถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อ
ใช๎ในการติดตั้งเข๎ากับประตูเหล็กเพื่อความสะดวกและสา มารถนาไปใช๎ได๎จริงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎เพื่อชํวยให๎การเปิด–ปิดประตูเหล็กในแผนกอิเล็กทรอนิกส์งํายตํอการ
ใช๎งานควรมีการพัฒนาให๎ใช๎ได๎จริงและควรหาความรู๎เกี่ยวกับการตํอวงจรไฟฟูาอุปกรณ์
ตํางๆ ของวงจร
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นายอนันต์ สร๎อยสน
นายภัทระ อํวมทร
นายวีระศักดิ์ ราชัย

ชื่อโครงการ
หม๎อแมํเหล็กไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์

นายอนันต์ คงแสนคา
นายศรีไพร ทรงศรี

เครื่องขยายเสียงเอกประสงค์
สาหรับครู
Versatilsampoifierfor
teachers

แผนก
อิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ
หม๎อแ มํเหล็กไฟฟูาพลังงานแสงอาทิ ตย์มีบทบาทตํอการประกอบอาหารใน
ชีวิตประจาวัน ชํวยประหยัดพลังงานไฟฟูาในครัวเรือนและสะดวกในการเคลื่อนย๎ายไปใช๎
ในที่ที่ไมํมีไฟฟูา เชํน ไฟฟูาดับหรือไปในสถานที่ที่ไฟฟูาเข๎าไมํถึง
ในปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์ได๎เข๎ามามีบทบาทตํอกา รใช๎งานในชีวิตประจาวัน
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในบางสถานที่ไมํมีไฟฟูาเข๎าถึงจึงต๎องจาเป็นต๎องประดิษฐ์
อุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อการประกอบอาหาร
ดังนั้นคณะผู๎จัดทาจึงมีแนวคิดพัฒนาหม๎อแมํเหล็กไฟฟูาพลังแสงอาทิตย์ขึ้นมา
สาหรับการประกอบอาหารในยุกต์ปัจจุบันพลังงานทดแทนนิยมใช๎กันมากเพ ราะชํวยลด
คําใช๎จํายในครัวเรือนและปลอดภัยตํอการใช๎งาน
อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเสียงถือเป็นวิเป็นวิชาหนึ่งของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีบ ทบาทตํอการใช๎
งานใช๎ในชีวิตประจาวัน ชํวยความบันเทิงและยังชํวยในการกระจายเสียงบอกขําวสาร
เผยแพรํขําวสาร ความรู๎ รวมถึงกิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับเสียง
ในปัจจุบันสื่อประเภทเครื่องเสียงได๎เข๎ามามีบทบาทตํอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย เนื่องจากมีความจาเป็นที่จะต๎องใช๎เครื่องขยายเสียงในการเรียน
การสอนเนื่องจากมีนักเรียนเป็นจานวนมากและสื่อมัลติมีเดียตําง ๆ ที่ต๎องการใช๎เสียง
ในการสอน ในปัจจุบันเครื่องขยายเสียงจะต๎องมีคุณลักษณะที่ดีเหมาะแกํการนามาใช๎
ยกตัวอยําง เชํน การสอนที่มีผู๎ฟังเป็นจานวนมาก จาเป็นต๎องใช๎ระบบขยายเสียงเพื่อชํวย
ให๎ผู๎ฟังที่นั่งเรียนอยูํหลังห๎องที่ไมํสนใจเรียนและไมํได๎ยินจึงเรียนไมํเข๎าใจ
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ชื่อโครงการ

นายชาญชัย ไม๎งาม
นายอานาจ เนียมรัตน์
นายธไนศวรรย์ เพชรสุก

หุํนยนต์บังคับด๎วยมือ
Manual Robot

แผนก
อิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ
ดังนั้นคณะผู๎จัดทาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์สาหรับ
ครู ซึ่งจะอานวยความสะดวกแกํครูผู๎สอนทั้งในด๎านการขยายเสียงและสื่อการสอนในยุค
ปัจจุบันเครื่องขยายเสียงชนิดนี้จะมีประสิทธิภา พสูงในการทางานและมีขนาดกะทัดรัด
และน้าหนักเบาเพื่อความสะดวกตํอการใช๎งาน ซึ่งทาให๎ประหยัดอุปกรณ์ในการทางาน
และได๎พัฒนาวงจรขยายเสียงสามารถพกพาไปทาการสอนหรือแนะแนวการศึกษาในและ
นอกสถานที่ได๎อีกด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์
ในปีนี้ประเทศเวียดนามได๎เป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันหุํนยนต์ ABU ROBOCON
2013 มี CONCEPT ที่วํา The Green Planet โดยได๎กาหนดกฎกติกาไว๎วําแตํละทีมต๎อง
สร๎างหุํนยนต์ 2 ตัว คือ หุํนยนต์อัตโนมัติ 1 ตัว และหุํนยนต์บังคับมือ 1 ตัวโดยมีเวลา
แขํงขัน 3 นาที หุํนยนต์บังคับมือ จะต๎องหยิบ”ใบไม๎”จาก”จุดเก็บใบไม๎ ” และวางงในวง
แหวน ในซีกโลกใต๎ จากนั้น หุํนยนต์บังคับมือ จะต๎องโหลด ใบไม๎จากจุดเก็บใบไม๎ ไปไว๎
บนหุํนยนต์อัตโนมัติ หุํนยนต์อัตโนมัติจะวางใบไม๎อยํางน๎อย 3 อัน ในซีกโลกเหนือ (รวม
ใบไม๎ 2 อันในโซนตัวเองและอยํางน๎อย 1 อันในโซนรํวม ) จากนั้นถึงจะอนุญาตให๎สัมผัส
ต๎นกล๎าในซีกโลกเหนือได๎ และหยิบต๎นกล๎าให๎กับหุํนยนต์บังคับมือ จะต๎องจอดอยูํหลังเส๎น
จากัด 2 และขว๎าง ต๎นกล๎า ไปที่ดวงจันทร์(แทํน) เมื่อทีมสามารถทาให๎ต๎นกล๎าอยูํ บนดวง
จันทร์ได๎อยํางถาวรแล๎ว ทีมจะสามารถทา “โลกสีเขียว” และได๎รับชัยชนะไป
การแขํงขันหุํนยนต์ ABU ROBOCON 2013 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีได๎มีการสํง
ทีม อัศวินบัวหลวง เข๎ารํวมการแขํงขันหุํนยนต์ ABU ROBOCON 2013 โดยได๎สร๎าง
หุํนยนต์ไว 2 ตัว คือหุํนยนต์บงั คับด๎วยมือกับหุํนยนต์อัตโนมัติบังคับด๎วยมือได๎ออกแบบให๎

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
สามารถหยิบใบไม๎จากจุดเก็บใบไม๎และไปวางลงในวงแหวนในสํวนหุํนยนต์อัตโนมัตินั้นได๎
มีการออกแบบให๎สามารถหยิบใบไม๎ที่หุํนยนต์บังคับด๎วยมือนามาวางไว๎ที่พื้นเพื่อเอาไป
วางไว๎ตามวงแหวนที่ได๎กาหนดและหยิบต๎นกล๎าไปให๎หุํนยนต์บังคับด๎วยมือเพื่อที่จะได๎
ขว๎างขึ้นไปบนดวงจันทร์(แทํน) และได๎ทาโลกสีเขียว

นายวงศกร พรรณนา
นายอภิวัฒน์ หมื่นสา
นายวีระ
เวชไทยสงค์

หุํนยนต์อัตโนมัติ
Robot

อิเล็กทรอนิกส์

ในปีนี้ประเทศเวียดนามได๎เป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันหุํนยนต์ ABU ROBOCON
2013 มี CONCEPT ที่วํา The Green Planet โดยได๎กาหนดกฎกติกาไว๎วําแตํละทีมต๎อง
สร๎างหุํนยนต์ 2 ตัว คือ หุํนยนต์อัตโนมัติ 1 ตัว และหุํนยนต์บังคับมือ 1 ตัวโดยมีเวลา
แขํงขัน 3 นาที หุํนยนต์บังคับมือ จะต๎องหยิบ”ใบไม๎”จาก”จุดเก็บใบไม๎ ” และวางงในวง
แหวน ในซีกโลกใต๎ จากนั้น หุํนยนต์บังคับมือ จะต๎องโหลด ใบไม๎จากจุดเก็บใบไม๎ ไปไว๎
บนหุํนยนต์อัตโนมัติ หุํนยนต์อัตโนมัติจะวางใบไม๎อยํางน๎อย 3 อัน ในซีกโลกเหนือ (รวม
ใบไม๎ 2 อันในโซนตัวเองและอยํางน๎อย 1 อันในโซนรํวม ) จากนั้นถึงจะอนุญาตให๎สัมผัส
ต๎นกล๎าในซีกโลกเหนือได๎ และหยิบต๎นกล๎าให๎กับหุํนยนต์บังคับมือ จะต๎องจอดอยูํหลังเส๎น
จากัด 2 และขว๎าง ต๎นกล๎า ไปที่ดวงจันทร์(แทํน) เมื่อทีมสามารถทาให๎ต๎นกล๎าอยูํบนดวง
จันทร์ได๎อยํางถาวรแล๎ว ทีมจะสามารถทา “โลกสีเขียว” และได๎รับชัยชนะไป
การแขํงขันหุํนยนต์ ABU ROBOCON 2013 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีได๎มีการสํงทีม
อัศวินบัวหลวง เข๎ารํวมการแขํงขันหุํนยนต์ ABU ROBOCON 2013 โดยได๎สร๎างหุํนยนต์
ไว 2 ตัว คือหุํนยนต์บังคับด๎วยมือกับหุํนยนต์อัตโนมัติบังคับด๎วยมือได๎ออกแบบให๎
สามารถหยิบใบไม๎จากจุดเก็บใบไม๎และไปวางลงในวงแหวนในสํวนหุํนยนต์อัตโนมัตินั้นได๎
มีการออกแบบให๎สามารถหยิบใบไม๎ที่หุํนยนต์บังคับด๎วยมือนามาวางไว๎ที่พื้นเพื่อเอาไป

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายพงศ์พันธ์ ละอองขวัญ เครื่องควบคุมการตัดตํอเมาส์
นายจตุรงค์ ชื่นใจ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สํวน
นายศุภกิจกิจ แสงโสภณ
บุคคล

เทคนิคคอมฯ

นายธงชัย
บุตรดี
นายสุภัทศดิศ สามัคคี
นายพงษ์ศักดิ์ แซํอึ่ง

เทคนิคคอมฯ

เครื่องรูดบัตรนักเรียนนักศึกษา

บทคัดย่อ
วางไว๎ตามวงแหวนที่ได๎กาหนดและหยิบต๎นกล๎าไปให๎หุํนยนต์บังคับด๎วยมือเพื่อที่จะได๎
ขว๎างขึ้นไปบนดวงจันทร์(แทํน) และได๎ทาโลกสีเขียว
โครงการเครื่องควบคุมการตัดตํอเมาส์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สํวนบุคคล เป็น
โครงการที่ถูกสร๎างขึ้น โดยการนาวงจรพาวเวอร์ซัพพลาย วงจรไทม์เมอร์ และตัวรีเลย์มา
ติดตั้งให๎ทางานรํวมกันในกลํองสี่เหลี่ยมสีดา แสดงผล Input Output ผํานพอร์ต USB
ในกลํองควบคุมหนึ่งกลํองสามารถตั้งเวลาได๎เราจะนาเมาส์มา ตํอกับ HUB USB
และนา HUB USB นั้นตํอมาจากกลํองควบคุมอีกที่หนึ่ง เมื่อหมดเวลาตามที่ตั้งไว๎ตัวรีเลย์
ที่อยูํในกลํองควบคุม ก็จะตัดสัญญาณเมาสืทันที
เพื่อควบคุมการใช๎งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนักศึกษา ในห๎องคอมพิวเตอร์
สาธารณะของแผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์สาธารณะนั้น มักจะมีปัญหา
เกี่ยวกับการใช๎เครื่องเชํน ผู๎ใช๎ ใช๎เกินเวลาที่กาหนด บุคคลอื่นเข๎ามาใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์
สํวนบุคคล จาเป็นมากที่จะต๎อง มีผู๎ที่จะมาสานตํอโครงการ ทางเราจึงได๎จัดทาคูํมือการใช๎
งานขึ้นมาเพื่อใช๎เป็นแนวทางและความรู๎ความเข๎าใจแกํผู๎ที่จะมาสานโครงการตํอไป
เนื่องจากแผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ยังไมํมี
ระบบฐานข๎อมูลนักเรียนนักศึกษาในแผนก ทาให๎ไมํมีการเช็คชื่อในการ เข๎า – ออก ของ
แผนก อิเล็กทรอนิกส์ และเทคนิคคอมพิวเตอร์ จขึงเป็นสํวนที่ไมํมีการจัดเก็บข๎อมูลการ
เข๎า – ออก ของแผนก จากปัญหาดังกลําวจึงเป็นที่มาของโครงการ เครื่องรูดบัตรนักเรียน
นักศึกษา จึงได๎จัดทาระบบฐานข๎อมูลนักเรียนนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และเทคนิค
คอมพิวเตอร์ ขึ้นมาใช๎ในการรูดบัตรบันทึกเวลาการเข๎าออก ของนักเรียนนักศึกษาโดย
ระบบจะประกอบไปด๎วยสํวนหลักๆ ได๎แกํ หน๎าหลักเลือกการเช็คชื่อ ข๎อมูลย๎อนหลัง

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิ คคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

น.ส.กันยารัตน์ ครูเกษตร
นายชานนท์ สิงห์ยัง
นายปริญญา ชุํมสนธิ์

เว็บไซต์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
และเทคนิคคอมพิวเตอร์

เทคนิคคอมฯ

น.ส.วรรณกานต์ เกตุเกสร เครื่องเปิดปิดไฟฟูาสั่งงานทาง
น.ส.รุํงทิวา
จุมปาลี
โทรศัพท์

เทคนิคคอมฯ

บทคัดย่อ
แก๎ไขข๎อมูล เช็คเวลาการเข๎า ออก การเข๎าออกแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และเทคนิค
คอมพิวเตอร์ การบันทึกเวลาการรูดบัตรของนักเรียนนักศึกษา ตารางเช็คชื่อเข๎าเรียน
เพื่อที่จะเป็นระบบฐานข๎อมูลการบันทึกเวลาการเข๎าแผนกสาหรับนักเรียนนักศึกษา และ
สามารถพัฒนาระบบตํอไป
โครงการเว็บไซต์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิ คคอมพิวเตอร์ เป็นโครงการที่
ถูกสร๎างขึ้นเพื่อกระจายความรู๎ ขําวสาร วารสาร หลักสูตรการเรียนการสอน ผลงาน
รางวัล และยังรวมไปถึงยังเป็นฐานข๎อมูลดาวโหลดเอกสาร แบบฟอร์มตํางๆ เพื่อความ
สะดวกแกํผู๎ที่มาเยี่ยมชม เว็บไซต์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ จากการ
นาเสนอเราได๎จัดทาโดยการใช๎โปรแกรมสาเร็จรูป Adobe Dreamweaver ในการจัดทา
เว็บไซต์นี้ ซึ่งจะประกอบไปด๎วย เมนูหลัก บุคลากร ผลงาน/รางวัล หลัก สูตร และติดตํอ
โดยจะมีเมนูยํอยที่เป็นประโยชน์แกํผู๎ที่เยี่ยมชมดังนี้ 1.ความรู๎ 2.ขําวสาร 3.วารสาร 4.
ขําวและกิจกรรม 5.ผลการเรียน 6.ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มตํางๆ นอกจากนี้เว็ บไซต์
ของเราจาเป็นมากที่จะต๎องมีผู๎ที่จะมาสานตํอโครงการ ทางเราจึงจัดทาคูํมือการใช๎งานมา
เพื่อใช๎เป็นแนวทางและความรู๎ความเข๎าใจแกํผู๎ที่จะมาสานโครงการ ตํอไปนี้
งานวิจัยเรื่อง เครื่องเปิดปิดไฟฟูาสั่งงานทางโทรศัพท์มีจุดมุํงหมายเพื่อ ประหยัดพลังงาน
ไฟฟูาลดคําใช๎จํายในอุปกรณ์ไฟฟูาที่ไมํได๎ใช๎งานแตํเปิดทิ้งไว๎และลดความกังวลกับ
อุปกรณ์ไฟฟูาหาสกลืมปิดและทํานไมํสามารถกลับมาปิดได๎ ผลกา รวิจัย ผลของการ
ทดสอบ เมื่อมีสัญญาณเสียงโทรศัพท์บ๎านดังขึ้นตามจังหวะที่กาหนดไว๎เครื่องใช๎ไฟฟูาที่
เชื่อมตํอเข๎ากับเครื่องเปิดปิดไฟฟูาสั่งงานทางโทรศัพท์ทาการเปิดปิดเครื่องเอง ผลการ
ทดสอบผํานไปได๎ด๎วยดี สรุปผลของการทดสอบ เครื่องเปิดปิดไฟฟูาสั่งงานทางโทรศัพท์

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายพีระวัตน์ ปรีชาวุฒิวัตน์ เครื่องควบคุมการตัดตํอคีย์บอร์ด
นายภีมพล เชื้อเขตรกรรม สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สํวน
นายรัชถูมิ บุญชูชํวย
บุคคล

เทคนิคคอมฯ

นายณัฐวุฒิ เหล็กกล๎า
นายสิรภพ จันทร์รักษา
นายสุเมธัญ ติรสุนทร

เทคนิคคอมฯ

อุปกรณ์การสอนไร๎สาย

บทคัดย่อ
สามารถทางานได๎ไมํมีปัญหาและมีประโยชน์ในการประหยัดไฟฟูา และคงชํวยลด
คําใช๎จํายไฟฟูาได๎หากนาไปใช๎งาน เมื่อมีสัญญาณเสียงโทรศัพท์บ๎านดังขึ้นตามจังหวะที่
กาหนดไว๎ เครื่องใช๎ไฟฟูาที่เชื่อมตํอเข๎ากับเครื่องเปิดปิดไฟฟูาสั่งงานทางโทรศัพท์ก็เริ่มทา
การเปิดปิดเครื่องเอง ผลการทดสอบออกมาไมํมีปัญหาใดๆ
โครงการเครื่องควบคุมการตัดตํอเมาส์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สํวนบุคคล เป็น
โครงการที่ถูกสร๎างขึ้น โดยการนาวงจรพาวเวอร์ซัพพลาย วงจรไทม์เมอร์ และตัวรีเลย์มา
ติดตั้งให๎ทางานรํวมกันในกลํองสี่เหลี่ยมสีดา แสดงผล Input Output ผํานพอร์ต USB
กลํองควบคุมหนึ่งกลํองสามารถตั้งเวลาได๎เราจะนาเมาส์มาตํอกับ HUB USB
และนา HUB USB นั้นตํอมาจากกลํองควบคุมอีกที่หนึ่ง เมื่อหมดเวลาตามที่ตั้งไว๎ตัวรีเลย์
ที่อยูํในกลํองควบคุม ก็จะตัดสัญญาณคีย์บอร์ดทันที
เพื่อควบคุมการใช๎งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนักศึกษา ในห๎องคอมพิวเตอร์
สาธารณะของแผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์สาธารณะนั้น มักจะมีปัญหา
เกี่ยวกับการใช๎เครื่องเชํน ผู๎ใช๎ ใช๎เกินเวลาที่กาหนด บุคคลอื่นเข๎ามาใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์
โดยไมํได๎รับอนุญาต จากผู๎ดูแลฯนอก จากนี้เครื่องควบคุมการตัดตํอคีย์บอร์ดสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์สํวนบุคคล จาเป็นมากที่จะต๎อง มีผู๎ที่จะมาสานตํอโครงการ ทางเราจึง
ได๎จัดทาคูํมือการใช๎งานขึ้นมาเพื่อใช๎เป็นแนวทางและความรู๎ความเข๎าใจแกํผู๎ที่จะมาสาน
โครงการตํอไป
อุปกรณ์การสอนไร๎สานเครื่องนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อสะดวกในการสอนในห๎องเรียน
และยังสามารถนาชุดอุปกรณ์การสอนไร๎สายนาไปใช๎ งานข๎างนอกได๎อีกด๎วย มีแบตเตอรี่
ในตัวเครื่องไมโครโฟนที่ใช๎เป็นไมโครโฟนไร๎สายสามารถใช๎กับไมค์ธรรมดาที่มีสายได๎

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายชัยยศ เหลําทองสาร
นายวรภัทร พรหมสิษฐ์
นายวิทวัส หัดระสา

เครื่องทดสอบสาย UTB

เทคนิคคอมฯ

บทคัดย่อ
ระยะทางไร๎สาย 10 – 35 เมตร มีชํองเสียบ USB SD Card เลํน MP3 ได๎ สามารถปรับ
เสียง ทุ๎มหรือแหลมและ ECCO ได๎ สามารถชาร์จไฟบ๎านได๎อุปกรณ์การสอนไร๎สายชุดนี้
จึงเหมาะกับการสอนภายในห๎องเรียน ห๎องประชุม และกิจกรรมนอกสถานที่ เพราะ
ลาโพงมีขนาดเล็กกะทัดรัดและไมํต๎องมี สายพํวง มีแบตเตอร์รี่ภายในตัวเครื่องทาให๎
สะดวกในการใช๎งานและเคลื่อนย๎าย
เครื่องทดสอบสาย UTB ในระบบเครือขําย สามารถนาไปใช๎การตรวจสอบ สาบตี
เกลียวแบบไมํหุ๎มฉนวน (Unshielded Twisted Pairs : UTP) ซึ่งตํอไปนี้ขอเรียกวํา สาย
UTP เพื่อหาข๎อผิดพลาดที่เกิดจากการติดตั้งสาย UTP กํอนที่จะนาไปใช๎จริง ข๎อผิดพลาด
เหลํานี้ได๎แกํ สายขาด สายรัดวงจร หรือเรียงสายผิดตาแหนํง โดยแสดงผลออกทาง
จอแสดงผลผลึกเหลว นอกจากนี้ยังมีวงจ รในการทดสอบอัตราการรับสํงข๎อมูลได๎ถึง
19200 บิตตํอวินาที โดยความหมายของสาย UTP มีความยาวไมํเกิน 100 เมตร
การจัดทาโครงการนี้ได๎แบํงสํวนการจัดทาออกเป็น 2 สํวน คือ สํวนของเครื่อง
ทดสอบหลัก ซึ่งทาหน๎าเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบสาย UTP โดยติดตั้งอยูํปลายสาย
ด๎านหนึง่ ของสํวนที่สอง คือ เครื่องชํวยทดสอบ ทาหน๎าที่ชํวยทดสอบให๎กับเครื่องทดสอบ
หลัก ซึ่งจะติดตั้งอยูํปลายอีกด๎านหนึ่งของสายทดสอบ โดยการติดตํอสื่อสารระหวําง
เครื่องทดสอบหลัก กับเครื่องชํวยทดสอบจะใช๎มาตรฐานสื่อสารแบบ RS-422 ที่สามารถ
รับสํงข๎อมูลได๎ไกลกวํามาตรฐานการสื่อสารแบบ RS-232 ในการออกแบบเครื่องทดสอบ
หลักและเครื่องชํวยทดสอบ ใช๎ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เบอร์ P89C51RD2 เป็น
ตัวประมวลผลกลาง

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
ในการทดสอบนั้นสามารถทดสอบได๎กับสาย UTP ได๎ในระยะที่กาหนด สามารถบอก
สถานะของสายได๎ทั้งการตํอสาย UTP แบบตรงแบบไขว๎ เครื่องทดสอบสามารถบอกได๎วํา
ข๎อผิ ดพลาดที่เกิดจากการติดตั้งสาย UTP วํามีการขาด ลัดวงจ ร หรื อเรียงสายผิด
ตาแหนํง ที่สายคูํใดและสามารถทดสอบอัตราการรับสํงข๎อมูลของสายได๎

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายศุภชัย ประสงค์สุข
นายหัสกรณ์ แปูนบาง

ชื่อโครงการ
กระเป๋าแฟชั่นเตือนภัยด๎วย
เสียง

นายธีรยุทธ จันทร์ไพศรี
นายพรศักดิ์ เสาวรส

เครื่องขัดรองเท๎าคัดชู

นายชนะกันต์ ทองเหมาะ
นายณัฐวุฒิ พันธ์ธรรม

ปั้มน้าอัตโนมัติผลิต
กระแสไฟฟูา

แผนก
อิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในปัจจุบันนี้ เป็นสิ่งที่ต๎องให๎ความสาคัญเป็น
อันดับแรก กํอนจะดาเนินกิจกรรมในแตํละวัน โดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สิน ที่ต๎องใช๎อยูํ
เป็นประจา ได๎แกํ สตางค์ เครื่องประดับและโทรศัพท์มือถือ เป็นเรื่องที่สาคัญมาก
โดยเฉพาะสุภาพสตรี เพราะทรัพย์สินที่มีดังกลําวมักจะใสไว๎ในกระเป๋าแบบถือ หรือแบบ
สะพาย และมักจะงํายตํอการสูญหายหรือการโจรกรรม เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน
คณะผู๎ประดิษฐ์จึ งได๎คิดประดิษฐ์กระเป๋าแฟชั่นเตือนภัยด๎วยเสียงเพื่อชํวยเพิ่มความ
ปลอดภัยให๎กับผู๎ใช๎กระเป๋า โดยการนาเอาหลักการของ วงจร เครื่องรับ -สํงคลื่นวิทยุยําน
UHF และ VHF มาชํวยในการสร๎างความปลอดภัยให๎กับทรัพย์สินของผู๎ใช๎
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให๎ผู๎ใช๎งานเกิดความสะดวกสบายในการขัดทาความสะอาดรองเท๎าคัตชูและ
ระยะเวลาในการขัดรองเท๎าคัตชูลดลง
โครงการนี้จะออกแบบโครงสร๎างของเครื่องเป็นลาดับแรก แล๎วจึงดาเนินการ
จัดทาโครงสร๎างเมื่อจัดทาโครงสร๎างเสร็จก็เริ่มประกอบอุปกรณ์เข๎ากับตัวโครงสร๎าง เสร็จ
แล๎วเริ่มทาการทดลองเพื่อหาข๎อผิดพลาด และแก๎ไขเพื่อให๎ใช๎งานได๎สมบูรณ์
ทาให๎บอกหลักการทางานของเครื่องขัดรองเท๎าคัตชูและวิธีการทางานตํางๆ
สามารถออกแบบโครงสร๎างของเครื่องขัดรองเท๎าคัตชูที่สามารถนาไปใช๎งาน และยังได๎
เครื่องขัดรองเท๎าคัตชูสามารถนาไปใช๎งานได๎จริง
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการ ปั้มน้าอัตโนมัติผลิตกระแสไฟฟูา มีจุดมุํงหมายเพื่อเป็นแนวทางในการ
นาไฟฟูาที่ใช๎ไปแล๎วกลับมาใช๎ได๎ใหมํเป็นบางสํวนหรือเรียกวําพลังงานทดแทนนั้นเอง ซึ่ง
ปั้มน้าอัตโนมัติผลิตกระแสไฟฟูานี้ได๎นาการประยุกต์ระหวํางปั้มน้าและไดร์ชาร์ท คือปั้ม
น้าอัตโนมัติผลิตกระแสไฟฟูาไปตํอเข๎าแบตเตอร์รี่เพื่อทาการชาร์ท และใช๎วงจร

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

นายอภิสิทธิ์ คาเพ็ง
นายอานนท์ บุญประเสริฐ

ระบบประปาพลังงานทดแทน

แผนก

บทคัดย่อ
อินเวอร์เตอร์ทาการแปลงไฟฟูาออกมาเป็นไฟฟูา แบบ AC220V .50H และDC 12V. ได๎
ปั้มน้าอัตโนมัติผลิตกระแสไฟฟูาชิ้นนี้ได๎ประดิษฐ์คิดค๎นจากการประยุกต์ระหวําง
ปั้มน้าและไดร์ชาร์ ท สร๎างขึ้นให๎เป็นการลดคําใช๎จําย เป็นการใช๎พลังงานทดแทน ชํวย
อานวยความสะดวกได๎ในหลายๆ ด๎าน ทั้งในด๎านการเคลื่อนย๎าย การประหยัดเวลาใช๎
พลังงาน เป็นตัน
โครงงาน ปั้มน้าอัตโนมัติผลิตกระแสไฟฟูา นี้ ยังสามารถนาทาพัฒนาให๎มี
ประสิทธิภาพให๎ มากขึ้นเพื่อการนาไปใช๎งาน และปั้มน้าอัต โนมัติผลิตกระแสไฟฟูานี้ยัง
สามารถใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนแกํนักศึกษารุํนอื่นๆ ได๎ เพื่อให๎รู๎ถึงการทางานของปั้ม
น้าอัตโนมัติผลิตกระแสไฟฟูาและพัฒนาตํอไป
อิเล็กทรอนิกส์
โครงงาน “ระบบประปาพลังงานทดแทน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สร๎างระบบ
ประปาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นทางเลือกในการแก๎ปัญหาการแคลนน้าเพื่อการอุปโภค
และบริโภคในระหวํางการเกิดภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะ
อุทกภัย ซึ่งไมํสามารถใช๎ระบบไฟฟูาและน้าประปาได๎ จึงมีแนวคิดในการสร๎างระบบบาบัด
น้าที่มีอยูํมากมายแตํไมํสามารถใช๎งานได๎ให๎เป็นน้าสะอาดและมีคุณภาพเพียงพอที่นามาใช๎
ในการอุปโภคและบริโภคเชํนการซักล๎างภาชนะ การชาระล๎างรํางกายได๎ โดยใช๎ระบบ
ประปาที่เป็นระบบเล็ก สามารถขนย๎ายได๎สะดวก ใช๎พลังงานต่า สามารถสร๎างได๎ด๎วยวัสดุที่
หาได๎ในพื้นที่ทั่วไป และมีประสิทธิภาพในการทางานเพียงพอที่จะให๎ผลผลิตเพียงพอตํอ
การใช๎งานในระดับครัวเรือน โดยคานึงถึงปัญหาการขาดพลังงานไฟฟูาในการทางานของ
อุปกรณ์ด๎วยการใช๎พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลําเซลล์เป็นแหลํงกาเนิดพลังงานไฟฟูา
ทาให๎สามารถลดคําใช๎จํายและแก๎ปัญหาการขาดแคลนพลังงานได๎

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายภาณุศร อินตา
นายยุทธชัย ขาวจัตุรัส

นายอิทริพล หลาวเลี่ยมทอง
นายวสันต์ คล๎ายสุวรรณ

ชื่อโครงการ
แวํนตาสาหรับผู๎พิการทาง
สายตา

อุปกรณ์ควบคุม เครื่องใช๎ไฟฟูา
ผํานโทรศัพท์มือถือ

แผนก
อิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ
โครงงานนี้จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาแวํนตาสาหรับผู๎พิการทางสายตามีผู๎พิการทาง
สายตาใน ประเทศไทยเป็นจานวนมาก ผู๎พิการทางสายตาใช๎ไม๎เท๎าในการตรวจหาสิ่งกีด
ขวางข๎างหน๎ า แตํไมํสามารถปูองกันในสํวนบนของรํางกายได๎ คณะผู๎วิจัยจึงคิดที่จะ
พัฒนาแวํนตาสาหรับผู๎พิการทางสายตา โดยมีหลักการทางานคือ เมื่อเซนเซอร์อุลตร๎าโซ
นิก ตรวจจับสิ่งกัดขวางข๎างหน๎าจะสํงสัญญาณให๎ลาโพงเปียโซสํงเสียงเตือนและมอเตอร์
สั้นจะสั้นเตือน โดยการควบคุมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ้งจากการทดสอบการทางาน
ของแวํนตาสาหลับผู๎พิการพบวํา สามารถนาวงจรเซนเซอร์อุลตร๎าโซนิกส์มาใช๎ในการ
ตรวจจับวัตถุได๎
ผลที่ได๎รับจากการทาโครงงานแวํนตาสาหรับผู๎พิการนี้คือสามารถตรวจจับวัตถุใน
ระยะชํวง 1-1.5เมตร โยมีระยะองศา 60-120 องศา และชํวงพิกัดความสูง-ต่า 30-40
อิเล็กทรอนิกส์
งานโครงการนี้ เป็น ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อสร๎างอุปกรณ์ควบคุม
เครื่องใช๎ไฟฟูาผํานโทรศัพท์มือถือ ในการใช๎งานจะนาสัญญาณ DTMF ซึ่งถูกสํงมาตาม
สายโทรศัพท์แปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล เพื่อนาคาสั่งที่ผู๎ใช๎สั่งมาทางโทรศัพท์นี้ไป
ประมวล แล๎วจึงสํงคาสั่งการทางานออกไปควบคุมการเปิดปิดของเคราองใช๎ไฟฟูาภายใน
บ๎าน ซึ่งมีการควบคุมและประมวลผลด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ส
ามารถทาการ
โปรแกรม และแก๎ไขได๎โดยสะดวก

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
ชื่อโครงการ
แผนก
นายกฤชมงคล ขวัญเจริญ เครื่องผลิตแผํนวงจรพิมพ์ในงาน อิเล็กทรอนิกส์
นายจรัญ เฟื่องเจริญ
อิเล็กทรอนิกส์
นายชนะกันต์ ทองเหมาะ
นายณัฐวุฒิ พันธุ์ธรรม
นายธีรยุทธ จันทรไพศรี
นายวรพงษ์ สุขสมบุญ
ตู๎พนํ สีและอบสีเอนกประสงค์ อิเล็กทรอนิกส์
นายศราวุธ คามพินิจ
นายศุภชัย ประสงค์สุข
นายอิทธิพล หลาวเลี่ยมทอง

นายธนพล
นายบุญลาภ
นายหัสภรณ์
นายวสันต์

เชิงกราน
จันทร
แปูนบาง
คล๎ายสุวรรณ

เครื่องแกะเมล็ดข๎าวโพด

บทคัดย่อ
เนื่องจากแผํนวงจรพิมพ์เป็นสํวนสาคัญ ตํองานด๎านอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการ
ออกแบบวงจรตํางๆ การติดตั้งอุปกรณ์และเส๎นทางเดินไฟฟูาของวงจรพิมพ์ให๎อยูํใน
แผํนวงจรพิมพ์ ซึ่งมีขนาดเล็กตอบสนองเทคโนโลยี อานวยความสะดวก

ปัจจุบันการผลิตและซํอมสินค๎าหรือชิ้นงาน จากวัสดุตํางเชํน โลหะ , พลาสติก
และเซรามิคเกิดขึ้นมากมาย ในการผลิตหรือซํอมและงานสีเข๎ามาเกี่ยวข๎องเสมอ เมื่อเรา
ผลิตหรือซํอมสินค๎าต๎องมีการพํนสีและอบให๎แห๎ง แตํการพํนสีมักกํอให๎เกิดปัญหาการฟุูง
กระจายของสี กลิ่นรบกวน กํอให๎เกิดมลพิษ และอบสีให๎แห๎งหรือตากแดดให๎แห๎งต๎องใช๎
เวลานานกวําจะได๎สินค๎าได๎
ดังนั้นการผลิตตู๎พํนสีและอบสีอเนกประสงค์จะชํวยแก๎ปัญหาตํางๆเหลํานี้ได๎โดย
การประดิษฐ์เครื่องพํนสีและอบสี ใช๎หลักการของมํานน้าชํวยลดมลพิษจากสีและกลิ่น
และการอบสีโดยใช๎ Herter จะชํวยลดเวลาของการอบสี เพื่อสามารถสํงชิ้นงานซํอมให๎
ลูกค๎าหรือนาชิ้นงานออกจาหนําย
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการนี้มีจุดประสงค์เนื่องจากอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศไทยเป็นที่
ต๎องการมากแตํการผลิตยังไมํเพียงพอกับจานวนของความต๎องการของจานวนผู๎บริโภค
เชํน อาหารสัตว์ ในการผลิตจึงต๎องใช๎เครื่องจักร หรือเทคโนโลยีเข๎ามาเกี่ยวข๎องเพื่อให๎
ผลผลิตเพิ่มขึ้นการใช๎ข๎าวโพดเพื่อผลิตอาหารสัตว์เป็นที่ต๎องการในประเทศมากกวํา
สํงออกซึ่งแนวโน๎มความต๎ องการของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยมีทิศทางเพิ่มขึ้น
ความต๎องการของผลผลิตเมล็ดข๎าวโพดมีมากกวําอัตราการขยายตัวของปริมาณในการ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายกฤษณะ
นายภาณุศร
นายอภิสิทธิ์
นายอานนท์

แสงใส
จันทน์เทศ
อินตา
บุญประเสร็จ

ชื่อโครงการ

เครื่องทาความสะอาด
เครื่องประดับ

นายนฤชิต โปรยอุณ
เครื่องปรับอากาศระบบระบาย
นายประสิทธิ์ สมบุญจันทร์
ความร๎อนด๎วยน้า
นายพรศักดิ์ เสาวรส
นายยุทธชัย ขาวจัตุรัส

แผนก

บทคัดย่อ
ผลิตข๎าวโพดซึ่งไมํเพียงพอตํอความต๎องการในประเทศเราจึงสร๎างชิ้นงานนี้เพื่อมาชํวย
สนับสนุนในการผลิตให๎เร็วขึ้นเกษตรกรจะสะดวกในการผลิตโดยการแยกเมล็ดข๎าวโพด
จากซังข๎าวโพดและเพื่อลดระยะเวลาในการผลิตชิ้นงานนี่จึงเหมาะสมกับเกษตรกรที่ปลูก
ข๎าวโพดเพื่อเพิ่มมูลคําในการขายข๎าวโพดให๎กับเกษตรกร
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการวิจัยเกี่ยวกับระบบคลื่นอัลตร๎าโซนิคที่นามา
ประยุคใช๎เกี่ยวกับงานเครื่องทาความสะอาดเครื่องประดับ โดยใช๎หลักการสั่นสะเทือนอง
คลื่นความถี่สูงไปทาปฏิกิริยากับน้าจนทาให๎คราบสกปรกที่ติดอยูํกับประดับนั้นหลุด
ออกมาได๎อยํางงํายดายและรวดเร็วกวําการทาความสะอาดโดยการใช๎มือขัด
ซึ่งผลการทดลองที่ออกมานั้นเป็นไปตามที่คาดการเอาไว๎ เครื่องทาความสะอาด
เครื่องระดับ สามารถทาความสะอาดเครื่องประดับได๎ทั้ง เครื่องเงินทอง สแตนเลส และ
แวํนตา รวมทั้งยังชํวยประหยัดเวลาในการทาความสะอาดได๎อีกด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการนี้ เครื่องปรับอากาศระบบระบายความร๎อนด๎วยน้า มีจุดมุํงหมายเพื่อ
พัฒนาเครื่องปรับอากาศที่ชํวยลดพลังงานไฟฟูา และใช๎เป็นสื่อการสอนในแผนกไฟ ฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่เครื่องปรับอากาศระบบระบายความร๎อนด๎วยน้า จะชํวยให๎ผู๎
ศึกษาเกิดความรู๎ความเข๎าใจในหลักการทางานของเครื่องปรับอากาศระบบระบายความ
ร๎อนด๎วยน้า โดยที่ผู๎ใช๎สามารถกาหนดรูปแบบหรือโจทย์ของการเรียนรู๎ใหมํๆ ได๎ด๎วย
ตนเอง โดยอาจกาหนดสถานการณ์ตั้ งปัญหาโจทย์ในลักษณะตํางๆ ขึ้นมาเพื่อจะได๎คิด
วิเคราะห์ และหาแนวทางรวมทั้งวิธีการแก๎ปัญหาโจทย์ดังกลําวให๎สาเร็จลุลํวง โดยใน
การศึกษานั้นควรเริ่มต๎นจากจุดงํายๆ กํอนเชํน ศึกษาหลักการทางานของ
เครื่องปรับอากาศในระบบปกติกํอนวํามีหลักการทางานเชํนไร แล๎วคํอยมาศึกษาหลักการ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
ทางานของเครื่องปรับอากาศในระบบปกติกํอนวํามีหลักการทางานเชํนไ ร แล๎วคํอยมา
ศึกษาหลักการทางานของเครื่องปรับอากาศระบบระบายความร๎อนด๎วยน้า ซึ่งในการ
ทดลองตํางๆ ผู๎ศึกษาจะสามารถมองเห็นผลการทางาน หรือ Output ด๎วยการทางานจริง
ของเครื่องปรับอากาศระบบระบายความร๎อนด๎วยน้า ซึ่งผู๎ศึกษาเองจะเกิดความรู๎ และ
ภาคภูมิใจที่ตนเองสามารถแก๎ ปัญหาโจทย์ตํางๆ ได๎ด๎วยตนเองหรือในบางครั้งอาจยังไมํ
สามารถแก๎ปัญหาได๎ในทันที แตํก็จะเกิดความเพียรพยายามที่จะคิดค๎นหาวิธีและแนวทาง
ในการแก๎ปัญหาตํอไปโดยไมํเบื่อหนํายหรือท๎อแท๎ตํอปัญหาในเวลาอันสั้นซึ่งทางทีมงาน
มุํงหวังเป็นอยํางยิ่งวําระบบเครื่องปรับอากาศระบบร ะบายความร๎อนด๎วยน้า นี้จะ
สามารถชํวยสนับสนุนการเรียนรู๎ทางด๎านสิ่งประดิษฐ์ด๎านการประหยัดพลังงานแกํ
เยาวชนและผู๎สนใจโดยทั่วไปได๎เป็นอยํางดี

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.สุปรีดา ลายเงิน
น.ส.สุภัค ทองจันทร์
น.ส.สุกัญญา เฮ๎าบุญ

น.ส.สุมาลี ชํางเพชรผล
น.ส.สุธิดา เอียมสอาด
น.ส.ณัฐวรรณ แตํงตัง้

ชื่อโครงการ
กลํองลดเวลาการทางานของ
พนักงานร๎านเซเวํน อีเลฟเวํน
สาขาคลอง 10

แผนก
ธุรกิจค๎าปลีก

โคมไฟสไตส์ธัญญะ

ธุรกิจค๎าปลีก

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1.)เพื่อศึกษารูปแบบการจัดทากลํองเก็บถุงแพ็คไซส์
ในร๎านเซเวํนอีเลฟเวํน สาขาคลอง 10 (2.)เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดเก็บถุงแพ็คไซส์ใน
ร๎านเซเวํนอีเลฟเวํน สาขาคลอง 10 กลุํมตัวอยํางเป็นพนักงานในร๎านเซเวํน อีเลฟเวํน
สาขาคลอง 10 จานวน 14 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูล
โดยใช๎สถิติในการหาคําร๎อยละ แจกแจงความถี่
ผลการวิจัยพบว่า
พนักงานในร๎านเซเวํน อีเลฟเวํน สาขาคลอง 10 เป็นเพศชายและเพศหญิงอายุ
ไมํเกิน 19 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎น อาชีพพนักงาน
ระดับความคิดเห็นของพนักงานร๎านเซเวํน อีเลฟเวํน สาขา คลอง 10 ที่มีตํอ
กลํองลดเวลาการทางาน คือ กลํองใสํถุงลดเวลามีการใช๎งาน ดี จานวน 14 คน กลํองใสํ
ถุงลดเวลาสามารถใสํถุงแพ็คไซส์ได๎ทั้งหมดเทําไหรํ 12 – 14 แพ็ค จานวน 14 คน
ประโยชน์ในการใช๎สอยของกลํองลดเวลา สามารถลดเวลาได๎จริง หาได๎เร็วขึ้น 12 คน
และมีเวลาทางานอยํางอื่น 2 คน ความคงทนของกลํองลดเวลาการทางาน ไมํแข็งแรง 9
คน แข็งแรง 5 คน ถ๎าจะนาไปใช๎ในสาขาอื่นคิดวําเป็นอยํางไร เห็นด๎วย 13 คน ไมํเห็น
ด๎วย 1 คน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการทากลํองลดเวลามีความเหมาะสมมากน๎อยพียงใดเหมา
สม 14 คน กลํองลดเวลาการทางานสามารถลดเวลาได๎เทําไร 2 นาที 12 คน และไมํได๎
นับ 2 คน กลํองลดเวลาการทางานชํวยให๎ถุงได๎งํายกวําเดิมจริงไหม จริง 14 คน
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบโคมไฟจากกระดาษใบเตย
ที่สวยงามสามารถนาไปใช๎ตกแตํงที่พักอาศัยและสามาร ถผลิตเพื่อจาหนํายและสร๎าง
รายได๎เพิ่มทางเลือกให๎แกํผู๎บริโภคและผู๎ผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟและแปรรูปเส๎นใย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

น.ส.กมลวรรณ ผลเจริญ
นายพรประชา ใจปลื้ม
น.ส.วิไลวรรณ นามชารี

ชื่อโครงการ

แผนก

ทัศนคติและพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ โดนัส
สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น
BF

ธุรกิจค๎าปลีก

บทคัดย่อ
จากใบเตยหอมเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟ เพื่อนาไปสูํการผลิตเพื่อการพาณิชย์ กลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ ใบเต ยหอม และรูปแบบโคมไฟ เครื่องมื อที่ใช๎ในการวิจัย
ได๎แกํ อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช๎ในการทดลอง ทาการทดลองและเก็บข๎อมูลที่ได๎จากการ
ทดลองทากระดาษและผลิตภัณฑ์โคมไฟ การทดสอบคุณสมบัติของกระดาษในด๎าน
คุณภาพของเยื่อกระดาษและแปรรูปเส๎นใยจากเตยหอมเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟ
ผลการดาเนินงาน
1. ผลิตภัณฑ์โคมไฟสไตส์ธัญญะ ซึ่งประกอบตกแตํงด๎วยกระดาษจากใบเตยหอม
เป็นการนาวัสดุมีในแหลํงชุมชนสามารถนาไปใช๎ประดับตกแตํงที่พักอาศัยและสามารถ
ผลิตเพื่อจาหนํายและสร๎างรายได๎ โดยการออกแบบให๎สอดคล๎องกับประโยชน์ใช๎สอย
ความต๎องการของผู๎บริโภคที่ใช๎ตกแตํงอาคารบ๎านเรือนและเพื่อเพิ่มทางเลือกให๎ผู๎บริโภค
อีกทางหนึ่ง
2. คุณสมบัติกระดาษไมํเป็ นไปตามมาตรฐาน เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
กระดาษเขียน กระดาษพิมพ์ ทั้งนี้เนื่องจากคุณลักษณะโดยรวมของกระดาษใบเตยหอม
มีลักษณะคล๎ายคลึงกับกระดาษสา ซึ่งเหมาะกับการทาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ตํางๆ
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ โดนัส สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น BF จาแนกตามลักาณะ
ประชากรศาสตร์ ในการศึกษาครั้งนี้ได๎กาหนดกลุํมตัวอยําง คือ กลุํมประชากรทั่วไปทั้ง
ชายและหญิง ที่บริโภคผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ โดนัส สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จานวน 400
คน โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช๎
ในการเก็บข๎อมูล คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู๎บริโภคสํวนใหญํเป็นเพศหญิง 218 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.50 มีอายุ 20-24
ปี จานวน 82 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.50 ระดับการศึกษา ปวส . หรือ อนุปริญญาจานวน
96 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.00 เป็นนักเรียน /นิสิต /นักศึกษา มีจานวน 155 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 38.8 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ากวําหรือเทํากับ 5,000 บาท มีจานวน 108 คน คิด
เป็นร๎อยละ 27.00 สถานภาพ โสด มีจานวน 209 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.25
2. ทัศนคติตํอปัจจัยผลิตภัณฑ์ของมิสเตอร์ โดนัส ในภาพรวม อยูํในระดับมาก มี
คําเฉลี่ย 3.57 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากและปานกล าง โดย
ด๎านที่คําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านผลิตภัณฑ์ มีคําเฉลี่ย 3.95 รองลงมา คือ ด๎านตราสินค๎า มี
คําเฉลี่ย 3.88 และด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่าสุด คือ ด๎านการสํงเสริมการตลาด มีคําเฉลี่ย 3.21
3.พฤติกรรมการรับประทาน มิสเตอร์ โดนัท สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต พบวํา
สํวนใหญํมีการรับประทาน มิสเตอ โดนัท ที่บ๎าน จานวน 127 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.75
การตัดสินใจเลืกรับประทานมิสเตอร์ โดนัท สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต สํวนใหญํเลือก
ด๎วยตัวเอง จานวน 149 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.25 ชํวงเวลาการรับประทานมิสเตอร์
โดนัท สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต รั บประทานชํวงเวลา 11:01 – 17:00 น. จานวน 142
คน คิดเป็นร๎อยละ 35.50 สาเหตุที่ทาให๎เลือกรับประทานมิสเตอร์ โดนัท สาขาฟิวเจอร์
พาร์ค รังสิต คือเรื่องของรสชาติอรํอย /หลากหลาย จานวน 150 คน คิดเป็นร๎อยละ
37.50 และวัตถุประสงค์ในการรับประทานมิสเตอร์ โดนัท สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต คือ
ทานเป็นอาหารวําง จานวน 168 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.00

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.สกาวเดือน หนูจีน
น.ส.อรนุช
เบี้ยทอง
น.ส.สุรารักษ์ เจริญสุข

ชื่อโครงการ
สํวนผสมทางการตลาด ด๎าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จาหนําย และการสํงเสริมการ
ขายที่มีตํอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์มิสเตอร์โดนัท สาขา
โลตัส คลอง 7

แผนก
ธุรกิจค๎าปลีก

บทคัดย่อ
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาถึงสํวนผสมทางการตลา ดด๎าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหนํอยและสํงเสริมการขายที่มีตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ร๎านมิสเตอร์โดนัท สาขาคลอง 7 ประชากรที่ใช๎ในงานวิจัยนี้ คือ กลุํมประชากรทั่วไปทั้ง
ชาย และหญิง การเลือกตัวอยํางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก
กลุํมตัวอยํางที่รับประทานผลิตภัณฑ์มิสเตอร์โดนัท สาขาโลตัส คลอง 7 ในแตํละแหํงจน
ครบจานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล คือ แบบสอบถาม จานวน 18 ข๎อ
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS Version 11.5 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์
ข๎อมูลได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และสํวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
จากการศึกษาพบว่า
ลูกค๎าสํวนใหญํเป็นเพศหญิงจานวน 236 คน คิดเป็นร๎อยละ 59.00 อายุระหวําง
20 - 24 ปี จานวน 102 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.5 ระดับการศึกษาต่ากวํามัธยมศึกษา
ตอนต๎น 89 คน คิดเป็นร๎อย ละ 22.25 อาชีพนักเรียน /นิสิ ต/นักศึกษา จานวน 167 คน
คิดเป็นร๎อยละ 41.75 รายได๎ต่ากวําหรือเทํากับ หรือ 5000 บาท มีจานวน 128 คน คิด
เป็นร๎อยละ 32.00 สถานภาพโสด 218 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.50
สํวนผสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหนําย และการสํงเสริม
การขายที่มีตํอการตัดสินใจซื้อผลิต ภัณฑ์ร๎านมิสเ ตอร์โดนัท สาขาโลตัส คลอง 7 พบวํา
ปัจจัยที่มีผลตํอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มิสเตอร์โดนัท ในภาพรวมอยูํในระดับ มาก มี
คําเฉลี่ย 4.30 รองลงมาคือด๎านการจัดจาหนํายคือคําเฉลี่ย 4.30 และ คําด๎านที่มีคําเฉลี่ย
ต่าสุดคือ ด๎านผลิตภัณฑ์มีคําเฉลี่ย 4.30

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

น.ส.อมราพร เจริญจันทร์ รูปแบบการสํงเสริมการขายบัตร
น.ส.สุธิดา มณีวงษ์
สมาชิกของร๎าน อานตี้ แอนส์
สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จุด 1

แผนก

ธุรกิจค๎าปลีก

บทคัดย่อ
ข๎อเสนอแนะที่เกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร๎านมิสเตอร์โดนัทสาขาโลตัส คลอง
7 คือ ราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงไปนิดหนํอย พนักงานควรมีการแนะนาสินค๎า คว ร
มีสํวนลดให๎กับผู๎บริโภคทุกคน
การศึกษาวิจัยค รั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1.) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการขายบัตรสมาชิกของร๎านอานตี้ แอนส์ (3.)เพื่อศึกษาความเห็นของผู๎บริโภคจัด
กิจกรรมสํงเสริมการขายที่มีตํอรูปแบบการขาย กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ ผู๎บริโภค
และตํออายุบัตรร๎านอานตี้ แอนส์สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จานวน 100 คน เครื่องมอที่
ใช๎ในการวิจัยคื อ แบบสอบถาม โดยสถิติที่ใช๎วิเค ราะห์ข๎อมูล คือ ร๎อยละ คําเฉลี่ยสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1.ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยํางที่เป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย เพศหญิงเป็น
จานวน 57 คน คิดเป็นร๎อยละ 57.00 เพศชายจานวน 43 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.00 อายุ
ไมํเกิน 20 ปี จานวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.00 การศึกษาต่ากวําปริญญาตรีจานวน
74 คน คิดเป็นร๎อยละ 74.00 อาชีพนักเรียน /นักศึกษาจานวน 61 คน คิดเป็นร๎อยละ
61.00 รายได๎ตํอเดือนไมํเกิน 10,000 บาท จานวน 60 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.00
สถานภาพโสด จานวน 62 คน คิดเป็นร๎อยละ 62.00 และมีสมาชิก 4 คน จานวน 28 คน
คิดเป็นร๎อยละ 28.00
2.รูปแบบการสํงเสริมการขายบัตรสมาชิกของร๎านอานตี้ แอนส์ สาขาฟิวเจอร์
พาร์ค รังสิต จุด1 การจัดกิจกรรมสํงเสริมการขายของร๎านจากสื่อ พ บวํา กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํทราบขําวการจัดกิจกรรมสํงเสริมการขายของร๎านจากสื่อโทรทัศน์ จานวน 63

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
คน คิดเป็นร๎อยละ 63.00 การใช๎บริการร๎านค๎า พบวํา การใช๎บริการร๎านสํวนใหญํเคยมา
ใช๎บริการทางร๎านค๎าจานวน 65 คน คิ ดเป็นร๎อยละ 65.00 รูปแบบการจั ดกิจกรรม
สํงเสริมการขายที่เคยเห็นเป็นบัตร พบวํา รูปแบบการจัดกิจกรรมสํงเสริมการขายที่เป็น
บัตรแบบมีการลดราคาจานวน 39 คน คิด เป็นร๎อยละ 39.00 รูปแบบการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการขายที่จัดขึ้นในขณะนี้ พบวํา รูปแบบการจัดกิจกรรมสํงเสริมการขายที่จัดขึ้น
ในขณะนี้แบบมีการลดราคาจานวน 35 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.00
3.รูปแบบการจัดกิจกรรมสํงเสริมการขายบัตรสมาชิกของร๎านอานตี้ แอนส์
สาขาฟิวเจอร์ พาร์ ค รังสิต จุด 1 ในภาพรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย 4.00 และเมื่อ
พิจารณาเ ป็นรายได๎อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดนด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านราคามี
คําเฉลี่ย 4.08 รองลงมาคือด๎านตัวสินค๎า มีคําเฉลี่ย 4.01 และด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่าสุดคือ
ด๎านสถานที่ มีคําเฉลี่ย 3.95

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.มยุรีย์ ลาจังหรีด

ชื่อโครงการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความพึง
พอใจในการทางานของพนักงาน
ร๎าน KFC สาขาโลตัสคลอง 7

แผนก
ธุรกิจค๎าปลีก

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อการศึกษาความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานร๎าน KFC สาขาโลตัส คลอง 7 (2) เพื่อการศึกษาวิจัยที่มีอิทธิพลตํอความพึง
พอใจตํอการทางานของพนักงานร๎าน KFC สาขาโลตัสคลอง 7 กลุํมตัวอยํางเป็นพนักงาน
ในร๎าน KFC สาขาโลตัสคลอง 7 จานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติในการหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวํา พนักงานในร๎าน KFC สาขาโลตัสคลอง 7 เป็นเพศชายและเพศ
หญิงอายุระหวําง 30-39 ปี ระดับการศึกษาต่ากวําอนุปริญญา สถานภาพโสด มีรายได๎
ระหวําง 6,000-10,000 บาท ระยะเวลาในการทางานต่ากวํา 1 ปี สํวนใหญํปฏิบัติงาน
จ๎างเป็นรายชั่วโมง
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการทางานของพนักงานในร๎าน KFC สาขาโลตัส
คลอง 7 พบวําพนักงานร๎าน KFC สาขาโลตัส คลอง 7 มีความพึ งพอใจในการทางานใน
ภาพรวม อยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมาก โดย
เรียงลาดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อยดังนี้คือ ด๎านความมั่นคงและความปลอดภัยในการ
ทางาน ด๎านคําตอบแทน ด๎านความสาเร็จในการทางาน ด๎านความก๎าวหน๎าจากการ
ทางาน ด๎านความสัมพันธ์กับบุคคลภายในร๎านและด๎านสภาพแวดล๎อมในการทางาน
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจตํอการทางานของพนักงานใน
ร๎าน KFC สาขาโลตัส คลอง 7 พบวํา พนักงานในร๎าน KFC สาขาโลตัส คลอง 7 มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข๎องในการทางานในภาพรวม อยูํในระดับมาก และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

น.ส.จันทร์นภา นาคะสนธิ์
น.ส.รุํงนภา จาปาทอง

ความพึงพอใจของผู๎บริโภคที่มี
ตํอคุณภาพการให๎บริการร๎าน
อานตี้ แอนส์ สาขา ฟิวเจอร์
พาร์ค รังสิต จุด 2

ธุรกิจค๎าปลีก

น.ส.หนึง่ ฤทัย รุํงสวําง
น.ส.อัญชลี เจียมสวําง

ความปลอดภัยในการทางาน
ของพนักงานร๎าน KFC สาขา
บิ๊กซี ลาลูกกา

ธุรกิจค๎าปลีก

บทคัดย่อ
ด๎านการฝึกอบรมและการพัฒนา ด๎านการบริหารจัดการด๎านกระบวนการทางาน ด๎าน
การบังคับบัญชา และด๎านลักษณะงาน
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎บริโภคที่มีตํอ
คุณภาพการให๎บริการร๎าน อานตี้ แอนส์ สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จุด 2 (2) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจของผู๎บริโภคที่มีคุณภาพการให๎บริการร๎าน อานตี้
แอนส์ สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จุด 2 กลุํมตัวอยํางเป็นลูกค๎าภายในร๎าน อานตี้
แอนส์ สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จุด 2 จานวน 400 คน เครื่องที่ใช๎ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยข๎อมูลใช๎สถิตในการ หาคําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลของพนักงานร๎าน
KFC สาขา บิ๊กซี ลาลูกกา 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นตํอความปล อดภัยในการทางาน
ร๎าน KFC บิ๊กซี ลาลูกกา จาแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลซึ่งใช๎กลุํมตัวอยํางจานวน 13 คน
และเก็บรวบรวมข๎อมูลจากพนักงานร๎าน KFC บิ๊กซี ลาลูกกา
1. ปัจจัยสํวนบุคล พบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีจานวน 7 คน คิด
เป็นร๎อยละ 53.85 มีอายุต่ากวํา 18 ปี คิดเป็นร๎อยละ 7.69 มีสถานภาพโสดจานวน 12
คน คิดเป็นร๎อยละ 92.31 มีอายุงาน 3-6 เดือนมีจานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.85
รายได๎ตํอเดือนไมํเกิน 10,000 บาท มีจานวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 84.62 ทางานฝุาย
แคชเชียร์จานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.46
2. ระดับความคิดเห็นตํอการปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ร๎าน KFC บิ๊กซี
ลาลูกกา พบวํา พนักงานมีระดับความคิดเห็นตํอความปลอดภัยในการทางาน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
โดยภาพรวมอยูํในระดับมากทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านสภาพแวดล๎อมในร๎าน ด๎านปูองกัน
อุบัติเหตุในการทางาน และ ด๎านสวัสดิการ ด๎านสุขภาพอนามัย
2.1 ด๎านสภาพแวดล๎อมในร๎าน พบวํา พนักงาน ร๎าน KFC สาขา บิ๊กซี ลาลูกกา มี
ความคิดเห็นตํอความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ร๎าน KFC สาขา บิ๊กซี ลาลูกกา
ด๎านสภาพแวดล๎อมในร๎าน อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย 4.54 เมื่อพิจารณาประเด็นยํอย
พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตํอความปลอดภัยในการทางาน ในระดับ
มากทุกข๎อ โดยข๎อที่มีคําสูงสุดในระดับมากคือ ร๎านมีการจัดเก็บอุปกรณ์ตํางๆ อยํางเป็น
ระเบียบ มีคําเฉลี่ยรองลงมา คือ ร๎านมีการจัดแสงสวํางอยํางเพียงพอในการทางาน มี
คําเฉลี่ย 4.69 สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ร๎านมีการทาความสะอาดระบบระบาย
อากาศเป็นประจา มีคําเฉลี่ย 4.31
2.2 ด๎านปูองกันอุบัติเหตุในการทางาน พบวํา พนักงาน ร๎าน KFC สาขา บิ๊กซี ลา
ลูกกา มีความคิดเห็นตํอความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ร๎าน KFC สาขา บิ๊กซี
ลาลูกกา ด๎านการปูองกันอุบัติเหตุในการทางาน อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย 4.39 เมื่อ
พิจารณาประเด็นยํอย พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตํอความปลอดภัย
ในการทางาน ในระดับมากทุกข๎อ โดยข๎อที่มีคําสูงสุดในระดับมาก คือ ร๎านมีการสํงเสริม
ให๎พนักงานปฏิบัติตามวิธีการใช๎อุปกรณ์หรือเครื่องมือทุกชนิดและร๎านได๎มีการจัดอุปกรณ์
ปูองกันอันตรายสํวนบุคคลที่มีประสิทธิภาพให๎กับพนักงาน มีคําเฉลี่ ย 4.62 รองลงคือ
อุปกรณ์ทุกชิ้นมีแผนภาพการทางาน และ ร๎านมีการตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์
เป็นประจาทาให๎อุปกรณ์มีอายุการใช๎งานที่ยาวนาน มีคําเฉลี่ย 4.54 สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ย
ต่าสุดคือ ร๎านได๎มีการจัดอุปกรณ์ปูองกันอันตรายสํวนบุคคลมีปริมาณเพียงพอกับจานวน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
พนักงานและ ร๎านได๎มีการฝึกให๎พนักทุกคนได๎รับการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย มี
คําเฉลี่ย 4.15
2.3 ด๎านการสวัสดิการด๎านสุขภาพอนามัย พบวํา พนักงาน ร๎าน KFC สาขาบิ๊กซี
ลาลูกกา มีความคิดเห็นตํอความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ร๎าน
KFC
สาขาบิ๊กซี ลาลูกกา ด๎านการสวัสดิการด๎านสุขภาพอนามัยอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย
4.38 เมื่อพิจารณาประเด็นยํอยพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตํอความ
ปลอดภัยในการทางาน ในระดับมากทุกข๎อโดยข๎อที่มีคําสูงสุดในระดับมากคือ ร๎านมีการ
ตรวจสุขภาพประจาปีให๎แกํพนักงาน และภายในร๎านมรการจัดจุดบริการน้าดื่มให๎แกํ
พนักงาน มีคําเฉลี่ย 4.62 รองลงมา คือ ร๎านได๎มีการตรวจสอบความสะอาดของพนัก งาน
ทุกครั้ง กํอนเข๎าทางาน มีคําเฉลี่ย 4.46 สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่าสุด คือ ร๎านมีการให๎ความรู๎
เกี่ยวกับสุขภาพรํางกาย เชํน การปูองกันโรคตํางๆการดูแล มีคําเฉลี่ย 4.15

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.ชลดา วงษ์แก๎ว
นายมีชัย ฤทธิเดช
น.ส.สุนิสา เพียรทรัพย์

ชื่อโครงการ
กระเป๋าหรรษาสารพัด
ประโยชน์จากสายแลน

แผนก
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

น.ส.เพชรลดา วงษ์กวน
น.ส.วกลพรรณ มีแย๎ม
น.ส.ศกุลตลา รมณียเพชร

โคมไฟจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

น.ส.ภรณ์ทิพย์ สีงามดวง
น.ส.สุดารัตน์ มูฮาหมัด
น.ส.สุธัญญา หยุดยั้ง

ตู๎หนังสือหรรษา

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

บทคัดย่อ
การจัดโครงการกระเป๋าจากสายแลนจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นทาขึ้น เพื่อ
ต๎องการนาวัสดุเหลือใช๎นากลับมารีไซเคิลใหมํ นอกจากนั้นยังชํวยทาให๎ขยะลดน๎อยลง
ด๎วย และการทากระเป๋าจากสายแลนนั้นสามารถนากลับมาใช๎ได๎จริงและสามารถนามา
เป็นสินค๎าโอท็อปได๎ด๎วย
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เข๎าใจ หลักการทางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข๎อกาหนด
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องหลักการและวิธีการของอุปกรณ์ การจัดเก็บและบารุงรักษา
อุปกรณ์และนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาชํวยในการใช๎ประโยชน์ได๎อยํางดียิ่งขึ้น โด ยให๎
ผู๎เรียนศึกษาการทางานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบข๎อกาหนดของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎อง
กลไกการทางาน รูปแบบการทางาน ความหมายและองค์ประกอบเพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถ
เข๎าใจระบบ รูปแบบการทางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสามารถนาอุปกรณ์มาใช๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ คุ๎มคําและได๎ประโยชน์สํวนสูง
ในการจัดทาโครงการเรื่องนี้ ทางเราได๎เล็งเห็นปัญหาขยะ จากเคส ที่ใช๎งานไมํได๎
เนื่องจากพังเสียหาย มากมาย ซึ่งอาจเป็นปัญหาขยะ มากล๎นได๎ คณะผู๎จัดทาจึงคิดวําถ๎า
นา “เคสคอมพิวเตอร์” ที่ไมํได๎ใช๎งาน หรือ ใช๎ไมํได๎ มารีไซเคิล เพื่อให๎เกิดประโยชน์ จะ
ได๎สิ่งประดิษฐ์ที่สวยงามราคาถูก อีกทั้งยังเพื่อใช๎เป็นตู๎โชว์ที่สามารถใสํของได๎หลายอยําง
ประหยัดคําใช๎จํายและเก็บไว๎ได๎นานไมํกํอให๎เกิดมลพิษอีกด๎วย
การจัดทาครั้งนี้ คณะผู๎จัดทา จึงจัดทาโครงการ ตู๎หนังสือหรรษา เพื่อเก็บหนังสือ
ไว๎ศึกษาตามสถานที่ตํางๆ เพื่อจะชํวยขจัดปัญหาสิ่งของเหลือใช๎และยังนาไปใช๎ประโยชน์
ได๎อีกมากมาย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

น.ส.จารุณี อุํมวงศ์
น.ส.ณัชชา สอนอํอน
น.ส.ดาวประกาย ยอดจันทร์

ปูายไฟห๎องน้า (Labels
bathroom)

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

น.ส.กมลทิพย์ สวยสวัสดิ์
นายตุลา นงภา
นายธนชัย อํอนมาเสน
นายวัชระพล อรุณรุํงเลิศ

สื่อการเรียนการสอนผําน
อินเทอร์เน็ต

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

บทคัดย่อ
ผลการดาเนินงานพบวํา สิ่งประดิษฐ์จากเคสคือตู๎หนังสือหรรษา สามารถดึงดูด
ให๎แกํผู๎สนใจเป็นจานวนมาก จึงทาให๎ผู๎ใช๎ได๎เล็งเห็นถึงสิ่งของเหลือใช๎ และสามารถทาให๎
ชิ้นงาน จากสิ่งของเหลือใช๎มีประสิทธิภาพ ทั้งยังชํวยลดปัญหาเศษขยะจากอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และทาให๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์อีกด๎วย
ผู๎จัดทาโครงการได๎เล็งเห็นปัญหาตํางๆที่เกิดขึ้น จึงเกิดแนวคิดสร๎างสิ่งประดิษฐ์
อุปกรณ์พลาสติกและแผงวงจรไฟฟูาที่เหลือใช๎ มาประดิษฐ์ให๎เกิดประโยชน์โดยแนวคิดทา
ปูายไฟห๎องน้าเพื่อใช๎งานให๎เป็นสัญลักษณ์แยก ห๎องน้าชาย-หญิง และยังให๎ความสวยงาม
ของห๎องน้าได๎อีกด๎วย
ในการดาเนินงานผู๎จัดทาได๎ทาการศึกษาขั้นตอนการทาปูายไฟห๎องน้า โดยการ
พัฒนาจากสิ่งเหลือใช๎ให๎เป็นที่นําสนใจของกลุํมวัยรุํน โดยการทาปูายไฟ ติดโชว์ไว๎หน๎า
ประตูห๎องน้า ประกอบไปด๎วย สีสันของไฟ และรูปรํางของสัญลักษณ์ ชาย- หญิง เพื่อ
ดึงดูดความสนใจ และแทนความรู๎สึกของผู๎ใช๎ห๎องน้า
ผลงานดาเนินการพบวํา สิ่งประดิษฐ์จากปูายไฟห๎องน้า สามารถดึงดูดความ
สนใจให๎แกํผู๎ใช๎ห๎องน้าได๎จานวนมาก จึงทาให๎ผู๎คนได๎เล็งเห็นถึงสิ่งของเหลือใช๎ และ
สามารถทาให๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์อีกด๎วย
Adode Dreamweaver CS5 เป็นโปรแกรมสาหรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ที่ได๎ปรับปรุงพัฒนาให๎มีความสามารถตํางๆเพิ่มขึ้น มีความยืดหยุํนในการใช๎งาน โดย
สามารถจัดการแก๎ไข CSS ได๎จาก CSS Style Panel โดยไมํจาเป็นต๎องเรียนรู๎ในการ
เขียน CSS เลย Adode Dreamweaver CS5.5 นับได๎วําเป็นโปรแกรมสร๎างโฮมเพจที่มี
ความทันสมัยเนื่องจากสามารถสนับสนุนการสร๎างเว็บเพจ ด๎วยเทคโนโลยี DHTML

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

น.ส.เขมแก๎วขวัญ เชาระกา
น.ส.แคททรียา เนื่องไชยยศ
น.ส.ปราณี รุณวงษ์

คีย์บอร์ดคลาสิค

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

บทคัดย่อ
(Dynamic HTML) และ XML (Extensible Markup Language) สามารถใสํสํวน
เพิ่มเติม เชํน Active X Applet และ Shockwave ได๎ และสามารถใช๎ CSS (Cascading
Style Sheet) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหมํของการสร๎างเว็บเพจเพื่อให๎เว็บเพจนําสนใจ มี
ภาพเคลื่อนไหว และสามารถได๎โต๎ตอบกับผู๎เข๎าชมเว็บไซต์ ได๎ดียิ่งขึ้น
ในการสร๎างเว็บเพจ วิชา Adode illustarter CS4 มีทั้งหมด 8 บท ประกอบไปด๎วย บท
ที่ 1 เริ่มต๎น รู๎จักกับ illustarter CS4 บทที่ 2 หน๎าตาและสํวนประกอบของโปรแกรม บท
ที่ 3 สร๎างผลงานและการจัดการกับไฟล์ บทที่ 4 ทางานกับอาร์ตบอร์ดและมุมมอง บทที่
5 วาดพื้นหลัง บทที่ 6 วาดภาพเส๎นด๎วยกลุํมเครื่องมือ Pen และ Pencil บทที่ 7 จัดการ
กับออบเจ็กต์ บทที่ 8 ปรับแตํงรูปทรง
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างคีย์บอร์ดที่ใช๎งานไมํได๎แล๎วมาเป็นสิ่งประดิษฐ์
ได๎จัดทาขึ้นเพื่อเน๎นประโยชน์การใช๎งานและเกิดสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหมํยิ่งขึ้น โดย
ขอบเขตของโครงการนั้นได๎กาหนดไว๎อยํางชัดเจน คือ นาคีย์บอร์ดที่ใช๎งานไมํได๎แล๎วมา
ประดิษฐ์เป็นกลํองใสํปูายชื่อหรือใบประกาศตํางๆหน๎าห๎องเรียน ทางคณะผู๎จัดทาได๎รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากผู๎ปกครองและการให๎คาปรึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ และอาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ทุกทําน โดยโครงการนี้ประดิษฐ์จากการนาแผํน
อะคริลิกมาตัดให๎ได๎ขนาดกว๎าง 11 ซม. ยาว 28 ซม. จานวน 1 อัน ขนาดกว๎าง 1.5 ซม.
ยาว 28 ซม. จานวน 2 อัน แล๎วนาทั้งหมดมาประกอบกันโดยใช๎กาวร๎อนให๎เป็นรูปกลํอง
เมื่อกาวร๎อนแห๎งนามาประกอบกับคีย์บอร์ดโดยใช๎กาวร๎อนทาแนํน จากการทด สอบการ
ใช๎งานพบวํา สามารถนาไปแขวนเป็นกลํองไว๎ใสํเอกสารได๎จริง

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายกิจนนท์ เชื้อเต็ง
นายคุณัญญา นนพละ
น.ส.อุษา ชํางเพ็ชร์ผล

ชื่อโครงการ
เมาส์ลาโพง (Mouse body
cavity)

แผนก
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

น.ส.วิภาวดี เครือประดับ
น.ส.เสาวลักษณ์ แบรอมาน

Flash Drive Hitech

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

นายณัฐรัสกร ศุภโกวิท

อาเซียนสูํห๎องเรียน

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

นายธนพัฒน์ เพิ่มแสงสุวรรณ

นายศรัณย์ หยวกแตง

บทคัดย่อ
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคิดตํอยอดผลงานประดิษฐ์จาก
ขยะรีไซต์เคิลจากเมาส์เพื่อเป็นการลดปัญหาการเกิดมลภาวะโลกร๎อนจากการทาลายขยะ
จากเมาส์เหลือใช๎เพื่อสร๎างมูลคําให๎กับสิ่งประดิษฐ์จากเมาส์
ในการดาเนินงานนั้นผู๎จัดทาได๎ทาการศึกษาค๎นหาข๎อมูลจากทั้งด๎านหนังสือและ
จากเอกสารตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องและการค๎นหาจากอินเทอร์เน็ต
ผลการดาเนินงานพบวํา การทางานมีอุปสรรค์มากพอสมควร และค๎นหาข๎อมูล
ในแตํละขั้นตอนอยํางมากขึ้นเรื่อยๆ ทาให๎การทางานนั้นช๎า
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร๎าง Flash Drive ที่สามารถใช๎งานได๎ 2 แบบ ได๎
จัดทาขึ้นเพื่อเน๎นประโยชน์การใช๎งานที่หลายรูปแบบและเพื่อ ให๎เกิดความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น โดยขอบเขตของโครงการนั้นได๎กาหนดไว๎อยํางชัดเจน คือ Flash Drive ที่สามารถ
บันทึกข๎อมูลจากคอมพิวเตอร์ และใช๎เป็นปากกาได๎ในอันเดียวกัน ทางคณะผู๎จัดทาได๎รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี และการให๎คาปรึกษาจากบิดา
มารดา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการโดยใช๎ไม๎ยางพาราแปรรูปในการสร๎าง Flash Drive นี้
ขึ้น มีลักษณะความกว๎างประมาณ 2.5 ซม. ความยาวประมาณ 7 ซม. ใช๎สวํานเจาะรูเพื่อ
ใสํ Flash Drive ปากกาจากการทดสอบการใช๎พบวํา Flash Drive ที่สามารถบันทึก
ข๎อมูลจากคอมพิวเตอร์ และใช๎เป็นปากกาได๎จริง
โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎าง คอมพิวเตอร์ชํวยสอนด๎วยโปรแกรม E-Book
เป็นสื่อในการสอน เพื่อชํวยสอนผู๎ที่จะศึกษาในเรื่องประชาคมอาเซียนและ เนื้อหาในการ
เรียนการสอนนั้นทาให๎ผู๎ที่สนใจได๎รับความรู๎จากโปรแกรมE-Book ได๎เข๎าใจงํายขึ้น อธิบาย
ความเป็นมา เปูาหมาย วัตถุประสงค์ของการกํอตั้งอาเซียน ข๎อมูลสมาชิกอาเซียน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

น.ส.พรรณพร จรูญโชคอนันต์
น.ส.สุธิดา แดงแสงนนท์
น.ส.สุวรรณา ภูํแสงทอง

นาฬิกาอเนกประสงค์

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

น.ส.ปฐมาวดี แย๎มเจริญ
น.ส.เพ็ญนภา เปลํงสาคร
น.ส.น้าอ๎อย ศรีภาเพชร

ระบบบัญชี รายรับ-รายจําย
โปรแกรมตารางงาน

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

น.ส.เจนจิรา หาระชอน
น.ส.พลอยไพลิน ชูปัญญา
น.ส.สุรีพร มีสน

พัดลมระบายความร๎อนเพื่อ
โน๏ตบุ๏ค (Cooling fan for
notebook)

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

บทคัดย่อ
และระบบการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน
ในกา รจัดทาโครงการเรื่องนี้ ทางเราได๎เล็งเห็นปัญหาที่เกิดจากการทิ้งของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เชํน ฮาร์ดดิสก์ สายแลนด์ แรมและ ซีพียู เราจึงนาอุปกรณ์เหลํานี้
มาจัดทาเป็นของใช๎ของตกแตํงซึ่งเราได๎นาเอาฮาร์ดดิสก์มาทาเป็นนาฬิกาอเนกประสงค์
แล๎วนาแรมมาทาเป็นกลํองใสํดินสอ ปากกาและนาเศษไม๎มาทาเป็นฐานของนาฬิกา
อเนกประสงค์แล๎วนาเศษไม๎ที่เหลือมาทาเป็นกรอบรูปเพื่อตกแตํงฐานนาฬิกา
อเนกประสงค์ให๎สวยงาม
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุํงเน๎นในการออมและหลักการออม เพื่อให๎เข๎าใจ
การออมเงินมากขึ้นอีกทั้งยังฝึกให๎ทุกคนปฏิบัตติ ามอยํางสม่าเสมอ เพื่ออนาคต ดังนั้นการ
จัดทาระบบบัญชีรายรับ รายจํายจึงเป็นสิ่งที่สาคัญในชีวิตประจาวัน จึงได๎มีการจัดสร๎าง
ระบบบัญชีรายรับ รายจําย ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการออมเงินตํอไป
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคิดตํอยอดผลงานปร ะดิษฐ์จาก
แผํนอะครีลิคการจัดทาโครงการที่นาแผํนอะคีลิคที่มีความแข็งแรงและทนความร๎อนได๎ดี
มาทาเป็นเพจพัดลมระบายความร๎อนนั้น เพื่อต๎องการให๎สามารถมีการใช๎งานที่ดีขึ้น
แข็งแรงขึ้น
ในการจัดการโครงการพัดลมระบายความร๎อนเพื่อโน๎ตบุ๏กกับแผํนอะครีลิค ถือวํา
เป็นประโยชน์ตํอนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ในแผนกคอมพิวเตอร์ และบุคคลทั่วไป
เป็นอยํางมากรูปแบบของพัดลมระบายความร๎อนเพื่อโน๎ตบุ๏กมีขนาดของเพจโน๎ตบุ๏กมี
ความพอดี สามารถใช๎งานกับโน๎ตบุ๏กได๎ทุกรุํนและยี่ห๎อ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

น.ส.เบญจพร หอมสุขศิลจินดา มากกวําแผงวงจรคอมพิวเตอร์
น.ส.ภิรมย์พร ดาววงษ์

แผนก
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

บทคัดย่อ
ผลการดาเนินงานพบวํา การทางานมีอุปสรรคมากพอสมควร และค๎นหาข๎อมูลใน
แตํละ ขั้นตอนยากมากขึ้นเรื่อยๆทาให๎การทางานนั้นช๎าลง
เนื่องด๎วยในปัจจุบัน เทคโนโลยีถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญในการอานวยความ
สะดวกในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ จึงทาให๎มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่ง
ปัญหาที่ตามมาคือทาให๎เกิด “ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ” ซึ่งมีเป็นจานวนมากมาย จนยากตํอ
การทาลายทิ้ง อยํางไรก็ตารม ประเด็นสาคัญอยูํที่วํา ขยะเหลํานี้มีปัญหาในเรื่องมลพิษ
โดยเฉพาะสารเคมีที่มีอยูํในชิ้นสํวนตํางๆ ซึ่งไมํสามารถกาจัดได๎งํายๆ ไมํวําจะเป็นโลหะ
หนัก สารพิษ ไอพิษ หรือสิ่งตกค๎างอื่นๆ เชํน กัมมันตรังสี ประจุไฟฟูา ฯลฯ จึงทาให๎เกิด
แนวคิดที่จะนาขยะอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไมํสามารถนามาใช๎ได๎นามา
ประดิษฐ์เป็นของใช๎ ซึ่งในที่นี้จะใช๎แผนวงจรคอมพิวเตอร์ (Motherboard) มาทาการ
ประดิษฐ์เป็นแฟูมใสํซีดี เพราะแผงวงจรมีคุณสมบัติทนทาน ยํอยสลายได๎ยา ก เหมาะที่
นามาทาเป็นปกแฟูมเพื่อเก็บรักษาแผํนซีดีให๎สามารถใช๎งานได๎นานอีกด๎วย โดยในการ
ประดิษฐ์เริ่มต๎นจากการนาแผนวงจรคอมพิวเตอร์ที่ไมํสามารรถใช๎ได๎นามาตัดให๎ได๎ขนาด
เทํากับซองซีดี โดยตัดแบํงเป็น 3 ชิ้นสํวนได๎แกํ ปกหน๎า ,หลังและสัน โดยใช๎ขาหนีบของ
แฟูมในการหนีบซองใสํซีดี จากนั้นจะมีการนาเรซิ่นมาใช๎ในการเคลือบแผงวงจรที่ตัดไว๎
เพื่อความสวยงามและความสะดวกตํอการนาไปใช๎งาน จากนั้นหุ๎มด๎านใน การเคลือบ
แผงวงจรที่ตัดไว๎เพื่อความสวยงามและความสะดวกตํอการนาไปใช๎งาน จากนั้นหุ๎มด๎านใน
ของตัวแฟูมด๎วยเศษผ๎าที่ไมํใช๎แล๎ว ก็จะได๎แ ฟูมใสํแผนซีดีที่ไมํซ้าใครทั้งยังสามารถนา
ผลงานที่ได๎ไปตํอยอดสร๎างเป็นอาชีพได๎ในอนาคต

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.แคทรียา เนื่องไชยยศ

ชื่อโครงการ
ตู๎ปลาจากคอมพิวเตอร์

น.ส.นงลักษณ์ แสนแวด
น.ส.ปริตค์ เดชเกาะเกํา

น.ส.วิศัลยา พานทอง
น.ส.สุพัตรา แก๎วยก
น.ส.สุภาภรณ์ บุญเกิด

นาฬิกากังหันลม

แผนก
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

บทคัดย่อ
โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับการนาอุปกรณ์ที่
ชารุดมาใช๎งานให๎เกิดประโยชน์ เครื่องมือที่ใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถามความ
พึงพอใจ โดยเก็บข๎อมูลจากนักเรียน-นักศึกษาจานวน 100 คน สถิติที่ใช๎วิเคราะห์ข๎อมูล
ได๎แกํ คําร๎อยละ (percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) ผลการการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้
จากการวิเคราะห์ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอ การนาเสนอ
เรื่องตู๎ปลาจากจอคอมพิวเตอร์อยูํในระดับมาก (Mean = 4.35 , S.D. = 0.62) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํคิดวําสามารถนาตู๎ปลาที่ประดิษฐ์
ไปใช๎งานได๎จริงพบวําอยูํในระดับมาก (Mean = 4.44 , S.D. = 0.64) รองลงมาผู๎ตอบ
แบบสอบถามเห็นวําเครื่องให๎อาหารปลาสมารถตั้งเวลาให๎อาหารได๎ตามต๎องการ อยูํใน
ระดับมาก (Mean = 4.38 , S.D. = 0.69) สามารถนาตู๎ปลาไปตกแตํงตามสถานที่ตํางๆ
ได๎ อยูํในระดับมาก (Mean = 4.38 , S.D. = 0.63) รูปทรงของตู๎ปลาที่ประดิษฐ์ขึ้นมี
ความสร๎างสรรค์และสวยงาม อยูํในระดับมาก (Mean = 4.18 , S.D. = 0.62)
การศึกษาเรื่อง การประดิษฐ์นาฬิกากังหันลม มีวัตถุประสงค์เพื่อนาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่เหลือใช๎มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ อีกทั้งจะไ ด๎มีนาฬิกาบอกเวลาประจาห๎อง
ตํางๆในอาคารพาณิชยการ นักเรียนได๎ฝึกทักษะในการออกแบบและความคิดสร๎างสรรค์
เพิ่มมากขึ้น และรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การเก็บข๎อมูลจากครู อาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายวัชระพล อรุณรุํงเลิศ

เครื่องเลํนซีดีจากอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

นายเสริฐอุชุกร อินทร์ไพโรจน์

นายอรุโนทัย มั่งมี

บทคัดย่อ
ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมี ความพึงพอใจในสิ่งประดิษฐ์
นาฬิกากังหันลมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก (Mena=4.07,S.D.0.69) คือ การออกแบบนาฬิกา
กังหันลมมีความทันสมัย รูปทรงของนาฬิกากังหันลมมีความกะทัดรัด นาฬิกากังหันลมมี
ความสวยงาม ความสามารถนานาฬิกาที่ประดิษฐ์ขึ้นไปใช๎งานได๎จริง จากการวิจัยครั้งนี้
นักเรียน นักศึกษา สํวนใหญํก็ให๎ความสนใจในสิ่งประดิษฐ์นาฬิกากังหันลมในระดับมาก
โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ที่ชอบความแปลกใหมํและมีสีสันสวยงาม และมี
ข๎อเสนอแนะคือ ควรปรับปรุงชิ้นงานให๎มีรูปทรงที่สวยงาม นาฬิกากังหันลมนําจะทาให๎มี
สีสันที่สวยงามและควรปรับปรุงให๎เหมาะกับการใช๎งาน
โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎เกี่ยวการนาอุปกรณ์ที่
ชารุดมาใช๎งานให๎เกิดประโยชน์และนาไปเผยแผํแกํบุคคลที่สนใจ เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถาม มีการวัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ โดยสถิติที่ใช๎ใน
การวัดข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ ( Percentage ) คําเฉลี่ย ( Mean ) คําเบี่ยงเบียน
มาตรฐาน ( Standard deviation ) ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข๎อมูลจาก นักเรียน-นักศึกษา
และครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ผลการวิเคราะห์พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นนักศึกษาเพศหญิงระดับ
ประกาศนียบัตร ( ปวช. ) มีอายุระหวําง 15-17 ปี และเมื่อศึกษาความคิดเห็นใน
ภาพรวมพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตํอการใช๎ งานเฉลี่ยอยูํในระดับมาก (
Mean=4.48,S.D.=0.70 )

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.สุรีย์พร ดาวทอง
น.ส.นุจรีย์ ภาคสิน

ชื่อโครงการ
Music at case

แผนก
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

บทคัดย่อ
Music at Case ประดิษฐ์จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหลือใช๎หรือชารุด ที่ใช๎งาน
ไมํได๎ นากลับมาใช๎งานใหมํ โดยการประดิษฐ์เพื่อให๎เกิดประโยชน์มากขึ้น และยัง
สามารถใช๎งานได๎จริง พร๎อมประกอบการเรียนการสอนได๎เป็นอยํางดีอีกทั้งยั งใช๎ในด๎าน
บันเทิงเป็นการคลายเครียดอยํางหนึ่ง คือการ ฟังเพลง ดูหนัง ดูรูปภาพ แลพร๎องคาราโอ
เกะ และยังสามารถ ปรับเสียงทุ๎ม-เสียงแหลมได๎ เลํนไฟล์ MP3/DVD/CD/JPG. และไฟล์
Audio มีชํองเสียบ USB ตัวใหญํ ชํองเสียบไมโครโฟนและยังสามารถตํอเข๎าโทรทัศน์ได๎
จากผลการวิเคราะห์พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความพึงพอใจ Music
at case อยูํในระดับมาก (Mean=4.60,S.D.=0.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอสิ่งประดิษฐ์รูปทรงของ Music at case
ที่ประดิษฐ์ขึ้นมีความสร๎างสรรค์และสวยงามพบวําอยูํใ
นระดับมาก
(Mean=4.73,S.D.=0.50) รองลงมาเป็นของสิ่งประดิษฐ์สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง
พบวําอยูํในระดับมาก (Mean=4.64,S.D.=0.54) คุณภาพและเสียงเพลงที่เปิดมีความ
ไพเราะดังชัดเจนพบวําอยูํในระดับมาก (Mean=4.63,S.D.=0.56) Music at case ที่
ประดิษฐ์ขึ้นสามารถใช๎แ ทนเครื่องเลํน ซีดี -ดีวีดี ทั่วไปได๎พบวําอยูํในระดับมาก
(Mean=4.53,S.D.=0.54) สิ่งประดิษฐ์ Music at case สามารถใช๎งานงํายและพกพาได๎
สะดวกพบวําอยูํในระดับมาก (Mean=4.48,S.D.=0.59) ตามลาดับ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้จัดทา
ชื่อโครงการ
นายภาสกร ทรงงาม
สื่อวีดีทัศน์การประชาสัมพันธ์
นายวริศ กาญจนอุดมการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

แผนก
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

น.ส.น้าฝน แสงสวําง
น.ส.ปิยพร พานทอง

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

นาฬิกาจากฮาร์ดดิสก์

บทคัดย่อ
การจัดทาโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให๎ความสนใจเกี่ยวกับผู๎ที่อยากจะเข๎า
ศึกษาตํอ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยสร๎างสื่อวีดีทัศน์นาเสนอ โดยใช๎โปรแกรม Imovie
โปรแกรม Camtasia Studio 8 และโปรแกรม Final Cut Pro ในการตัดตํอวีดีโอ
คณะผู๎จัดทาได๎ดาเนินงานตามขั้นตอนที่ได๎วางแผนไว๎ และได๎นาเสนอ เ
ผยแพรํ
ผลงานโดยการนาเสนอสื่อวีดีในระบบอินเทอร์เน็ต
ผลการจัดทาโครงงาน พบวําการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ได๎เผยแพรํความสนใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ต ได๎รับความสนใจและเป็ นวีดีทัศน์ที่มี
ประโยชน์
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์วัสดุเหลือใช๎จากคอมพิวเตอร์ให๎เป็น
ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหมํให๎สามารถใช๎ชีวิตประจาวันได๎ เพื่อเป็นการสนับสนุนการสํ
งเสริม
พฤติกรรมในการจัดการขยะคอมพิวเตอร์และเป็นการนาความรู๎ที่ได๎มาประยุกต์ใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์
ในการดาเนินงานนั้น ผู๎จัดทาได๎ทาการศึกษาดาเนินงานในการเลือกซื้อและหาวัสดุ
หรืออุปกรณ์ตํางๆที่เกี่ยวข๎อง เชํน ฮาร์ดดิสก์ ไม๎ ลานนาฬิกา เป็นต๎น โดยการเลือก
คุณสมบัติตามที่กาหนดไว๎นามารํางประกอบในการตัดยึด เพื่อให๎นาฬิกาฮาร์ดดิสก์ ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางแผนไว๎อยํางมีประสิทธิภาพตรงตํอประโยชน์ในด๎านการนาไปใช๎
ผลการดาเนินงานพบวํา การนาฮาร์ดดิสก์มาดัดแปลงเป็นนาฬิกา สามารถนาไปใช๎ประโยชน์
ในชีวิตประจาวันได๎จริงและยังเกิดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์และยัง
รู๎จักการนาวัสดุเหลือใช๎หรือที่ไมํได๎ใช๎แล๎วมาดัดแปลงเป็นวัสดุชิ้นใหมํที่มีมูลคํา

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.จันจิรา อภัยศิลา
น.ส.นวลปรางค์ บุญวัฒน์
น.ส.สุดารัตน์ ทองพิกุล

ชื่อโครงการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

แผนก
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

น.ส.ผกาวรรณ ศรีหาญ
น.ส.ฟาริดา สุวรรณน๎อย
น.ส.อุษา เรืองนารี

เว็บไซต์แผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

บทคัดย่อ
การจัดทาโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความรู๎ความสามารถที่ได๎เลําเรียนมาใช๎
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในการดาเนินงานนั้นผู๎จัดทาได๎ทาการศึกษาข๎อมูลตํางๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในเรื่องของการสร๎างเว็บไซต์ด๎วยโปรแกรม Dreamweaver และทาการ
พัฒนาระบบโดยการเชื่อมตํอเข๎ากับโปรแกรม MySQL ผู๎จัดทาได๎ทาการศึกษาข๎อมูลจาก
การเรียนการสอนในชั่วโมงเรียน จากหนังสือ และจากเว็บไซต์
ผลการดาเนินงานพบวํา การพัฒนาระบบสารสนเทศแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี อาจจะไมํสวยงาม และไมํสมบูรณ์แบบ ยังคงมีข๎อผิดพลาดอยูํ
เนื่องจากเป็นชิ้นงานต๎นแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศแผนกคอมพิวเตอร์ การสร๎าง
เว็บไซต์ Dreamweaver เชื่อมตํอเข๎ากับฐานข๎อมูล MySQL
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจั ดทาเว็บไซต์ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี
จุดมุํงหมายเพื่อนาเสนอภาพลักษณ์ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมทั้งเพื่อการ
นาเสนอข๎อมูล ขําสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมตํางๆ รวมทั้งข๎อมูลหลักสูตรของแผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให๎แกํนักศึกษาและผู๎ที่สนใจในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในการดาเนินงานผู๎จัดทาได๎ศึกษาโปรแกรม Adobe DREAMWEAVER CS3 และ
Adobe Photoshop 4 แล๎ววําสามารถใช๎งานรํวมกันได๎ และสร๎างเป็นเว็บไซต์ที่ใช๎งานได๎
ดี
ผลการดาเนินงานพบวํา โปรแกรม Adobe DREAMWEAVER CS3 และ Adobe
Photoshop 4 ใช๎งานรํวมกันได๎ดีไมํมีปัญหาทาให๎เว็บไซต์สามารถใช๎งานได๎จริงไมํติดขัด
และสามารถเผยแพรํขําวสารข๎อมูลได๎ตามต๎องการ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.จุฑารัตน์ นราหลา
น.ส.ณัฐริกา ชลเจริญ
น.ส.วราวรรณ รักสงบ

ชื่อโครงการ
สื่อการเรียนรู๎แอนิเมชั่นสุภาษิต
ไทย

แผนก
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

นายเดชารินทร์ โพธิแจํม
น.ส.สุดารัตน์ เบี้ยทอง
น.ส.อังคณา แสงทอง

กลํองอรรถประโยชน์

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

บทคัดย่อ
การจัดทาโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
มัลติมีเดียคือ “สื่อการเรียนรู๎แอนิเมชั่ นสุภาษิตไทย ” สามารถแสดงผลได๎หลายรูป
แบบอยํางตํอเนื่อง ไมํวําจะเป็นภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ และการปฏิสัมพันธ์บวก
กับความสามารถในการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ทาให๎ผลลัพธ์ที่ได๎สามารถ
กํอให๎เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานนั้นผู๎จัดทาได๎ศึกษาการเติบโตอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยี ทา
ให๎มีผลกระทบตํอการใช๎ภาษา สานวน สุภาษิตไทยยํอมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและ
ยุคสมัยใหมํยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินงานพบวํา หากนาสื่อการเรียนรู๎สุภาษิตแอนิเมชั่นพร๎อมกับ
คุณสมบัติที่ดีของสื่อนั้นมาประกอบกับการจัดเตรียมห๎องเรียนหรือศูนย์ค๎นคว๎าที่ออกแบบ
ให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมที่มีอยูํก็สามารถกํอให๎เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพใน
อันที่จะพัฒนาตามเปูาหมายที่ได๎ตั้งไว๎ให๎บรรลุได๎ในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้นไป
การจัดทาโครงการเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาวัสดุที่เหลือใช๎นามาทาเป็นชิ้นงาน
ที่ชํวยลดพื้นที่บนโต๏ะทางาน และเป็นการรวบรวมเครื่องมือที่จาเป็นตํางๆ บนโต๏ะทางาน
เข๎าด๎วยกัน โดยเราต๎องการที่จะให๎เกิดประโยช น์สูงสุดในทุกๆด๎าน ไมํวําจะเป็นการลด
โลกร๎อนจากการใช๎วัสดุจากสิ่งเหลือใช๎ และยังประหยัดพื้นที่บนโต๏ะทางาน นอกจากนี้ยัง
ชํวยให๎เกิดความเรียบร๎อยมากขึ้นบนโต๏ะทางานมากขึ้นอีกด๎วย
ในการดาเนินนั้นผู๎จัดทาได๎ทาการศึกษาในสํวนของการนาของที่เหลือมใช๎หรือ
ของที่ไมํได๎ใช๎แล๎วนั้นมาดัดแปลงให๎สามารถที่จะนามาใช๎ใหมํให๎เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง
เรายังได๎ทาการศึกษาและค๎นคว๎าในสํวนของการใช๎งานตํางๆ บนโต๏ะทางานในสานักงาน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

น.ส.จุฑาภรณ์ จันทร์ขาว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Eน.ส.ดรุณี รัมพณีนิล
Book
น.ส.ทิพธัญญารัตน์ นาคเงิน

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

น.ส.กมลชนก ไวทยาชีวะ ชุดฝึกปฏิบัติการประกอบเครื่อง
น.ส.ขนิษฐา กลํอมเสนาะ
คอมพิวเตอร์
นายจักรี แซํลี้

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

บทคัดย่อ
ตํางๆ รวมถึงการใช๎งานอุปกรณ์ตํางๆ บนโต๏ะทางานอีกด๎วยเราจึงได๎ทาการออกแบบชิน
งานที่รวบรวมอุปกรณ์ตํางๆ ที่ได๎ค๎นคว๎ามา นอกจากนี้ยังได๎นาเอาไม๎อัดหรือวัสดุจาก
ลาโพงที่ไมํใช๎แล๎วนามาทาเป็นโคร งสร๎างหลักของชิ้นงาน ในที่นี้ชิ้นงานของเราเป็นการ
รวบรวมอุปกรณ์บนโต๏ะทางานอันได๎แกํ ลาโพง โคมไฟ ยูเอสบี และที่เสียบปากกา
ผลการดาเนินงานพบวําชิ้นงานที่นาออกมานั้นอาจไมํสวยงามมากนักเนื่องจากยัง
เป็นเพียงชิ้นงานต๎นแบบเทํานั้น อีกทั้งยังเก็บรายละเอียดข องผลงานไมํละเอียดมาก
เทําที่ควร แตํในด๎านการใช๎งานนั้นสามารถใช๎งานได๎อยํางครบถ๎วนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว๎ของโครงการ
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการใช๎ความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับ
การทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด๎วยโครงงานคอมพิวเตอร์แนะนาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ ใน
การดาเนินการนั้นผู๎จัดทาได๎ทาการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต
ผลการดาเนินงานพบวํา การทางานมีอุปสรรคมากพอสมควร และค๎นหาข๎อมูลใน
แตํละขั้นตอนยากมากขึ้นเรื่อยๆ ทาให๎การทางานนั้นช๎า
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในหมวดวิชาชีพ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจในรายวิชาการปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย
จัดสร๎างขึ้นเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎งานได๎เสมือนทั่วไปที่ใช๎ในก ารจัดการเรียนการสอน
เพื่อไห๎นักศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังได๎ ทาไห๎
นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎รายวิชาและเข๎าใจในเนื้อหาของรายวิชาได๎โดยการฝึก
ปฏิบัติการจริง และเรียนรู๎อยํางใกล๎ชิดทุกขั้นตอน ซึ่งในรายวิชานี้มีเนื้อหาสาระความรู๎ที่

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

น.ส.อังคณา
น.ส.สุดารัตน์

แสงทอง
ทองพิกุล

ชื่อโครงการ

แผนก

กระเป๋า storberry bag

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

บทคัดย่อ
เป็นประโยชน์ และความสามารถนาไปใช๎ในชีวิดประจาได๎ ตลอดจนเป็นแนวทางในกา ร
ประกอบอาชีพ
ในการดาเนินงานนั้นผู๎จัดทาได๎ทาการศึกษา โดยการออกแบบชุดฝึกปฏิบัติการ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให๎จัดวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในแนวราบ สามารถเห็น
อุปกรณ์ทุกอยํางได๎อยํางชัดเจน สามารถทางานได๎เสมือนคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปทุก
ประการและให๎สะดวกในการสาธิตหรือฝึกทักษะประกอบติดตั้งอุปกรณ์ได๎โดยสะดวกทุก
ขั้นตอน ไมํวําจะเรียนเป็นกลุํมการเรียนหรือรายบุคคล
ผลการดาเนินการพบวํา โครงการชุดฝึกปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถอานวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แตํลักษณะของชุดฝึกอาจไมํสวยงาม มีขนาดและน้าหนักที่มากเกินไป ทา
ให๎ไมํสะดวกตํอการเคลื่อนย๎ายเทําที่ควร
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสามารถใช๎งานได๎2 อยําง ได๎ทงั้ กระเป๋าใบเล็ก กระเป๋า
ใบใหญํ ได๎จัดทาขึ้นเพื่อเน๎นประโยชน์การใช๎งานและเพื่อให๎เกิดความทันสมัยตามผู๎ใช๎ โดย
ขอบเขตของโครงการนั้นได๎กาหนดได๎อยํางชัดเจน คือ จะทาเปูนกระเปุาใบใหญํ อยูํในกระเป๋า
ใบเล็กเพื่อสร๎างเนื้อที่ในการเก็บ และสะดวกพร๎อมใช๎งาน ทางคณะผู๎จัดได๎ทราับการสนับสนุน
งบประมาณและการให๎คาปรึกษาจาก บิดามารดาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยใช๎เนื้อผ๎า
ในการสร๎างกระเป๋านี้ขึ้น
มีลักษณะความกว๎างของกระเป๋าใบเล็กประมาณ
5 นิ้ว ความยาวประมาณ7 นิ้ว สํวน
ใหญํความกว๎างประมาณ10-15 นิ้ว ความยาวประมาณ20-25 นิ้ว จากการทดสอบการใช๎งาน
พบวํากระเป๋าใบใหญํ สามารถใสํในกระเป๋าเล็กได๎ และยังสามารถใสํแฟลชไดร์คล๎องคอได๎

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.สุกัญญา สีมํวง
น.ส.วัยวัฒน์ ตอนโพธิ์

ชื่อโครงการ
โคมไฟสนาม

แผนก
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

บทคัดย่อ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับการนา
อุปกรณ์ที่ชารุดมาใช๎งานให๎เกิดประโยชน์ เครื่องมือที่ใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูลเป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยเก็บข๎อมูลจากนักเรียน นักศึกษาจานวน 100 คน สถิติที่
ใช๎วิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ ร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และคําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้
จากการวิเค ราะห์ข๎อมูลพบวําผู๎ตอบแบบสอบถาม สํวนใหญํเป็นนักเรียน –
นักศึกษา เพศชายร๎อยละ 51 มีอายุระหวําง 15- 18 ปี คิดเป็นร๎อยละ 80 ทั้งหมด เป็น
นักเรียนนักศึกษาอยูํในระดับปวส .ร๎อยละ 81 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความพึง
พอใจตํอการนาเสนอเรื่องโคมไฟสนาม เฉลี่ยอยูํมากที่สุด (Mean = 4.50, S.D.=0.60)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความคิดเห็นวํารูปทรง
ของโคมไฟที่ประดิษฐ์ขึ้นทีความสร๎างสรรค์และสวยงามอยูํในระดับมากที่สุด (Mean =
4.62, S.D.=0.50) รองลงมาทํานสามารถนาโคมไฟที่ประดิษฐ์ไปใช๎งานได๎จริงอยูํในระดับ
มากที่สุด (Mean = 4.51, S.D.=0.64)
ทํานสามารถนาโคมไฟสนามไ ปตกแตํงสถานที่ตํางๆได๎อยูํในระดับมาก (Mean = 4.46,
S.D.=0.62) โคมไปสนามให๎แสงสวํางในยามค่าคืนได๎ อยูํในระดับมาก (Mean = 4.45,
S.D.=0.67) และโคมไฟที่ประดิษฐ์สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์อยูํในระดับมาก (Mean
= 4.43, S.D.=0.60) และมีข๎อเสนอแนะดังนี้ ควรเก็บรายละเอียดมากกวํานี้และควรเพิ่ม
ความสวํางให๎มากกวํานี้

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.อุษา เรืองนารี
น.ส.ทิพธัญญารัตน์ นาคเงิน

ชื่อโครงการ
ชุดเก๎าอี้สนาม

แผนก
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

บทคัดย่อ
โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ชารุดแล๎วมาทา
ให๎เกิดประโยชน์เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
โดยเก็บข๎อมูลจากนักเรียน-นักศึกษาจานวน 100 คน สถิติที่ใช๎วิเ คราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คํา
ร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลมีดังนี้
จากการวิเคราะห์ข๎อมูลพบวําผู๎ตอบแบบสอบถาม สํวนใหญํเป็นนักเรียนนักศึกษา เพศหญิง ร๎อยละ 54 มีอายุระหวําง 15-20ปี คิดเป็นร๎อย ละ 95 ทั้งหมดเป็น
นักเรียน-นักศึกษาและศึกษาอยูํในระดับ ปวช. ร๎อยละ 81 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมี
ความพึงพอใจตํอการนาเสนอเรื่องชุดเก๎าอี้สนาม เฉลี่ยอยูํระดับมาก
(Mean=4.70,S.D.=0.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อมูลพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวน
ใหญํมีความคิดเห็นสิ่งประดิ
ษฐ์สามารถใช๎แทนเก๎าอี้ได๎ในระดับมาก
(Mean=4.55,S.D.=0.67) รองลงมาทํานสามารถนาชุดเก๎าอี้สนามไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์
ได๎จริง อยูํในระดับมาก (Mean=4.52,S.D.=0.62) ชุดเก๎าอี้สนามสามารถพับเก็บและ
เคลื่อนย๎ายได๎สะดวก อยูํในระดับมาก (Mean=4.34,S.D.=0.68) และชุดเก๎าอี้ สนามมี
รูปรําง ลักษณะและสีสันสวยงาม อยูํในระดับมาก (Mean=4.32,S.D.=0.69) และมี
ข๎อเสนอแนะดังนี้ ปรับปรุงเรื่องสีให๎ดีกวํานี้สีไมํคํอยสวย อยากให๎มีความสวยงามมากกวํา
นี้และมีลูกเลํนหลากหลายกวํานี้

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายจักรี แซํลี้
น.ส.วราพรรณ รักสงบ

ชื่อโครงการ
พัดลมจับแมลง

แผนก
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

บทคัดย่อ
โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับการนาเอา
อุปกรณ์ที่ชารุดมาทาให๎เกิดประโยชน์และนาไปเผยแพรํแกํบุคคลที่นําสนใจ เครื่องมือที่ใช๎
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถาม มีการวัดความพึ่งพอใจ 5 ระดับ โดยสถิติที่ใช๎
ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และคําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข๎อมูลข๎อมูลจาก นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลพบวําผู๎ตอบแบบสอบถาม สํวนใหญํเป็นนักศึกษาเพศหญิง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีอายุระหวําง 15-17 ปี และนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นในภาพรวมพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตํอการใช๎งานเฉลี่ยอยูํใน
ระดับมาก (Mean=4.24,S.D.=0.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อมูลพบวําผู๎ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอพัดลมดักจับแมลงมีความสวยงามพบวํา อยูํใน
ระดับมาก (Mean=4.22,S.D.=0.58) รองลงมาเป็นของพัดลมดักจับแมลงมีรูปทรง
กะทัดรัด อยูํในระดับมาก (Mean=4.22,S.D.=0.64) พัดลมดักจับแมลงมีความปลอดภัย
ในการใช๎งาน อยูํในระดับมาก
(Mean=4.32,S.D.=0.62) พัดลมดักจับแมลงมี
ประสิทธิภาพในการดักจับแมลงได๎จริง (Mean=4.14,S.D.=0.70) และพัดลมดักจับแมลง
สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง อยูํในระดับมาก(Mean=4.34,S.D.=0.55)

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้จัดทา
ชื่อโครงการ
น.ส.ปิยาภรณ์ รัตนบวรสถิตย์ การศึกษาต๎นทุนการปลูกดอกก
น.ส.วิภา พูลขันธ์
ล๎วยไม๎ ร๎านนายหนุํม คลอง 15
น.ส.ศิริพร บาเพ็ญเพียร
อาเภอองครักษ์
น.ส.นภัสนันท์ เรืองรัตนสมบัติ
จังหวัดนครนายก

แผนก
การบัญชี

น.ส.วรรณวิศา น๎อยโต
การศึกษาต๎นทุนเกี่ยวกับการถัก
น.ส.วราภรณ์ รัตนบวรสถิตย์
ผ๎าพันคอจากไหมพรม
น.ส.สุทธิดา โลหะบาล
ชุมชนปทุมเจริญสุข
ตาบลประชาธิปัตย์
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

การบัญชี

บทคัดย่อ
การศึกษาต๎นทุนดอกกล๎วยไม๎ เพื่อต๎องการทราบวําต๎นทุนในการปลูก การ
จาหนํายดอกกล๎วย ไม๎มีคําใช๎จําย มากน๎อยเพียงใด สายพันธุ์ของดอกกล๎วยไม๎ จาก
การศึกษาพบวําดอกกล๎วยไม๎มีหลากหลายสายพันธุ์ มีทั้งสายพันธุ์ในประเทศและ
ตํางประเทศการปลูกดอกกล๎วยไม๎ก็มีวิธีแตกตํางกันออกไปขึ้นอยูํกับสายพันธุ์ที่ปลูก
ภาชนะที่ใช๎ปลูก และวิธีการแก๎ไขปัญหาในการปลูกดอกกล๎วยไม๎ เชํน เรื่องโรค แมลงศัตรู
ก็จะมีวิธีการแก๎ไขปัญหาแตกตํางกันออกไปขึ้นอยูํโรคและแมลงศัตรูของดอกกล๎วยไม๎
โครงการเลํมนี้จะกลําวถึงต๎นทุนในการปลูกและการจาหนํายดอกกล๎วยไม๎โดยใช๎
แบบสอบถามในการสารวจจากการสารวจในจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นจังหวัดที่ใกล๎และมี
พื้นที่ติดตํอกับจังหวัดปทุมธานี จะนิยมนาดอกกล๎วยไม๎ไปปลูก และประดับตกแตํงตาม
บ๎านเรือน และตามสถานที่สาธารณะตํางๆเพื่อความสวยงาม ทาให๎กิจการปลูกและ
จาหนํายดอกกล๎วยไม๎มีแนวโน๎มที่แพรํหลาย
การศึกษาต๎นทุนเกี่ยวกับการถักผ๎าพันคอจากไหมพรมเพื่อต๎องการทราบวํามี
ต๎นทุนในการถักผ๎าพันคอจากไหมพรมมากน๎อยเพียงใดประเภทของไหมพรมจาก
การศึกษาพบวําการจาแนกประเภทไหมพรมที่งํายและเข๎าใจกันอยํางกว๎างขวางคือการ
แบํงประเภทจากวัตถุดิบที่ผลิตชนิดของไหมพรมก็เชํนเดียวกันซึ่งจะแบํงจากชนิดที่ทา
จากขนสัตว์และ ชนิดที่ทาจากไหมประโยชน์ของการถักไหมพรม ผู๎ที่อยูํในวัยกลางคน
หรือสูงอายุ หากหันทางานอดิเรกถักไหมพรมจะชํวยปูองกั นความเสี่ยงที่เกิดความจา
เสื่อมได๎ถึงร๎อย ละ 40 โครงการเลํมนี้จะกลําวถึงต๎นทุนในการผลิตผ๎าพันคอและการ
จาหนํายผ๎าพันคอโดยใช๎แบบสอบถามในการสารวจในชุมชนปทุมเจริญสุขพบวําชาว
ชุมชนปทุมเจริญสุขได๎จัดตั้งกลุํมการถักผ๎าพันคอจากไหมพรมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได๎

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

น.ส.อรวีร์ พันธุ์ภูรักษ์
น.ส.เจนจิรา มองดาร
น.ส.พิมพ์ทิพย์ มูลโพชา
น.ส.ปองใจ นุํมทองคา

การปลูกส๎มเขียวหวานพันธุ์
ดาเนินของเกษตรกร
ต.บึงชาอ๎อ อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี

การบัญชี

น.ส.ทิพย์วรรณ์ หิรัญพฤกษ์
น.ส.ปาริชาติ นุํมทองคา
น.ส.ปิยนุช บุญมาเลิศ

เปลือกหอยงานศิลป์เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การบัญชี

บทคัดย่อ
เสริมให๎แกํชาวชุมชนปทุมเจริญสุข ทาให๎กิจการการถักผ๎าพันคอจากไหมพรมมีแนวโน๎มที่
แพรํหลาย
พื้นที่การเกษตรในทุํงรังสิตมีทั้งหมดกวํา 2.5 แสนไรํ เกษตรกรทาสวนส๎มร๎าว
1.2 แสนไรํแตํหลังจากที่สวนส๎มประสบปัญหาโรคระบาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎
มอบหมายให๎กรมพัฒนาที่ดินดาเนินการหาทางพัฒนาสวนส๎มร๎างนับแสนไรํที่ทุํงรังสิต ใน
ปี 2547 โดยมีการ 2 รูปแบบคือพัฒนาที่ดินเพื่อปลูกปาล์มน้ามันโดยดาเนินโครงการ
ทดสอบการปลูกปาล์มน้ามันนารํองในสวนส๎มร๎ างของทาให๎เกษตรกรหันมาปลูกปาล์ม
น้ามันมากขึ้นตามลาดับสํวนอีกรูปแบบหนึ่งให๎ทาการเกษตรแบบผสมผสานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอยํางไรก็ตามยังมีเกษตรกรอีกสํวนหนึ่งยังรักอาชีพการปลูกส๎มไมํยอม
รํวมโครงการปลูกพืชทดแทนแตํพวกเขาหวนกลับฟื้นฟูการทาสวนส๎มใหมํอีกครั้งโดย
เปลี่ยนส๎มพันธุ์ใหมํจากพันธุ์บางมด และพันธุ์บางกรวยมาเป็นพันธุ์เขียวดาเนินปัจจุบัน
บางรายสามารถเก็บเกี่ยวได๎แล๎วดังนั้นคณะผู๎จัดทาจึงต๎องการทราบถึงการลงทุนการปลูก
ส๎มเขียวหวานดาเนินโดยการศึกษาจากเกษตรกรที่สามารถเพราะปลูกได๎หลายวิธีเพื่อให๎
ได๎ผลการดาเนินงานตรงตํอการศึกษาวิจัยจึงจาเป็นต๎องเกษตรกรที่สามารถเพราะปลูกได๎
หลายวิธีเพื่อให๎ได๎ผลการดาเนินงานตรงตํอการศึกษาวิจัยจึงจาเป็นต๎องออกแบบ
สัมภาษณ์กลุํมเกษตรกรในการเพาะปลูกและนามาเปรียบเทียบถึงผลการปลูก
ส๎มเขียวหวาน
การศึกษาต๎นทุนเกี่ยวกับการประดิษฐ์เปลือกหอยงานศิลป์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติโดยศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ์ชิ้นงานจากเปลือกหอยจากร๎าน
การเด๎นและโฮมช็อปคลอง 12 ซึ่งเป็นร๎านที่มีประสบการณ์ด๎านการผลิตที่ออกจาหนําย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

น.ส.ชลีพร ชื่นวิจิตร
น.ส.ดวงฤดี ถาดทอง
น.ส.เบญจพร พรมศรี

ชื่อโครงการ

แผนก

จานนาฬิกาจากภาชนะดินเผา
ตาบลหนองสามวัง อาเภอหนอง
เสือ จังหวัดปทุมธานี

การบัญชี

สานตะกร๎าจากไม๎ไผํเพื่อ
สํงเสริมการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โคมไฟวงจรสวิตซ์ควบคุมด๎วย
เสียง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

การบัญชี

น.ส.เบญจมาศ มํวงน๎อยเจริญ

น.ส.กระถิน ทองดี
น.ส.เจนจิรา สุริยมาตร์
น.ส.วาลินี พุธรักษา
น.ส.สุพัตรา ยิ่งยง
น.ส.เนตรวิไล คุณสุวรรณ์
น.ส.วราพร วงษ์ดี
น.ส.สุนัทชา รอดเลี้ยงชีพ
น.ส.ธีปภา อ๎อยหวาน

การบัญชี

บทคัดย่อ
แกํผู๎บริโภคได๎ผลกาไรอยํางดีใช๎ต๎นทุนในการขายโดยประมาณ
1,390,000 บาท/ปี
กาไรเฉลี่ยประมาณร๎อยละ 10-20 ของยอดขาย (ยอดขายเฉลี่ย 10,000 ชิ้น ราคาเฉลี่ย
159 บาทตํอชิ้น คิดเป็นรายได๎ราว 1,590,00 บาท/ปี)
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาต๎นทุนรายได๎และคําใชํจํายใน
การทาจานนาฬิกาจากภาชนะดินเผาในรูปแบบตํางๆเพื่อเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับจาน
นาฬิกาจากภาชนะดินเผาและนาไปประกอบอาชีพธุรกิจนาฬิกาในรูปแบบใหมํในการ
ดาเนินงานนั้นผู๎จัดทาได๎ทาการศึกษาได๎ทาการศึกษาเกี่ยวกับจานนาฬิกาจากภาชนะดิน
เผาการเลือกซื้อภาชนะดินเผาวิธีการเลือกใช๎สีสเปรย์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการตกแตํง
ตํางๆ ผลการดาเนินงานพบวําจานนาฬิกาจากภาชนะดินเผา มีความแตกตํางจากนาฬิกา
ตามท๎องตลาด ทั้งลักษณะ สีสัน ลวดลายและความแปลกใหมํ
ในการศึกษาโครงการเรื่องสานตะกร๎าจากไม๎ไผํนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางความรู๎
เพื่อชํวยในการศึกษาค๎นคว๎า ต๎นทุน คําใช๎จํายและวิธีการจักสานตะกร๎าจากไม๎ไผํแกํผู๎ที่
สนใจ ซึ่งสามารถใช๎ประโยชน์ได๎หลายอยํางคณะผู๎จัดจึงใช๎ตะกร๎าจากไม๎ไผํ ในการใช๎
ประโยชน์จากตะกร๎าได๎มากที่สุดหรืออาจตํอยอดนาไปจาหนํายเพื่อให๎เกิดรายได๎และเพื่อ
สํงเสริมการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
จากการศึกษาโครงการเรื่องโคมไฟวงจรสวิตซ์ควบคุมด๎วยเสียง โดยประดิษฐ์โคม
ไฟ มีต๎นทุนในการประดิษฐ์โคมไฟโดยเป็นคําอุปกรณ์ตํางๆ เชํน แผํนวงจร , หลอดไฟ
เป็นต๎น และคําใช๎จํายตํางๆ โดยประมาณ 303 บาท ตํอโคมไฟ 1 ชิ้น จาหนํายชิ้นละ
369 บาท จะมีกาไรอยูํที่ 66 บาท ตํอโคมไฟ 1 ชิ้น

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.กนกพรรณ ใจแสวง
น.ส.ณัฎฐา ล้าประเสริฐ
นายนาวิน พํวงแสง
น.ส.รุํงนภา ทวีคูณ

ชื่อโครงการ
การปลูกกล๎วยหอมและการแปร
รูปของเกษตรกรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ตาบลบึงคอ
ไห อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี

แผนก
การบัญชี

น.ส.เบญจมาศ มํวงน๎อยเจริญ

การศึกษาต๎นทุนเพาะเลี้ยง
กล๎วยไม๎ชุมชนคลอง 15 อาเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

การบัญชี

การออกแบบรายรับ –รายจําย
ของร๎านศึกษาภัณฑ์ พรธิสาร 3
ใน ตาบล คลองหก อาเภอ
คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

การบัญชี

น.ส.ปองใจ นุํมทองคา
น.ส.รุํงนภา ทวีคูณ

น.ส.สุพัตรา ยิ่งยง
น.ส.ธีปภา อ๎อยหวาน
น.ส.นกัสนันท์ เรืองรัตนสมบัติ

บทคัดย่อ
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เนื่องจากปัญหาผลผลิตของกล๎วยหอมเขียว เกิดภาวะล๎นตลาดจึงได๎จัดทาโครงการ
นี้ขึ้นเพื่อลดปัญหากล๎วยหอมล๎นตลาด โดยการนากล๎วยหอมมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎แกํเกษตรกรและยังสามารถทาให๎กล๎วยหอมเขียวอยูํได๎นานยิ่งขึ้น
ในการดาเนินงานนั้นผู้จัดทา
ได๎ทาการศึกษาเกี่ยวกับต๎นทุนในการปลูกกล๎วยหอมเขียว และการนากล๎วยหอม
เขียวมาแปรรูป รวมทั้งวิธีการปลูกดูแลรักษา
ผลการดาเนินงานพบว่า
ต๎นทุนในการใช๎ปลูกกล๎วยหอมเขียว มีคําใช๎จํายมากกวําการนากล๎วยหอมมาแปรรูป
การศึกษาต๎นทุนการเพาะเลี้ยงกล๎วยไม๎ชุมชนคลอง 15 อาเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก การศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกล๎วยไม๎ ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยการศึกษา
เกี่ยวกับ ขั้นตอนในการเพาะเลี้ยง ต๎นทุนในการเพาะเลี้ยง และเปรียบเทียบรายได๎ /
คําใช๎จํายของการเพาะเลี้ยงกล๎วยไม๎สายพันธุ์ตํางๆ ของเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญด๎าน
การเพาะเลี้ยงและการจาหนํายกล๎วยไม๎ การดาเนินงานในครั้งนี้ จึงได๎รับความชํวยเหลือ
ทางด๎านข๎อมูลเป็นอยํางดีจึงทาให๎โครงการนี้ประสบความสาเร็จ
การทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฐานะทางการเงินของร๎านศึกษาภัณฑ์
พรธิสาร 3 และการจัดทาบัญชีรายรับ- รายจําย อยํางถูกวิธีตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง หาวิธีลดต๎นทุนในการสั่งซื้อและจัดเก็บสินค๎าตามความต๎องการของ
ร๎านศึกษาภัณฑ์ โดยไมํให๎สินค๎านั้นเหลืออยูํในร๎านนานจนเกินไปเพราะจะทาให๎เสีย
ต๎นทุนในการจัดเก็บสินค๎าเป็นจานวนมาก ทาให๎กิจการเกิดผลขาดทุนในระยะยาว

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
ในการดาเนินงานนั้นผู๎จัดทาได๎ทาการศึกษาบัญชีรายรับ-รายจําย ที่ถูกต๎องและ
เกิดประโยชน์สูงสุดจึงไปดาเนินการโดย ไปสัมภาษณ์เจ๎าของกิจการ พนักงานบัญชีและ
บุคคลทั่วไป สังเกตจากการปฏิบัติงานจริงของเจ๎าของกิจการ พนักงานบัญชี และบุคคล
ทั่วไป โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเอกสารประกอบการดาเนินงาน
ผลการศึกษาครั้งนี้พบวํา วิธีการออกแบบ บัญชีรายรับ-รายจําย เพื่อลดต๎นทุน
การสั่งซื้อสินค๎าทาให๎กิจการมีความชัดเจนในเรื่องผลกาไร เพราะกิจการสามารถสั่งซื้อ
สินค๎ามาให๎พอดีกับความต๎องการของผู๎ซื้อสินค๎า ทาให๎กิจการสามารถลดต๎นทุนในการ
จัดเก็บสินค๎า

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้จดั ทา
น.ส.กิตติภรณ์ คุ๎มกลาง
น.ส.ธนาพร วงษ์ประเวศน์

ชื่อโครงการ
แผํนสมุนไพรดับกลิ่นเท๎า

แผนก
การบัญชี

น.ส.ปราณี กิง่ ก๎าน
น.ส.รัตน์ธิภรณ์ ศุภสมภพ

การทาน้าตะไคร๎หอมทากันยุง

การบัญชี

บทคัดย่อ
โครงงานเรื่องแผํนดับกลิ่นเท๎ามีวัตถุประสงค์เพื่อดับกลิ่นอันไมํพึงประสงค์จาก
กลิ่นเท๎าที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียที่สะสมอยูํเป็นเวลานาน และกลิน่ เหงื่อที่ทาให๎เกิด
กลิ่นเหม็น
โดยวิธีการดาเนินงานดังนี้ เริ่มจากคิดโครงงานที่จะทา ค๎นคว๎าเอกสารที่
เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับการทาแผํนดับกลิ่นเท๎า วําจะทาอยํางไร มีขั้นตอนสาคัญอยํางไร และ
บันทึกผลการดาเนินงาน สรุปผลที่ได๎ จัดทารูเลํม โครงงานแผํนดับกลิ่นสมุนไพร
ผลจากการศึกษาพบวําแผํนสมุนไพรดับกลิ่นมีประสิทธิภาพสูงในการใช๎งาน ไมํมี
สารเคมีตกค๎าง ใช๎สมุนไพรไทยมีกลิ่นหอมชํวยในการดับกลิ่น สามารถทาใช๎เองได๎ที่บ๎าน
มีประโยชน์ตํอผู๎ใช๎ในการดับกลิ่นเท๎าทาให๎บรรยากาศดีขึ้น ชํวยถนอมเท๎า ไมํเกิดการ
ระคายเคือง
การทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับการทาน้าตะไคร๎หอม
ทากันยุง และเพื่อทดลองวํา ตะไคร๎หอมมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นกับยุงมากน๎อยแคํไหน
ในการดาเนินงานนั้นได๎จัดทาศึกษา ยุงเป็นพาหะนาโรคหลายชนิดที่เป็นอันตราย
ตํอมนุษย์ เชํน โรคไข๎เลือดออก ไข๎มาลาเรีย โรคเท๎าช๎าง เป็นต๎น จึงมีผู๎คิดทาตัวยาเพื่อ
กาจัดและปูองกันยุงขึ้นมาหลายชนิดเชํน ครีมทากันยุง ยาจุดกันยุง ยาฉีดกันยุง น้ามันไลํ
ยุงเป็นต๎น แตํยากันยุงเหลํานี้กํอให๎เกิดปัญหาขึ้นมากมายเพราะมีสารที่เป็นอันตรายผสม
อยูํ ซึ่งทาให๎ผู๎ใช๎บางคนเกิดอาการแพ๎ ผู๎จัดทาโครงงาน ได๎พบวํามีชาวบ๎านในท๎องถิ่นได๎นา
ใบตะไคร๎หอมมาทุบแตกช้าและวางไว๎ใกล๎ตัว พบวําสามารถไลํยุงได๎ ผู๎จัดทาจึงทาน้า
ตะไคร๎ไลํยุงขึ้น เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎สะดวกขึ้นและหยุดปัญหาการแพ๎สารเคมี

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

น.ส.สมนึก สีเขียว
น.ส.อรอนงค์ ประมัย

การทายาหม่องแท่ง จากพืชผัก
สวนครัว

การบัญชี

น.ส.จิราพร กุหลาบเหลือง
น.ส.ธัญญาพร คุ๎มแก๎ว
น.ส.ผุสดี จั่นสวัสดิ์
น.ส.พัชรา บุญคุ๎ม
น.ส.พิมพ์เนตร สร๎อยทองมี

การศึกษาต๎นทุนการเพาะปลูก
บัวพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 39 หมูํ 1
ถนนรังสิต-นครนายก ตาบล

การบัญชี

บทคัดย่อ
ผลการดาเนินงานพบวําการใช๎น้าตะไคร๎หอมทากันยุงนี้ไมํมีอาการแพ๎ ระคาย
เคืองกับผิว แตํอาจจะมีปฏิกิริยาเกิดน๎อยกวํา ยาทากันยุง ยาจุดกันยุง และยาฉีดกันยุง
การใช๎ยานี้ มีการทาให๎ยุงตายแตํอาจมีสารเข๎าตามผิวหนังได๎ สํวนน้าตะไคร๎หอมทากันยุง
นี้มียุงการตายน๎อยแตํโดยมากยุงจะหนีไมํกัดตามผิวหนังและไมํมีผลข๎างเคียงกับผิวหนัง
อีกด๎วย
การทาโครงการเรื่อง การทายาหมํองแทํง จากพืชผักสวนครัว มีวัตถุประสงค์
เพื่อให๎สามารถนายาหมํอง จากสมุนไพร โดยที่ใช๎สมุนไพรตามท๎องถิ่น มีวิธีการทา คือ นา
สมุนไพรไปหั่นให๎ละเอียดด๎วยมีด นาใบยีห่ รําและใบกระเพราที่ได๎มา ชั่งและตวงสํวนผสม
ตามสูตรที่กาหนดไว๎และนามานึ่งเอาแตํกลิ่น สมุนไพรแล๎ว หยดใสํสํวนผสมที่เตรียมไว๎ จึง
บรรจุภัณฑ์
มีการทดลองกับการใช๎ยาหมํองที่บ๎าน คือ จัดหาผู๎ที่สนใจที่จะมีความพึงประสงค์
ที่จะทดลองและเป็นคนคนเดียวกัน เพื่อที่จะเตรีย มทาการทดลองยาหมํอง จากพืชผัก
สวนครัว โดยทาการดม วําสูตรไหนมีประสิทธิภาพ ที่จะบรรเทาอาการตํางๆ ได๎มี
ประสิทธิภาพมากกวํากัน และดูอาการของผู๎ทดลองวํามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางไหน
สังเกตและบันทึกผล
การศึกษาต๎นทุนการเพาะปลูกบัว โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมูํ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์อยากทราบถึงต๎นทุนในการเพาะปลูก วิธีการเพาะปลูก
และวิธีการดูแลรักษาบัว ได๎อยํางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพตํอไป การดาเนินงานในครั่งนี้จึงได๎รับความชํวยเหลือทางด๎านข๎อมูลเป็น

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.ธัญญาพร คุ๎มแก๎ว
น.ส.ผุสดี
จั่นสวัสด์

น.ส.พรสุดา สิงห์คา
น.ส.รสสุคน ห๎วยสมุทร

ชื่อโครงการ
คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 12110
น้ายาล๎างจานจากน้าหมัก
มะขามและขมิ้นชัน

ผงดับกลิ่นเอนกประสงค์จาก
สมุนไพรธรรมชาติ

แผนก
การบัญชี

การบัญชี

บทคัดย่อ
อยํางดี จึงทาให๎โครงงานนี้ประสบความสาเร็จ
การทาโครงงานเรื่องน้ายาล๎างจานจากน้าหมักมะขามและขมิ้นชัน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให๎สามารถนาน้ายาล๎างจานจากน้าหมักมะขามและขมิ้นชันไปใช๎
ประโยชน์ในการชาระล๎างคราบสกปรกในภาชนะตําง ๆ ด๎วยสรรพคุณของมะขามและ
ขมิ้นฃัน ที่ชํวยในการกาจัดคราบสดปรกรวมถึงสรรพคุณขมิ้นที่ชํวยในการบารุงผิวพรรณ
ขั้นตอนการทามีดังนี้ เตรียมน้าสะอาด 8 ลิตร แบํงออกเป็น 2 สํวน 5 กิโลกรัม และ 3
กิโลกรัม จากนั้นผสมกับ N70 ในนา 3 กิโลกรัม ใส่เกลือ 1 กิโลกรัม เติม LA50 1
กิโลกรัม ผงฟอก 1 ขีด น้าหมักมะขาม 1 กิโลกรัม ขมิ้น 1 ช๎อนโต๏ะ และสารกันเสีย
ผสมให๎เข๎ากัน แล๎วเติมน้าที่เหลือ 5 กิโลกรัมลงไป จากนั้นคนไปเรื่อย ๆ ในทิศทาง
เดียวกัน แล๎วใสํหัวน้าหแมลไปเพื่อไมํให๎เกิดฟองคํอย ๆ กรองกาก เศษ และสิ่งสกปรก
ตําง ๆ ออกด๎วยผ๎าขาวบางรอให๎ฟองยุบตัวแล๎วบรรจุใสํขวดเป็นอันเสร็จ การดาเนินงาน
ในครั้งนี้จึงได๎รับความชํวยเหลือทางด๎านข๎อมูลเป็นอยํางดีจึงทาให๎โคร งงานนี้ประสบ
ความสาเร็จ
การทาโครงการเรื่อง ผงดับกลิ่นเอนกประสงค์จากสมุนไพรธรรมชาติ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให๎สามารถนาผงดับกลิ่นเอนกประสงค์จากสมุนไพรธรรมชาติ โดยที่ใช๎
สมุนไพรตามท๎องถิ่น มีวิธีการทา คือนาสมุนไพรไปบดให๎ละเอียดด๎วยการตาแบบตารา
พื้นบ๎าน นาผิวมะกรูดและผิวส๎มเขียวหวานที่ได๎มากรองด๎วยตะแกรงเอาแตํผงสมุนไพร
ชั่งและตวงสํวนผสมตามสูตรที่กาหนดไว๎และนามาคนให๎เข๎ากัน เพื่อให๎สํวนผสมเข๎ากันได๎
เร็ว แล๎วใสํน้ามันหอมระเหยรํอนใสํตะแกรง ใสํสํวนผสมเกลือ การบูร พิมเสนลงไป จึงใสํ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึก ษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

น.ส.จริยา สืบสกุล
นายนัฐพล รัตนสมุทร

ชื่อโครงการ

แผนก

ครีมนวดผมมะกรูด

การบัญชี

บทคัดย่อ
บรรจุภัณฑ์ปิดผาให๎สนิทอยําให๎กลิ่นออก
มีการทดลองกับเพื่อนบ๎าน คือ ที่มีปัญหากลิ่นเท๎าและกลิ่นอื่นๆรบกวน โดยใช๎
ปริมาณเทํากันเพื่อ ที่จะเตรียมทาการทดลอง ผงดับกลิ่นเอนกประสงค์จากสมุนไพร
ธรรมชาติ โดยทาการแชํเท๎าทั้ง 2 คน ด๎วยผงดับกลิ่นเอนกประสงค์จากสมุนไพร
ธรรมชาติทั้ง 2 สูตร จากนั้นรอดูผลหลังใช๎งานวํามีกลิ่นเท๎าและกลิ่นอื่นๆอีกไหม สังเกต
และบันทึกผล
หากเอํยถึงสาเหตุของผมเสีย สาเหตุใหญํๆมักจะเป็นการใช๎ความร๎อนและ
สารเคมีกับผม แตํจริงๆแล๎ว ปัจจัยที่ทาให๎ผมแห๎งเสียนั้นมีมากมายเลยละคํะ และสํวน
ใหญํก็มักจะมาจากพฤติกรรมที่ทาในแตํละวันมักจะไมํรู๎ตัววํากาลังทาร๎ายผมของตัวเองไป
ทุกๆวัน สุดท๎ายก็ต๎องมานั่งงงและคิดไมํตกวํา ตัวเองไมํได๎ทาร๎ายผมแตํทาไมผมเสียได๎
ดังนั้น สระผมทุกวันโดยสํวนใหญํมักจะไมํได๎มันขนาดสระผมทุกวัน แตํก็มีหลาย
คนที่เลือกจะทาอยํางนั้น และบางคนก็สระผมทุกครั้งที่อาบน้าเสียด๎วยสิ ซึ่งการสระผม
ทุกวันนี้เป็นการทาร๎ายผมขั้นต๎นเพราะยังไมํทันผลิตน้ามันออกมา ก็ถูกชาระล๎างด๎วยยา
สระผมซะแล๎ว พฤติกรรมดังกลําวจึงคํอยๆเปลี่ยนให๎ผมสวยกลายเป็นผมแห๎ง การอยูํ
ทํามกลางมลพิษ ไมํวําจะเป็นควันรถ ควันบุหรี่ สิ่งเหลํานี้มักจะมีสํวนในการทาให๎ผมแห๎ง
เสียเชํนกันปลํอยผมสยายเวลานอน การปลํอยผมเวลานอนโดยเฉพาะสาวผมยาว อาจจะ
ทาให๎ผมเสียโดยไมํรู๎ตัว เพราะในระหวํางที่นอนนั้น ผมอาจจะเสียดสีกับหมอนหรือลงมา
คลอเคลียบํา กํอนที่คุณจะนอนทับมันไปมา ดึงให๎ขาดรํวงโดยไมํรู๎ตัว ดังนั้นเพื่อเป็นการ
แก๎ปัญหานี้ หลังจากที่คุณวางศีรษะลงบนหมอนและช๎อนผมขึ้นไปไว๎ด๎านบนแล๎ว

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

น.ส.จิราพร กุหลาบเหลือง
น.ส.พัชรา บุญคุ๎ม
น.ส.พิมพ์เนตร สร๎อยทองมี

การศึกษาการทาแชมพูจาก
ดอกอัญชัญ

การบัญชี

บทคัดย่อ
ควรรวบผมหลวมๆบริเวณกลางเรือนผมเพื่อปูองกันผมพันกันระหวํางนอนด๎วย
การศึกษาต๎นทุนการผลิตแชมพูสระผมจากดอกอันชันซึ่ง ได๎ตํอยอดจากของเดิม
ที่มีอยูํแล๎วให๎มีประสิทธิผลมากขึ้นจากเดิม ซึ่งมีวัต ถุประสงค์ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎มี
ประสิทธิภาพมากขึ้ นพร๎อมกับคุณประโยชน์ในการบารุงเส๎นผมจากเดิมและเพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพตํอไป การดาเนินงานในครั้งนี้จึงได๎รับความชํวยเหลือ
ทางด๎านข๎อมูลเป็นอยํางดีจึงทาให๎โครงการนี้ประสบความสาเร็จ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ (ปวช.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายณัฐวุฒิ จารุจิตรจินดา
นายวาสุเทพ แก๎วฉาย
นายวีรยุทธ โชติรมณ์
นายเสถียรพงศ์ ปลื้มประสงค์

ชื่อโครงการ
เครื่องปอกเปลือกมะพร๎าว

แผนก
ชํางยนต์

นายกิตติพงษ์ อีหมําน
นายณรงค์ ชะเอมเทศ
นายดนัย เมฆมล
นายธนากร คาเปรม
นายประดิษฐ์ นามกร

ชุดฝึกและวิเคราะห์ปัญหา
ระบบหัวฉีกจักรยานยนต์
HONDA SCOOPY-I

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เนื่องในปัจจุบันมะพร๎าวเป็นผลผลิตทาง
การเกษตร ซึ่งนิยมปลูกกันในทุกภาคและทุกพื้นที่ของประเทศไทย สํวนใหญํผู๎บริโภคจะ
นามะพร๎าวมาประกอบ อาหาร ขนม หรือ นาเข๎าอุตสาหกรรม ซึ่งผลมะพร๎าวที่จะนามา
ประกอบอาหารได๎นั้น จาเป็นต๎องปอกเปลือกออกกํอน ซึ่งในการปอกมะพ ร๎าวแตํละครั้ง
นั้นมีความยุํงยากและใช๎เวลานานและเสี่ยงตํอการบาดเจ็บจากการปอกเปลือกมะพร๎าวได๎
ดังนั้นจึงได๎มีการคิดที่จะจัดทาอุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกในการปอกเปลือกมะพร๎าว
ในการดาเนินงานนั้นผู๎จัดทาได๎ทาการศึกษาขนาดและรูปทรงของผลมะพร๎าว
เพื่อที่จะได๎นามาออกแบบและสร๎างเครื่องปอกเปลือกมะพร๎าวให๎ออกมาทางานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย
ผลการดาเนินงานพบวําเครื่องปอกเปลือกมะพร๎าวสามารถปอกเปลือกมะพร๎าวได๎
แตํต๎องนามาทาให๎เปลือกฉีกแล๎วจึงนามาใสํเครื่องปลอกในการปอกเปลือกใช๎เวลาในการ
ปอกเปลือกมะพร๎าว 0.40 นาที
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการทางานของระบบหัวฉีด
จักรยานยนต์ HONDA SOOPY-I วําทางานอยํางไร มีสํวนประกอบและองค์ประกอบ
อะไรบ๎าง อุปกรณ์ที่ใช๎ในระบบมีอะไรบ๎าง และการทางานของระบบหัวฉีดนั้นเป็นอยํางไร
ทางคณะผู๎จัดทาจึงจัดทาชุดฝึกนี้เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนงานระบบหัวฉีดจักรยาน
ยนต์ HONDA SCOOPY-I ในการดาเนินงานนั้นผจัดทาได๎การศึกษาข๎อมูลจากคูํมือ
ประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์ HONDA SCOOPY-I และได๎จัดหาอุปกรณ์ระบบ
หัวฉีดของรถจักรยานยนต์รุํนนี้มาจัดทาชุดฝึกและวิเคราะห์ปัญหาระบบหัวชีด HONDA
SCOOPY-I

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายกฤตพรต ยึดพวก
นายคณวัชร บางชวด
นายบวร ก๎อนน๎วม
นายรัฐพล เกตุเจริญ
นายวาสนพงค์ พันแสน

แมํแรงยกยางเอนกประสงค์

ชํางยนต์

นายจีราศักดิ์ ละอองเงิน
นายเฉลิมเกียรติ์ นาราพานิช
นายนัฐพงษ์ สิงวะราช
นายพงษ์ศักดิ์ เสมอใจ

ชุดฝึกงานเครื่องยนต์ดีเซล

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
ผลการดาเนินงานพบวําชุดฝึกนี้สามารถใช๎งานได๎จริง สามารถแสดงการฉีด
น้ามันเชื้อเพลิงทาให๎รู๎ระบบการทางานของระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงจักรยานยนต์ HONDA S
COOPY-I
ล๎อรถยนต์เป็นสํวนประกอบสํวนหนึ่งของรถยนต์ซึ่งเป็นสํวนที่ทาให๎รถเคลื่อนที่
ได๎ซึ่งล๎อมีหลายขนาดขึ้นอยูํกับประเภทของรถที่ใช๎ยิ่งล๎อมีขนาดใหญํเทําใดน้าหนักของ
ก็จะมีน้าหนักมากขึ้นตามขนาดของล๎อซึ่งเมื่อใช๎ไปเลื่อยๆ ยางจะเกิดการสึกหรอไปเรื่อยๆ
จึงจาเป็นต๎องมีการเปลี่ยนยาง
เนื่องจากการเปลี่ยนยางรถแตํละครั้งถ๎ายางมีขนาดเล็กก็จะใช๎เวลาถอดออกไมํ
นานนักแตํเมื่อเจอยางขนาดใหญํและมีน้าหนักมากเชํนยางรถสิบล๎อซึ่งยากตํอการถอด
และเคลื่อนย๎ายและต๎องใช๎เวลามากทางกลุํมของคณะผู๎จัดทาจึงได๎คิดหาอุปกรณ์ที่จะชํวย
ในการยกและเคลื่อนย๎ายล๎อที่มีขนาดใหญํเพื่อชํวยในการถอดประกอบล๎อรถยนต์ที่มี
ขนาดใหญํโดยคิดสร๎างเครื่องแมํแรงยกยางรถขึ้นมาเพื่อที่จะชํวยลดเวลาในการทางาน
การจัดทาโครงการชุดฝึกงานเครื่องดีเซลวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกงาน
เครื่องยนต์ดีเซลภายในแผนกวิชาชีพยานยนต์ให๎ดียิ่งขึ้น โดยใช๎ประโยชน์จากชุดฝึกงาน
เครื่องยนต์ดีเซล ที่ทางคณะผู๎จัดทาสร๎างขึ้นมา ไปใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนในราย
วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ทาให๎นักเรียนนักศึกษาได๎รู๎และเข๎าใจถึงหลักการทางานของ
เครื่องยนต์ดีเซล เพื่อนาความรู๎ที่ได๎ไปแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ดีเซลได๎
อยํางถูกต๎อง
ในการดาเนินงานนั้น คณะผู๎จัดทาได๎ทาการศึกษาความรู๎จากเอกสารและ
บทความที่เกี่ยวข๎องกับเครื่องยนต์ดีเซลรวมถึงหลักการทางานของเครื่องยนต์ โดยแบํง

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายกิตติธัช ปั้นแหยม
นายวาทศิลป์ สงวนพงษ์
นายสรศักดิ์ รวดวินิจ
นายสุทธิ์ศักดิ์ ทองเกสร

เครื่องกลสริปโช๎คอลย์สปริง
ควบคุมด๎วยระบบไฮดรอลิก

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
ข๎อมูลในด๎านตํางๆ ดังนี้ ศึกษาประวัติของเครื่องยนต์ดีเซลหลักการทางานของเครื่องยนต์
ดีเซล ระบบระบายความร๎อนของเครื่องยนต์ วงจรไฟฟูา การทางานของระบบน้ามัน
เชื้อเพลิงและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อนาทฤษฎีทเี่ กี่ยวข๎องเข๎ามาใช๎ในการจัดทาชุดฝึก
งานเครื่องยนต์ดีเซลจากนั้นนาชุดฝึกงานเครื่องยนต์ดีเซลมาทาการทดสอบอุปกรณ์และ
ระบบมาตรวัดตํางๆ เพื่อหาจุดบกพร๎องของอุปกรณ์แตํละชิ้น ที่คณะผู๎จัดทานามาติดตั้ง
กับชุดฝึกงานเครื่องยนต์ดีเซล
ผลการดาเนินงานพบวําอุปกรณ์ที่คณะผูจ๎ ัดทานามาติดตั้งกับชุดฝึกงานเครื่อง
ยนต์ดีเซลประกอบไปด๎วยระบบระบายความร๎อน วงจรไฟฟูาของเครื่องยนต์ โดยมีวงจร
ไฟฟูาชาร์จวงจรระบบสตาร์ท การทางานของระบบน้ามันเชื้อเพลิง การทางานของหัวเผา
สามารถทางานได๎จริงตามที่คณะผู๎จัดทาได๎กาหนดไว๎ในขอบเขตของโครงการ
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างเครื่องกดสริงโช๎กควบคุมด๎วย
ระบบไฮดรอลิกเพื่อเป็นการออกแบบและสร๎างเครื่องมือที่ใช๎กดสริงโช๎ก แบบคอล์ยสริง
ให๎มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการทางาน
ในการดาเนินงานนั้นผู๎จัดทาได๎ทาการศึกษาเรื่องของระบบ ไฮดรอลิก และ
ตรวจสอบการทางานของวาล์วควบคุมทิศทางกับทิศทางการกดสปริง ตรวจสอบปลั๊กไฮ
ดรอลิกที่สํงน้ามันในระบบเพื่อตรวจสอบการทางานของระบบในระบบไฮดรอลิก
ผลการดาเนินงานพบวําเนื่องจากโครงการที่จัดทาขึ้นเป็นการนาทฤษฏีเอกสาร
ตาราที่เกี่ยวกับวิชาชํางยนต์ ที่ทางคณะผู๎จัดทาได๎ศึกษาค๎นคว๎า เพื่อนาไปสูํการประดิษฐ์
คิดค๎นจนสาเร็จเป็นชิ้น งาน จึงนามาทดสอบเพื่อหาความสมบูรณ์ของโครงการ
ดาเนินงานของโครงการภายใต๎ทฤษฏีของวงจรสูํความสาเร็จ (DEMING CYCLE) ซึ่ง

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายณัฐดนัย จ๎อยศิริ
นายนรากร กุหิงวัง
นายวิทวัส สารสิงห์หา

ชื่อโครงการ

แผนก

สื่อการเรียนการสอนระบบจุด
ระเบิดแบบธรรมดาและแบบ
ทรานซิสเตอร์

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
ประกอบไปด๎วย การวางแผน(PLAN) การดาเนินงานสร๎าง (DO)การตรวจสอบ (CHECK)
การดาเนินงาน (ACTION)ซึ่งกระบวนการสุดท๎าย ของโครงการ
เนื่องจากปัจจุบัน ในรายวิชาเครื่องยนต์แก๏สโซลีนซึ่งจะมีการต๎องการเรียนทั้ง
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อฝึกทักษะให๎นักศึกษาสมรรถนะตรงตามจุดประสงค์
รายวิชางานเครื่องยนต์แก๏สโซลีนแตํในเรียนวิชาตํางๆในหนํวยเรียนที่เกี่ยวข๎องกับวงจร
จุดระเบิด นักศึกษาสํวนใหญํไมํเข๎าใจเกี่ยวกับระบบจุดระเบิด เชํน ระบบจุดระเบิดแบบ
หน๎าทองขาวระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์เพราะจะมีวงจรไฟฟูามาเกี่ยวข๎องยากตํอ
การเรียนการสอน
ชุดสื่อการเรียนการสอนระบบแบบจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๏สโซลีนทั้งแบบ
ธรรมดาและแบบทรานซิสเตอร์ควบคุมด๎ว ยระบบไฟฟูาจากแบตเตอร์รี่การเตรียมการ
ทดสอบชุดจุดระเบิด และสาเหตุตํางๆของการทดสอบในแตํละครั้ง ที่สํงผลตํอการจุด
ระเบิดในแตํละครั้ง เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุงในการเรียนการสอนเพื่อให๎เห็น
สภาพปัญหาที่แท๎จริงสมาชิกกลุํมจึงประชุมตกลงจัดทาชุดสื่อการเรียนการสอนระบบจุด
ระเบิดนี้ขึ้น
จากข๎อมูลดังกลําวจึงมีแนวคิดที่จะสร๎างชุดการฝึกสื่อการเรียนการสอนระบบ
จุดระเบิดแบบธรรมดาและแบบทรานซิสเตอร์เพื่อแก๎ไขปัญหาการในรายวิชางาน
เครื่องยนต์แก๏สโซลีนในหนํวยการเรียนเกี่ยวกับระบบจุดระเบิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนและทาให๎ผลลัพธ์ทางการเรียนในรายวิชาดังกลําวให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการจุดระเบิดในระบบหน๎าทองขาวและระบบแบบทรานซิสเตอร์มากขึ้นในการ
เรียนรายวิชาเครื่องยนต์แก๏สโซลีน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายภาคภูมิ ถ้าตระกูล
นายภานุรักษ์ สวํางชื่น
นายสุเมธ ประมัย
นายสุรสิทธ์ ซันนุนาย
ศิริพันธ์ แพรญาติ

นายสุเมธ มะเดํน
นายสุรศักดิ์ มะเดํน

ชื่อโครงการ
ชุดฝึกและวิเคราะห์ปัญหา
ระบบหัวฉีดจักรยานยนต์
Yamaha Fiore

แผนก
ชํางยนต์

เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาหาความรู๎เรื่องการฝึกวิเคราะห์ปัญหา
หัวฉีดรถจักรยานยนต์ Yamaha-Fiore จากที่คณะผู๎จัดทาได๎รับความรู๎จากครูผู๎สอน
หนังสือเรียนอํานประกอบและจากการสืบค๎นทางอินเตอร์เน็ตทาให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
ในเรื่องของ ระบบหัวฉีด YMJET-FI และเกิดความคิดสร๎างสรรค์อยากจะประดิษฐ์ชิ้นงาน
ที่เห็นวิธีการทางานตํางๆของระบบหัวฉีด YMJET-FI และวิธีการอํานโค๎ดการแก๎โค๎ดตํางๆ
ของระบบหัวฉีด YMJET-FI จึงได๎จัดทาโครงการการประดิษฐ์ชิ้นงานนี้โดยการนาชิ้นสํวน
ตํางๆ มาติดบนกระดานเพื่อแสดงหลักการทางานของระบบหั วฉีด YMJET-FI เพื่อเป็น
การเพิ่มพูนความคิดประสบการณ์และทักษะในการเรียนรู๎เรื่องหัวฉีดและการใช๎เวลาวําง
ให๎เป็นประโยชน์ ในการดาเนินการจัดทาชิ้นงานชิ้นนี้ โดยการนาเหล็กมาเชื่อมตํอกันเป็น
โครงติดกระดานไม๎ไว๎บนโครงเหล็กและชิ้นสํวนตํางๆ ของระบบการทางานของระบบ
หัวฉีด YMJET-FI ไปติดไว๎บนไม๎กระดานจะทาให๎มองเห็นหลักการทางานได๎ชัดเจนและ
ฝึกการแก๎โค๎ดได๎งํายขึ้น จึงสามารถนาไปเป็นชิ้นสํวนในการเรียนการสอนของการใช๎งาน
ระบบหัวฉีดชิ้นสํวนตํางๆ ของระบบ
ในโครงการเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันในครั้งนี้ทางคณะผู๎จัดทามี
วัตถุประสงค์ที่จะสร๎างเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน เพื่อเป็นเครื่องมือต๎นแบบและหา
ประสิทธิภาพการทางาน จากการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเครื่อง
กะเทาะเมล็ดทานตะวัน จึงทาให๎คณะผู๎จัดทาได๎สร๎างเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันขึ้นมา
คณะผู๎จัดทาก็ได๎มีการทดลองเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน เพื่อทาการประเมิน การ
ประเมินโดยครูอาจารย์ผู๎เชี่ยวชาญจากแผนกชํางเทคนิคอุตสาหกรรม 3 ทําน แผนกชําง
กลโรงงาน 1 ทําน รวมเป็น 4 ทําน มาทาการประเมิน โดยเกณฑ์การประเมินและการ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายมารุต ผิวแดง
นายรัฐพล เกตุเจริญ
นายวาสนพงษ์ พันแสน

เครื่องดูดเก็บและฟื้นฟูสารทา
ความเย็น R-134a

ชํางยนต์

นายวีรยุทธ เสือเพชร
นายศรรตวรรษ วงษ์ภักดี
นายศิวะนันท์ แสงปาน

โครงการ ชุดทดสอบไดชาร์จ
TOYOTA

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
แสดงความคิดเห็นในชํองระดับคะแนนในแตํละหัวข๎อ ในหัวข๎อการประเมินประกอบไป
ด๎วย การประเมินทางด๎านลักษณะของเครื่องมือ การประเมินทางด๎านประสิทธิภาพการ
ทางานและการประเมินทางด๎านความปลอดภัย วิธีการดาเนินการประเมินจะให๎คณะครู
อาจารย์ผู๎เชี่ยวชาญจากแผนกชํางเทคนิคอุตสาหกรรม 3 ทําน แผนกชํางกลโรงงาน 1
ทําน ทาการประเมินแล๎วรวบรวมข๎อมูลมาคานวณหาคําทางสถิติ เชํน คําเฉลี่ย ( X ) และ
คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D
เพื่อนาเอาน้ายาแอร์เกํามาฟื้นฟูใช๎ใหมํเพื่อชํวยลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและ
ประหยัดในการซื้อน้ายาแอร์ใหมํที่มีราคาสูง
ทาการศึกษาเกี่ยวกับระบบปรับอากาศรถยนต์และมาพบวําในสารทาความเย็น
ของระบบปรับอากาศรถยนต์นั้นมีสารที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมจึงได๎จัดทาเครื่องดูด
เก็บและฟื้นฟูสารทาความเย็น R-134a
และมีขั้นตอนในการทา คือวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช๎ในการดาเ นินและขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
การทดลองดูดน้ายาแอร์มีประสิทธิภาพในการกรองน้ายาแอร์พอสมควรที่จะเติม
เข๎าไปในรถยนต์การทดลองเติมน้ายาแอร์มีประสิทธิภาพในการเติมและทาให๎แอร์ใน
รถยนต์เย็น ปรากฏวําผลการทดลองที่ผํานมาเป็นผลสาเร็จ
การจัดทาโครงการชุดทดสอบไดชาร์จนั้นเพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอการศึกษาและ
สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ได๎จริงและไมํต๎องสิ้นเปลืองคําใช๎จํายในการซื้อเครื่องมือแพงๆ
มาใช๎และทาให๎เรามั่นใจวําไดชาร์จที่เราซํ อมให๎กับลูกค๎าใช๎ได๎แนํนอนไมํเกิดข๎อผิดพลาด
จึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์ชุดทดสอบไดชาร์จขึ้นมาทดแทนปัญหาดังกลําว

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายพันณรงค์ เทียนประดิษฐ์

นายวรพงษ์ โสวะการน์
นายวรวุฒิ ต๎งงาน

นายศิริพันธ์ แพรญาติ
นายวรพงษ์ โสวะภาสน์
นายสรศักดิ์ รอดวินิจ

ชื่อโครงการ
ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๏สโซลีน
ติดตั้งบนแทํน

แผนก
ชํางยนต์

ชุดฝึกเครื่องยนต์เล็ก 4 จังหวะ

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาคามรู๎เรื่องเครื่องยนต์แก๏สโ ซลีนติดตั้งบน
แทํนจากทางที่คณะผู๎จัดทาโครงการได๎รับความรู๎จากครูผู๎สอน หนังสือเรียน หนังสืออําน
ประกอบ และจากการสืบค๎นทางอินเตอร์เน็ตทาให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่อง
เครื่องยนต์ตํางๆ และเกิดความคิดจินตนาการอยากประดิษฐ์ชิ้นงานที่เห็นชิ้นสํวนตํางๆ
ในเครื่องยนต์แก๏สโซลีน จึงได๎จัดทาโครงงานประดิษฐ์ชิ้นงานนี้โดยมีการนาเค รื่องยนต์
แก๏สโซลีนติดตั้งบนแทํนเป็นการเพิ่มพูนความคิดประสบการณ์ทักษะในเรื่องการเรียนรู๎
เครื่องยนต์แก๏สโซลีนและใช๎เวลาวําง ในการดาเนินงานจัดทาชิ้นงานนี้นาเหล็กมาเชื่อมตํอ
กันเป็นโครงติดตั้งเครื่องยนต์และวางเครื่องยนต์แก๏สโซลีนเข๎าไป ทาให๎มองเห็นชิ้นสํวน
ของเครื่องยนต์ได๎งํายจึงทาการซํอมได๎งํายจึงสามารถนาไปเป็นสื่อประกอบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาในรายวิชาเครื่องยนต์แก๏สโซลีน
โครงการชุดการฝึกเครื่องยน ต์เล็ก 4 จังหวะ ดีเซล จัดทาขึ้นเพื่อการศึกษาการ
พัฒนาการซํอมแซมเครื่องยนต์เล็ก 4 จังหวะ ดีเซล ให๎สามารถใช๎งานได๎โดยที่ใช๎ทุนใน
การซํอมแซมที่ไมํสูงมาก และยังได๎ทราบถึงประโยชน์ตํางๆ ของเครื่องยนต์เล็ก 4 จังหวะ
ดีเซล
การศึกษาเครื่องยนต์เล็ก 4 จังหวะ ดีเซล พบวําเกษตรกรมีการใช๎เครื่องยนต์เล็ก
4 จังหวะ ดีเซล ในการประกอบอาชีพเกษตรเป็นจานวนมากมาก เพราะในปัจจุบัน
เครื่องยนต์เล็ก 4 จังหวะ ดีเซล มีเป็นจานวนมากและประกอบด๎วยกับเกษตรกรมีการทา
เกษตรมากจึงทาให๎เครื่องยนต์เล็ก 4 จังหวะ ดีเซล เป็นที่ต๎องการของเกษตรกร เมื่อเป็น
ที่ต๎องการมากทาให๎เกิดการเสียหายของเครื่องยนต์เล็ก 4 จังหวะ ดีเซล

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายศุภวัฒน์ แปูนงาน
นายสราวุธ
แสงผลสํง
นายสิทธิผล เทียมเมือง
นายสุรสิทธิ์ ซันนุ
นายณัฐพล ทับเปลี่ยน
นายอัครเดช ภูํแสนสะอาด

อุปกรณ์ถอดสลักลูกสูบ

ชํางยนต์

ชุดฝึกเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
ดังนั้นคณะผู๎จัดทาจึงพัฒนาการซํอมแซ มเครื่องยนต์เล็ก 4 จังหวะ ดีเซล ให๎มี
การซํอมแซมโดยที่ใชํทุนไมํสูงมากนัก จากการที่คณะผู๎จัดทาได๎ศึกษามาจึงมีการ คิด
วิเคราะห์ ในการซํอมแซมโดยคานึงถึง คุณภาพดี และกํอให๎เกิดประโยชน์มากก็น๎อย
จากผลการทดลองใช๎อุปกรณ์ชํวยถอดสลักลูกสูบ สามารถใช๎งานได๎จริง และ
นาไปใช๎เพื่อการประกอบอาชีพได๎ ซึ่งทาให๎เกิดความสะดวกในการถอดสลักลูกสูบ ทาให๎
เกิดผลที่ดีตํอการทางานของชํางผู๎ทาการถอดสลักลูกสูบ
ในการดาเนินการจัดทาโครงการเรื่องสื่อการสอนเครื่องยนต์ nova คณะผู๎จัดทา
ได๎ศึกษาค๎นคว๎าจากแนวคิดเชิงทฤษฎีและเอกสารวิชาการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องดังตํอไปนี้
เครื่องยนต์เบนซิน มีหลักก ารและโครงสร๎างเชํนเดียว กับ เครื่องยนต์เบนซินเล็ก
รถจักรยานยนต์หรือเครื่องยนต์ทั่วไป กาลังเครื่องยนต์ได๎จากการเผาไหม๎เชื้อเพลิงให๎เป็น
พลังงานกล ใช๎งานแทนกาลังคนและกาลังสัตว์ได๎อยํางตํอเนื่อง และเป็นชุดทดสอบการ
ทางานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะเป็นสื่อการเรียนการสอนในการทดสอบเชํน
- ระบบไฟฟูา
- ระบบน้ามันเครื่อง
- ระบบคาบูเรเตอร์และกลไกการทางานของระบบเกียร์
- การศึกษาชํองทางเดินของอากาศและน้ามัน
- การหมุนชิ้นสํวนของเครื่องยนต์ทุกชิ้นเพื่อให๎เห็นการทางานของชิ้นสํวนขณะ
ทางาน
- สามารถศึกษาหาความรู๎ได๎จากเครื่องยนต์

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายวาณัติ รื่นจินดา
นายศักดา รวมญาติ
นายยงยุทธ สุขศรี

นายธวัชชัย เอี่ยมประมูล
นายประดิษฐ์ นามกร
นายพงษ์ศักดิ์ เสมอใจ

ชื่อโครงการ
ชุดฝึกสอนเครื่องแก๏สโซลีน

แผนก
ชํางยนต์

ชุดสื่อการสอนวาชิงานประดับ
ยนต์

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาหาความรู๎เรื่องเครื่องยนต์แก๏สโซลีน
ติดตั้งบนแทํนจากทางคณะที่ผู๎จัดทาได๎รับความรู๎จากครูผู๎สอนหนังสือเรียน หนังสืออําน
ประกอบ และจากการสืบค๎นทางอินเตอร์เน็ตทาให๎ได๎มีความรู๎ เข๎าใจในเรื่องเครื่องยนต์
ตํางๆ และเกิดความคิดและจิตนาการอยากประดิ ษฐ์ชิ้นงานที่เห็นชิ้นสํวนตํางๆ ใน
เครื่องยนต์แก๏สโซลีน จึงได๎จัดทาโครงการประดิษฐ์ชิ้นงานนี้โดยมีการนาเครื่องยนต์แก๏ส
โซลีนติดตั้งบนแทํนเป็นการเพิ่มพูนความคิดและประสบการณ์ทักษะ ในเรื่องการเรียนรู๎
เครื่องยนต์แก๏สโซลีนและใช๎เวลาวํางในการดาเนินงานการจัดทาชิ้นงานชิ้นนี้ นาเหล็กมา
เชื่อมตํอกันเป็นโครงติดตั้งเครื่องยนต์และวางเครื่องยนต์แก๏สโซลีนขึ้นไปทามองเห็น
ชิ้นสํวนเครื่องยนต์ได๎งํายหรือซํอมแซมได๎งํายจึงสามารถนาไปเป็นสิ้นสํวนในการเรียนการ
สอนของนักศึกษาวิชาแก๏สโซลีน
ในการทาโครงการชุดสื่อการสอนวิชาประดับยนต์ คณะผู๎จัดทามีความสนใจใน
ด๎านเครื่องเสียงติดรถยนต์ และจะเห็นวําในปัจจุบันเราทุกคนมีชีวิตที่รอบตัวมีแตํสิ่ง
อานวยความสะดวกที่ทันสมัยเป็นอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ไอทีดังกลําวพัฒนาไปสูํสิ่งที่ดีกวํา
อยํางรวดเร็ว ไมํวําจะเป็นราคาเทคโนโลยี ประสิทธิภาพในการใช๎งาน
ชุดสื่อการสอนวิชางานประดับยนต์จัดทาขึ้นเพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาได๎รู๎จักกับ
เครื่องเสียงติดรถยนต์ ที่ปัจจุบันมีราคาในการทาที่ไมํสูง ในชุดเครื่องเสียงมีอุปกรณ์อะไร
คุณสมบัติของเครื่องเสียงติดรถยนต์วํามีอะไรบ๎าง การใช๎งานเครื่องเสียงรถยนต์เป็น
อยํางไร

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายสุรศักดิ์ สุกแก๎ว
นายเสถียรพงศ์ ปลื้มประสงค์

ชื่อโครงการ

แผนก

อุปกรณ์กาจัดฝุุนผงบนฝา
เพดาน

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
กลําวคือชุดสื่อ การสอนวิชาประดับยนต์ คือการประยุกต์ ชุดเครื่องเสียงติด
รถยนต์ เข๎ากับการสอนในรายวิชางานประดับยนต์ ชุดสื่อนี้สามารถแสดงการทางานของ
เครื่องเสียงติรถยนต์ฝึกทักษะในการติดตั้ง วิเคราะห์ปัญหา เพื่อชํวยให๎การเรียนการสอน
ในวิชางานประดับยนต์มีเกิดความสัมฤทธิ์ผลแกํนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาชีพชํางยนต์
สรุปตามหัวข๎อการทดสอบการทางานพวกการเลือกใช๎วัสดุประกอบเป็นตัว
อุปกรณ์กาจัดฝุุนผงบนฝูาเพดานที่อ๎างอิงมาจากหัวข๎อที่ทาการกาหนดโจทย์ตาม
คุณลักษณะบางสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่
1. ความเหมาะสมในการออกแบบ
1. ความเหมาะสมในการออกแบบ
- การเลือกใช๎วัสดุที่เหมาะสมกับงาน
- พอใช๎
- ความประณีตเรียบร๎อยบางผลงาน
- พอใช๎
- ขนาดสัดสํวนเหมาะสมกับการใช๎งาน
- ดี
2. เทคนิคการออกแบบระบบการทางาน
2. เทคนิคการออกแบบระบบทางาน
- การติดตั้งอุปกรณ์
- ดี
- มีวงจรประจะไฟ
- ดี
- การปัดของหัวปัด
- พอใช๎
3. น้าหนักรวมอุปกรณ์ทุกชนิด
3. น้าหนักรวมของอุปกรณ์ทุกชนิด
- 5-6 กิโลกรัม
- ดี

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
4. การทดสอบการทางาน
- ปัดฝุุนผง
- ความสูงของเพดาน
- ประสิทธิภาพของการปัด

4. การทดสอบการทางาน
- ดี
- ดี
- พอใช๎

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้จัดทา
นายจิรายุต ทองบรรจบ
นายณัฐพงศ์ ศรีชุมพวง

ชื่อโครงการ
กบเหลาดินสอไฟฟูา 3 ขนาด

แผนก
ชํางยนต์

นายเอกรินทร์ แตงบุตร
นายทรงวุฒิ หนูอิ่ม

การทาระบบไฟฟูาแสงสวําง
และระบบกาลังภายในอาคาร

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
โครงการเรื่องกบเหลาดินสอไฟฟูา 3 ขนาด มีจุดมุํงหมายเพื่อประหยัดเวลาการ
เหลาและก็เหลาได๎ 3 ขนาด เนื่องจากคณะผู๎จัดทาได๎มีความคิดที่วําการเหลาดินสอนั้น
เป็นเรื่องที่นําเบื่อหนํายหลายๆ ทํานก็มีความคิดตรงกัน ดังนั้นทางคณะผู๎จัดทาจึงได๎มี
ความคิดที่จะคิดค๎นเครื่องอานวยความสะดวกในการเหลาดินสอ และให๎สอดคล๎องกับ
ความรู๎ที่ได๎เรียนมาตั้งแตํ ปวช. จนถึงปัจจุบัน ในที่สุดก็ได๎เป็นเครื่องเหลาดินสอไฟฟูา 3
ขนาด นี้ขึ้นมาในการทางานของเครื่องเหลาดินสอไฟฟูา 3 ขนาด จะเป็นแบบพลั งงาน
ไฟฟูา และจะใช๎ระบบการเหลาเป็นแบบใบมีดโดยใช๎มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนและ
สามารถเหลาได๎ 3 ขนาด หลายรูปแบบและด๎วยระบบที่ใช๎พลังงานไฟฟูาจึงทาให๎ทางาน
ได๎อยํางตํอเนื่องเพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องเหลาดินสอไฟฟูาเป็น
สิ่งประดิษฐ์อยํางหนึ่งที่ชํวยให๎เกิ ดความสะดวกสบายตํอผู๎ใช๎งานสานักงานหรือผู๎ที่
ต๎องการไปพัฒนาตํอในเชิงพาณิชได๎
ในโครงการเรื่อง การทาระบบไฟฟูาแสงสวํางและระบบกาลังภายในอาคาร มี
ความประสงค์ให๎ศึกษาแสงสวํางเพื่อการใช๎งานแตํละสถานที่วําประกอบไปด๎วยแสงสวําง
เพื่อการใช๎งานแตํละประเภท เพื่อจะไดนาไปประยุกต์ใช๎หรือเลือกใช๎เพื่อประหยัด
พลังงานอยํางถูกต๎องเพราะการประหยัดพลังงานแสงสวํางที่ถูกต๎อง คือต๎องไมํให๎สูญเสีย
ทางด๎านอื่นด๎วย เชํน ประหยัดพลังงานแ ล๎วทาให๎ธุรกิจเสียรายได๎จานวนมาก หรือ
ประหยัดพลังงานแล๎วทาให๎เกิดความเสี่ยงสูงในการทางาน เป็นต๎น ดังนั้นเนื้อหาในการ
ประยุกต์ใช๎งานในบทนี้เปรียบเสมือนการกลําวถึงการให๎แสงสวํางที่มีทั้งการให๎ความสํอง
สวํางมากพอสาหรับการทางาน รวมถึงการให๎แสงสวํางเพื่อความสวยงามด๎วย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายกฤษณพงศ์ แนนแคน

ชื่อโครงการ
การปลูกพืชแบบผสมผสาน

แผนก
ชํางยนต์

นายสมณชนม์ สุขเกษม
นายสุทธิ
กลํอมใจ

ชุดสาธิตการทางานของตู๎เย็น

ชํางยนต์

นายพิชัยโย
นายภาคภูมิ

เครื่องปั่นมันฝรั่งเกลียวระบบ
ไฟฟูา

ชํางยนต์

เตชะ
คุ๎มเผื่อน

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ การปลูกพืชแบบผสมผสาน
กลุํมตัวอยํางได๎แกํ บุคลากรสวนลุงเล็ก จานวน 4 คน เครื่องมือที่ใช๎ในงานวิจัยเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง
ผลการวิจัยพบวํา
การปลูกพืชแบบผสมผสานนั้นทาให๎มีรายได๎หมุนเวียนตลอดทั้งปี ทาให๎มีผล
กาไรเพิ่มพูนและต๎องปลูกในระ ยะที่พอดีกัน ไมํเชํนนั้นจะทาให๎เกิดผลเสียตํอพืชได๎
จะต๎องศึกษาให๎ถี่ถ๎วนกํอน
โครงการเรื่องชุดสาธิตการทางานของตู๎เย็น มีจุดมุํงหมายเพื่อพัฒนาสูํการสอนวิธีการทา
ความเย็นให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากชุด
สาธิตการทางานของตู๎เย็นและจากการสอนจากหนังสือเรียนอยํางเดียวและเพื่อการศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการเรียนจากชุดสาธิตการทางานของตู๎เย็นโดยโครงการ
นี้ประกอบด๎วยชิ้นงานคือ ชุดสาธิตการทางานของตู๎เย็นและเลํมโครงการซึ่งมีเนื้อหาและ
ความรู๎ที่มีความสาคัญอยํางมาก ในการทดลองชุดสาธิตจะทาการเดินเครื่องและปรับ
เทอร์โมสตัส ตั้งแตํเบอร์ 1-5 และทาการวัดอุณ หภูมิและสังเกตการณ์เดือดของน้ายาวํา
มากน๎อยเพียงใด ชุดสาธิตนี้สามารถทางานได๎จริงและมีประสิทธิภาพสูงในการนามาใช๎
เป็นสื่อในการสอนวิชาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ 1 ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาเครื่องปั่นมันฝรั่งเกลียวระบบไฟฟูานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชํวยในการ
ประหยัดเวลา และชํวยลดการใช๎แรงงานมนุษย์และยังสามารถนาไปใช๎ในโรงงาน
อุตสาหกรรมได๎อีกด๎วย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายกฤษฎา
นายคมสันต์

พานทอง
สอนศรี

ติดตั้งพัดลมเพดาน

ชํางยนต์

นายติราวุฒิ
นายธีรวัฒน์

เพ็ชรบุรี
โลมาธร

บันไดตํางระดับ

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
ในการทาเ ครื่องปั่นมันฝรั่งเกลียวระบบไฟฟูาประกอบด๎วย โครงสร๎าง เหล็ก
เกลียว ใบมีด แบริ่ง มอเตอร์ซีดี 12 โวลต์ /250 วัตต์ ชนิดเฟืองทดรอบช๎า อุปกรณ์
ควบคุม เชํน อแดปเตอร์, สวิตช์ 3 ทาง, รีเลย์ 12 V DC 8 ขา
เมื่อทาการทดลองเครื่องปั่นมันฝรั่งเกลียว โดยการติดตั้งอุปกรณ์กั บโครงสร๎าง
เครื่องปั่นมันฝรั่งเกลียวให๎ครบ และทาการทดลองเปิดเครื่องทดสอบมอเตอร์ และยังทา
การทดลองปั่นมันฝรั่งเกลียววํามันเป็นเกลียวตามที่ต๎องการและต๎องเข๎าใจในการ
บารุงรักษาด๎วยเพื่อที่จะไมํให๎เกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปั่นมันฝรั่งเกลียว และมีอายุในการ
ใช๎งานที่ยาวนานมาก
ในปัจจุบัน ในตัวอาคาร บ๎าน ร๎านอาหาร ได๎มีการติดตั้งพัดลมแบบติดผนัง เพื่อ
ประหยัดพื้นที่การทางานภายในสถานที่
ดังนั้นกลุํมของข๎าพเจ๎าจึงคิดค๎นหาวิธีเพื่อที่จะทาอยํางไรให๎สามารถติดตั้ง พัดลม
บนผนัง ได๎อยํางถูกวิธี และเป็นแนวทางให๎ผู๎ที่สนใจได๎นาไปศึกษาและปฏิบัตติ ํอไป
บันไดตํางระดับได๎จัดทาขึ้นเนื่องจากผู๎จัดทาได๎มองเห็นปัญหาในการทางานบนที่
สูง โดยสํวนใหญํจะใช๎บนั ได แตํเนื่องจากฐานรองบันไดได๎มีการออกแบบมาตายตัว เมื่อ
มีการทางานในพื้นที่ตํางระดับจึงอาจกํอให๎เกิดอันตรายตํอผู๎ใช๎ได๎ จึงได๎คิดจัดทาบันได
ตํางระดับนี้ขึ้นมาเพื่อแก๎ปัญหาการทางานบนที่สูงในพื้นที่ตํางระดับ โดยอาศัยหลักการ
ปรับเปลี่ยนขาของบันไดให๎เลื่อนปรับระดับตามพื้นที่ตํางระดับกัน
หากชิ้นงานนี้เสร็จสมบูรณ์อาจชํวยลดปัญหาการทางานลําช๎าเนื่องจากปัญหาที่
ตํางระดับและชํวยลดการเกิดอุบัติเหตุจาการทางานบนที่สูงได๎อีกด๎วย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายศิริชัย มูลโพชา

นายวันชนะ
นายวิสูตร

ไตรสิกขา
อ๎อมแก๎ว

ชื่อโครงการ
จักรยานไฟฟูา

แผนก
ชํางยนต์

ชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศ

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
การจัก รทาจักรยานไฟฟูารักสิ่งแวดล๎อมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ชํวยในการ
ประหยัดพลังงานและเพื่อทดแทนการใช๎รถจักรยานยนต์
ในการดาเนินงานนั้นผู๎จัดทาได๎การศึกษาเกี่ยวกับ มอเตอร์ดีซี ชนิดเฟืองทดรอบ
ช๎าแบตเตอรี่ชนิดแห๎ง เครื่องประจุไฟฟูาอัตโนมัติ100-240 โวลท์ -24โวลท์ ดีซีและวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เพํอนามาประยุกต์ใช๎จักรยานที่ยังต๎องออกแรงปั่นและยังขับขี่ไปในระยะ
ทางไกลๆคํอยสะดวกให๎สามารถขับขี่ได๎ด๎วยไฟฟูาได๎
ผลการดาเนินงานพบวํา เมื่อทาการติดตั้งอุปกรณ์ให๎กับจักรยานจนครบตามที่ได๎
ออกแบบไว๎ปรากฏวําสามารถขับขี่ได๎เหมือนจักรยานทั่วไป และยังสามารถขับเคลื่อนได๎
ด๎วยไฟฟูาได๎
ชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศ เป็นชุดสาธิตที่มีจุดมุํงหมายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ของวิชาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นและโครงสร๎างของชุด
สาธิต เครื่องปรับอากาศจะมีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนกับเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆ แตํจะมี
ข๎อแตกตํางกันคือ ขนาดและอุปกรณ์ตํางๆ ของชุดสาธิต จะมีขนาดเล็กลงเพื่อจะได๎มองเห็น
ภาพรวมของระบบการทางานของชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศ ชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศจะมี
ระบบการทางานเหมือนกับเครื่องปรับอากาศทั่วไป จะมีข๎อดีคือ นักเรียน นักศึกษา สามารถ
มองเห็นอุปกรณ์ตํางๆ รวมถึงวงจรน้ายาและ
วงจรไฟฟูา วํามีลักษณะอยํางไร สามารถทางาน
ได๎อยํางไร จากการนาชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศไปใช๎ในการเรียนการสอน ทาให๎นักเรียน
นักศึกษาสามารถเข๎าใจในหลักการทางานของเครื่องปรับอากาศมากขึ้นนอกจากนี้นักเรียน
นักศึกษาสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง และมีความรู๎ความเข๎าใจในร
ะบบทาความเย็นและปรับ
อากาศมากกวําการเรียนในตาราเพียงอยํางเดียว

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายศิริชัย มูลโพชา

นายกรานต์ สังคพร
นายชัยวัฒน์ กออารีพิทักษ์

ชื่อโครงการ
ชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศเพื่อ
สื่อการเรียนการสอน

แผนก
ชํางยนต์

ตาขํายปูองกันนกอัตโนมัติ

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
ในปัจจุบัน อาชีพชํางซํอมเครื่องทาความเย็น แล ะเครื่องปรับอากาศสาหรับ
ประเทศไท ยนับวันจะมีความสาคัญมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได๎จากการอาคารบ๎านเรือน
ศูนย์การค๎า โรงภาพยนตร์
ภัตตาคาร และห๎างสรรพสินค๎าตําง
ๆ จะติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศทั้งสิ้น และภายในอาคารเหลํานี้ยังต๎องมีเครื่องอานวยความสะดวก เชํน
ตู๎เย็น ตู๎แชํ ใช๎กันอยํางมากมาย ทาให๎ความต๎องการด๎านชํางฝีมือด๎านนี้มากยิ่งขึ้นตามไป
ด๎วย แตํในขณะเดียวกัน ชุดสาธิตเครื่องประดับมีไมํเพียงพอตํอการเรียนการสอน
สมาชิกในกลุํมจึงได๎จัดทาชุดสาธิตเครื่องทาความเย็น และปรับอากาศชุดนี้ขึ้นมา
ดังนั้นตลาดจึงมีความต๎องการชํางติดตั้ง และบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเป็น
จานวนมากถึงแม๎จะมีสถาบันการศึกษาผลิตชํางเครื่องปรับอากาศรองรับตลาดแรงงาน
แตํผู๎ไมํได๎เรียนจบมาทางด๎านนี้โดยตรง แตํสนใจงานเครื่ องปรับอากาศก็มีอยูํเป็นจานวน
มากเชํนกัน ประกอบกับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมต๎องปฏิบัติตามกฎหมายการ
อนุรักษ์พลังงานในเครื่องปรับอากาศทาให๎ต๎องมีการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอยําง
น๎อยปีละ 2 ครั้ง ทาให๎อาชีพชํางเครื่องปรับอากาศมีรายได๎ และอนาคตที่ดีมาก
ตาขํายปูองกันนกอัตโนมัตินี้ เป็นโครงการที่มีจุดมุํงหมาย เพื่อปูองกันการเข๎า
มาสร๎างที่อยูํอาศัยของสัตว์ปีกอยํางนก ทั้งการเข๎ามาสร๎างปัญหาตํางๆ ที่ตามมาทั้ง
ความสกปรก กลิ่นเหม็นที่เกิดจากมูลของนก และเพื่อความสะดวกสบายในการใช๎งาน
โครงการนี้เป็นการดัดแปลงนาเอาตาขํายที่นิยมใช๎ติดในการปูองกันนก จากปกติแล๎ว
ผู๎คนทั่วไปแคํจะนาตาขํายมาถึงติดเพื่อกันนกเทํานั้น ยางที่ก็ติดแบบเปิด -ปิดได๎แตํบางที่
ก็ปิดตายไปเลย เนื่องจากปกติในการเปิด-ปิดในแตํละครั้งต๎องใช๎คนในการเปิด -ปิด ทา
ให๎เสียทั้งแรงทั้งเวลา แตํเราได๎นามาพัฒนาดัดแปลงขึ้นให๎คือใช๎เป็นการเปิด-ปิดและเรา

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายศักดิ์ดา สบูํมํวง
นายศุภชัย กันนิภา

ผลิตไฟฟูาด๎วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ชํางยนต์

นายณัฐพล แพํงสภา
นายนรินทร์ อาจทุมมา

สกู๏ตเตอร์ไฟฟูา 3 ล๎อ

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
ได๎ทาการทดลองอุปกรณ์ชิ้นนี้โดยการนาไปทดลองใช๎งานจริง แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหวํางการทดลองใช๎ และได๎ผลตอบรับที่ดีถึงตาขํายกันนกอัตโนมัตินี้ สามารถปูองกัน
สัตว์ปีกอยํางนกไมํให๎เข๎ามารบกวน สร๎างปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีค วาม
สะดวกสบายในการใช๎งาน
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.)เพื่อพัฒนาและสาธิตการใช๎แผงโซลําเซลล์
ให๎เป็นประโยชน์สูงสุด 2.)เพื่อสร๎างจิตสานึกในการรู๎จักคุณ คําของพลังงานและเข๎าใจใน
หลักการผลิตพลังงานไฟฟูา 3.)เพื่อสร๎างจิตสานึกที่ดีเห็นคุณคําของพลังงานและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและธรรมชาติ
ผลที่ได๎จากการทดสอบมีรายละเอียดดังนี้ 1.การทดสอบระบบไฟฟูาด๎วย
พลังงานแสงอาทิตย์ด๎วยหลอดไฟ LED 12V DC จานวน 4 หลอด โดยใช๎แบตเ ตอร์รี่เป็น
ตัวเก็บพลังงานไฟฟูาที่ได๎มาจากแผงโซลําเซลล์ ระยะเวลาการเปิดไฟฟูาเต็มที่ประมาณ
1-2ชั่วโมง 2.การทดสอบระบบไฟฟูาด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ด๎วยพัดลม 30V โดยใช๎
แบตเตอร์รี่เป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟูาที่ได๎มาจากแผงโซลําเซลล์ ระยะเวลาการเปิดไฟฟูา
เต็มที่ประมาณ 30-40 นาที
การจัดทาโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมพลังงานทดแทนหรือพลังงาน
ทางเลือกชํวยลดภาวะโลกร๎อนในปัจจุบันที่กาลังเกิดขึ้นและชํวยลดคําใช๎จํายเรื่องน้ามัน
เชื้อเพลิงที่มีราคาสูง ชํวยประหยัดเวลาในการเดินทางในระยะใกล๎ๆ ไมํเสียคํารถโดยสาร
และสามารถทาเป็นธุรกิจการค๎าชํวยสร๎างรายได๎ให๎เราได๎ เพื่อให๎ผู๎ใช๎งานได๎รับความ
สะดวกสบาย และนาวงจรไฟฟูามาเผยแพรํให๎ทุกคนได๎เรียนรู๎กับพลังงานไฟฟูารูปแบบ
ใหมํ เพื่อพลังงานทดแทนและ เป็นแนวคิดให๎กับผู๎สนใจสามารถจะนาไปสร๎างใช๎งานเอง

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายวราพล
นายวรวัฒน์

วุฒิสาร
วิไลรัตน์

ชื่อโครงการ

แผนก

สปริงเกอร์มหัศจรรย์

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
ในการผลิตสกู๏ตเตอร์ไฟฟูา 3 ล๎อนี้ นั้นส ามารถใช๎ไฟฟูา 24 V DC และชาร์ต
ไฟฟูา 220V AC และสามารถใช๎งานตํอเนื่องได๎เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และเมื่อใช๎
พลังงานหมดไปแล๎วสามารถที่จะนากลับมาชาร์ตแล๎วนากลับไปใช๎ใหมํได๎ด๎วยไมํทาลาย
สภาวะแวดล๎อมเหมือนกับน้ามันเชื้อเพลิงแล๎วเอากลับมาใช๎ใหมํไมํได๎อีก สามารถใช๎ ใน
เวลาไฟฟูาดับหรือยามฉุกเฉินได๎เป็นอยํางดี เป็นการชํวยลดคําใช๎จํายในสํวนของน้ามัน
เชื้อเพลิงที่ต๎องจํายไปในแตํละวัยที่ต๎องออกไปซื้อของในระยะใกล๎ๆ
เนื่องจากในปัจจุบันมีการเกิดภา วะโลกร๎อนขึ้นมา จึงเกิดการรณรงค์ในเรื่องของ
การปลูกต๎นไม๎แตํเนื่องจากในปัจจุบันสังคมมีการใช๎ชีวิตอยํางเรํงรีบเมื่อปลูกต๎นไม๎ไปแล๎ว
อาจทาให๎ไมํมีการดูแลรดน้าต๎นไม๎ที่ถูกต๎องตามเวลาที่ต๎นไม๎ต๎องการจึงอาจทาให๎การปลูก
ต๎นไม๎ชํวยลดโลกร๎อนนั้นไมํเกิดผลเนื่องจากต๎นไม๎ที่ปลูกไว๎นั้นขาดคนดูแลจึงทาให๎ตายได๎
ดูแล๎วอาจจะไม๎สวยงาม จึงได๎คิดที่จะหาวิธีรดน้าหญ๎าได๎โดยไมํต๎องอาศัยคนมารดเอง จึง
คิดที่จะทาสปริงเกอร์นี้ขึ้นมา โดยได๎นาความรู๎ที่ได๎ศึกษาจากกการศึกษานามาปรับใช๎กับ
โครงการชิ้นนี้ โดยใช๎วิธีการควบคุมมอเตอร์โดยอัตโนมัติซึ่งอาศัยหลักการทางานของไทม์
เมอร์รีเลย์ 24 ชั่งโมงเป็นตัวควบคุมเวลาการทางานและใช๎แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์เป็น
อุปกรณ์ในการตัด-ตํอวงจรการควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้าให๎จํายน้าไปยังหัวสปริงเกอร์ได๎ตาม
ต๎องการโดยอัตโนมัติ โดยหัวสปริงเกอร์จะใช๎ทั้งหมด 10 หัว
สปริ งเกอร์รดน้าอัตโนมัตินี้ได๎นาหลักของวิชาการควบคุมมอเตอร์เบื้องต๎นมา
ประยุกต์ใช๎โดยอาศัยหลักการทางานของแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการ
ตัด-ตํอวงจรการทางานของสปริงเกอร์และใช๎ไทม์เมอร์รีเลย์ในโครงงานชิ้นนี้ใช๎ไมท์เมอร์
รีเลย์ชนิด 24 ชั่วโมงเป็นอุปกรณ์ในการนับเวลาที่จะสั่งงานให๎แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกช่างยนต์
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายอนุชา เทียนเงิน
นายอานนท์ วงศ์ศิลป์

ชื่อโครงการ

แผนก

สื่อการเรียนการสอนการ
เหนี่ยวนาของสนามแมํเหล็ก

ชํางยนต์

บทคัดย่อ
ทาการตัด-ตํอวงจรการทางาน โดยตั้งเวลาของไมท์เมอร์รีเลย์ไว๎ที่ 12 ชั่วโมง
และคิดวําหากทาโครงงานชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์แล๎วจะชํวยในเรื่องของการลืมรดน้า
ต๎นไม๎จึงทาให๎ต๎นไม๎ได๎มีการดูแลที่ดีตามความต๎องการของต๎นไม๎นั้นๆ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนเวลาการทางานได๎และยังไมํต๎องคอยกังวนเกี่ยวกับการทางานเพราะสปริง
เกอร์นี้สามารถทางานเองโดยอัตโนมัติและมีอายุการใช๎งานนาน 10-20 ปี
ในการเรียนการสอนเรื่ององสนามแมํเหล็กไฟฟูาเมื่อมีการปูอยกระแสไฟฟูาให๎
ไหลในขดลวดตัวนา ตามทฤษฏีของเฟลมมิ่ง ร วมทั้งกฎของเลนซ์ นั้นจะเชื่อมโยงไปใน
รายวิชาอื่นๆ เชํน การเกิดแรงเคลื่อนไฟฟูา การหมุนของมอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับและ
การเหนี่ยวนาของแรงเคลื่อนไฟฟูาของหม๎อแปลงไฟฟูาทาให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจได๎ยาก
เพราะขาดสื่อการเรียนของจริงและทาให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะความรู๎ ความเ ข๎าในหลักการ
วิเคราะ ห์ ตามมาอีกมาก อีกทั้งผู๎เรียนยังให๎ความสาคัญในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับ
สนามแมํเหล็กไฟฟูา
ดังนั้นในการจัดทาโครงการนี้เป็นการแก๎ปัญหาด๎านการเรียนโดยแอบยกการ
กลําวอ๎างจากเนื้อหาของบทเรียน มาจัดทาเป็นโมเดลเพื่อใช๎เป็นสื่อการเรียนของจริง ซึ่ง
แบํงออกเป็น 3 หัวข๎อ คือ
1. การเกิดสนามแมํเหล็กไฟฟูาในขดลวดตัวนา เมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผํานโดยใช๎
เข็มทิศเป็นตัวชี้บอก วําเมื่อมีทิศทางของการจํายกระแสไฟฟูาในทิศทางที่ 1 เข็มทิศก็จะ
บํายเบนไปตามทิศทางของสนามแมํเหล็กที่เกิดขึ้นตามทฤษฏีของกฏมือขวากาลอบ
ขดลวดตัวนา

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้จัดทา
นายมนตรี
กันตศรี
นายกฤตภาส สมภาค
นายกิตติพร เพิ่มสุข
นายขจรศักดิ์ ชูชื่น
นายจักรพันธ์ นิลวรรณ
นายณัฐพล
ผมน๎อย
นายณัฐพล สระทองเกษตร
นายดุสิต มีสามแสน
นายธรรมรัตน์ บวรเวสสะ
นายกอบชัย ทองย๎อย
นายเกรียงศักดิ์ หนูเคน
นายเจตนิพัทธ์ แก๎วละมุล

ชื่อโครงการ
กล๎องวงจรปิดเพื่อความ
ปลอดภัย

แผนก
ไฟฟูากาลัง

การปลูกผักสวนครัว

ไฟฟูากาลัง

การเลี้ยงกบ

ไฟฟูากาลัง

เครื่องขายปากกาอัตโนมัติ

ไฟฟูากาลัง

บทคัดย่อ
ในด๎านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินสามารถตรวจสอบการ
ทางานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญํที่ทางานด๎วยระบบอัตโนมัติหรือ
การทางานของพนักงานใช๎งานรํวมกับระบบควบคุมอัตโนมัติ เชํน ตรวจสอบจานวนคน
เพื่อการเปิด- ปิดเครื่องปรับอากาศฯใช๎งานรํวมกับระบบ ควบคุมการจราจร เชํน
ตรวจสอบปริมาณรถยนต์ฯ
การศึกษา การปลูกผักสวนครัว มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและ
วิธีการปลูกผักสวนครัว พบวําเกษตรกร เป็นเพศชาย 3 คน อายุ 50-70 ปี ระดับ
การศึกษา ป.4-ม.6 และประกอบอาชีพทานาทาสวน
การศึกษา เรื่อง การเลี้ยงกบ มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการออมเงินใน
แผนกไฟฟูากาลัง ปวช. 2/3
โดยเครื่องขายจาหนํายปากกาอัตโนมัติได๎แนวคิดมาจากการที่สมัยนี้มีนักเรียน
นักศึกษาจานวนมากรวมทั้งการศึกษาจาเป็นต๎องมีอุปกรณ์การเรียนเชํนปากกาในการ
สร๎างเครื่องจาหนํายปากกาอัตโนมัตินี้สร๎างขึ้นมาเพื่อชํวยในความสะดวกสบายสาหรับ
นักเรียนนักศึกษา ในการหาซื้อปากกาเพราะบางสถานศึกษามีร๎านจาหนํายปากกาไมํทั่ว
ถึงกับนักเรียนนักศึกษาทางคณะผู๎จัดทาจึงได๎คิดค๎นเครื่องจาหนํายปากกาอัตโนมัติขึ้นมา
โดยมีหลักการทางานของชุดหยอดเหรียญมารํวมกับโปรแกรม PLC ในการทางานโดยการ
ใช๎เซนเซอร์เป็นตัวควบคุมตัวโซลีนอยด์ในการจาหนํายปากกาอัตโนมัติ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายพิพัฒน์ สีออน
นายวาริชาติ เรียงประดับ
นายวิทยา พูนสระน๎อย

ชื่อโครงการ
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

แผนก
ไฟฟูากาลัง

นายอมร กลํองอาสา
นายอาทิตย์ หนํองพงษ์
นายคุณานนท์ ไซยเสนา
นายชัยรัตน์ จวงสันทัด
นายชัยวรรณ แซํโซ๎ง
นายชัยวัฒน์ สุดไพเราะ

จักรยานสะเทิ้นน้าสะเทิ้นบก

ไฟฟูากาลัง

เซ็นเซอร์เปิด – ปิดน้าอัตโนมัติ

ไฟฟูากาลัง

โซลําร์เซลปรับมุมรับแสงโดย
อัตโนมัติ

ไฟฟูากาลัง

นายอภิรักษ์ ลายบัว
นายการัณยภาส เต๎าปั้น
นายปฏิพล
คาพวง

บทคัดย่อ
การทดสอบระบบผลิตไฟฟูาด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ด๎วยหลอด LED 12V DC
3W การทดสอบระบบไฟฟูาด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ด๎วยหลอดไฟฟูา LED 12V DC
จานวน 4 หลอด โดยใช๎แบตเตอร์รี่เป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟูาที่ได๎มาจากแสงโซลาเซลล์
ระยะเวลาการเปิดไฟฟูาเต็มที่ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
การทดสอบระบบผลิตไฟฟูาด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ด๎วยพัดลม 30W การ
ทดสอบระบบไฟฟูาด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ด๎วยพัดลม 30W โดยใช๎แบตเตอร์รี่เป็นตัว
เก็บพลังงานไฟฟูาที่ได๎มาจากแผงโซลาเซลล์ ระยะเวลาการเปิดไฟฟูาเต็มที่ประมาณ 3040 นาที
จากผลการวิจัยดังกลําวข๎างต๎นที่ได๎เริ่มดาเนินการมาจนเสร็จสมบูรณ์ และ
ทดลองใช๎ จักรยานสะเทิ้นน้าสะเทิ้นบก ทาให๎ได๎ผลสรุปวํา จักรยานสะเทิ้นน้าสะเทิ้นบก
ทางานได๎เหมาะสมกับการนาไปใช๎ในชํวงน้าทํวม
โครงการนี้ สามารถเสร็จสมบูรณ์ลงด๎วยดีโดยความรํวมมือ จากคณะจัดทาทุกคน
ทํานอาจารย์ที่ปรึกษา และความอนุเคราะห์จากทางสถานศึกษา
โครงการนี้ยังขาดระบบควบคุมตังเ ซ็นเซอร์ซึ่งต๎องใช๎งบประมาณสูงและขาด
ระยะเวลาในการคิดค๎นน๎อยเกินไป เพราะหาซื้ออุปกรณ์จึงตัวเซ็นเซอร์และประสิทธิภาพ
แตํละตัวใช๎งานแตกตํางกันดังนั้นจึงไมํควรหาซื้อตามท๎องตลาด ควรสั่งจากทางบริษัทหรือ
ตัวแทนจาหนํายโดยตรง
การจัดทาโครงการ โซลําร์เซลรับแสงโดยอัตโนมัติ มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาการใช๎
ประโยชน์จาแสงอาทิตย์ เพื่อนาไปใช๎เก็บสะสมพลังงานและสามารถนาพลังงานที่เก็บได๎
ไปใช๎จากการที่แผงเซลแสงอาทิตย์ในปัจจุบันเป็นแบบไมํสามารถเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายสุรศักดิ์ คงมี
นายสุวัฒน์ สิงห์สาย
นายปัญญา สีออน

ชื่อโครงการ

แผนก

ปั๊มน้าอัตโนมัติ

ไฟฟูากาลัง

บทคัดย่อ
ได๎นั้นจะทาให๎ประสิทธิภาพในการรับพลังงานแสงอาทิตย์ไมํสามารถทางานได๎อยํางเต็มที่
ตลอดทั้งวัน
ในโครงงานชิ้นนี้จึงได๎ทาการออกแบบแผงเซลแสงอาทิตย์ที่สามารถเคลื่อนที่ตาม
ตาแหนํงของดวงอาทิตย์ซึ่งจะทาให๎สามารถเก็บพลังงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยอาศัยหลักการของเวลาเมื่อเปิดสวิตซ์ ชุดควบคุมจะสั่งให๎มอเตอร์กระแสตรงทางาน
แผงเซลแสงอาทิตย์จะทาการหมุนตามเวลาที่กาหนดในทิศทางแนวตั้ง เพื่อให๎ชุดควบคุม
สั่งให๎หมุนไป ณ ตาแหนํงที่กาหนดไว๎ได๎สูงสุด จา กผลการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวํางแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบที่ยึดติดอยูํกับที่กับให๎แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบที่มีการ
เคลื่อนที่ตามตาแหนํงดวงอาทิตย์พบวําชุดเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการเคลื่อนที่ตามตาแหนํง
ของดวงอาทิตย์ จะได๎คํากระแสอินพุตเฉลี่ยมากกวําแผงเซลล์แสงอาทิตย์แ บบตาแหนํง
คงที่ 54 เปอร์เซ็นต์ ทาให๎เซลล์แสงอาทิตย์สามารถเก็บพลังงานได๎มากขึ้นกวําแบบเดิม
ผลการดาเนินงานพบวํา โซลําเซลปรับมุมรับแสงโดยอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ
ตามความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญอยูํในระดับดี และผู๎ใช๎งา นอยูํในระดับดี ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว๎
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตํอตู๎คอนโทรน เนื่องมาจากทาง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ได๎มีโครงการจัดทาตู๎แชํ น้าดื่มเพื่อให๎กับนักเรียน นักศึกษา ได๎
รับประทานน้าดื่มที่สะอาดและเย็นซึ่งตู๎แชํน้าดื่มนั้นมีอยูํทุกชั้นทุกแผนก เนื่องจากแผนก
ชํางไฟฟูานั้นอยูํชั้นบนสุด อยากที่จะทาการยกถังน้าขึ้นมา เราจึงทาเครื่องปั๊มน้า
อัตโนมัติขึ้นมา เพื่อนดาเนินความสะดวกให๎กับนักเรียน นักศึกษา โดยเครื่องปั๊มน้า
อัตโนมัตนิ ี้มีหลักการทางาน คือ เมื่อเราเปิดสวิตทางานวงจรก็ทาการสั่งงานให๎เครื่องปั๊ม

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายพิศุทธิ์
ใจกล๎า
นางสาวอารียา นาคะราช

ปูายยินดีต๎อนรับ

ไฟฟูากาลัง

บทคัดย่อ
น้าดูดน้าขึ้นมายังถังน้าดื่ม ซึ่งในถังน้าดื่มของเรานั้นจะมีลูกลอย ซึ่งการทางานของลูก
ลอยก็คือ เมื่อลูกลอยต่าลงวงจรก็ทาการตัดวงจรเครื่องปั๊มน้าก็จะหยุดทางาน และเมื่อ
ลูกลอยข๎นก็จะทาวงจรมายังถังน้าดื่ม
การที่เราได๎จัดทาเครื่องจัดทาเครื่องปั๊มน้าอัตโนมัตินี้ เพื่อดาเนินคว ามสะดวก
ให๎กับนักเรียน นักศึกษา ได๎รับประทานน้าดื่มที่สะอาดและเย็น และยังได๎ทาการศึกษา
เกี่ยวกับระบบควบคุม วงจรการทางานของตู๎คอนโทรล
จากการศึกษาหลักการทางานของมอเตอร์บํอยครั้ ง จึงได๎ทาปูายยินดีต๎อนรับที่
หลักการของมอเตอร์ปูายยินดีต๎อนรับเป็นการตํอยอดจากรุํนพี่ปีกํอน โดยวิจัยได๎ทาการ
ดัดแปลงเอาโครงสร๎างของปูายมาเป็นตัวแบบในการตํอยอดและภายในได๎นาวงจรไปใสํ
ควบคูํกับการทางานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงพร๎อมทั้งมีตัว Sensor เป็นเสมือนสวิตซ์
เปิด-ปิด
จากแนวคิดที่ทาปูายยินดีต๎อนรับตํอยอดจากรุํนพี่ ผู๎วิจัยได๎ดัดแปลงและใสํวงจร
PC ภายในทาให๎ประสิทธิภาพในการทางานการนาเสนอของปูายยินดีต๎อนรับมีเอกลักษณ์
เฉพาะ จากการทดลองของมอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ AC แรงดัน 220 V.ทางานได๎ไมํ
นานในระยะเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ในการทางาน แบบตํอเนื่องในการตํอตรงทาให๎
มอเตอร์ร๎อนเร็วแตํกรณีของมอเตอร์ไฟฟูา DC 12 V.ใช๎หลักการควบคุมโดย Sensor เป็น
เหมือนสวิตซ์ทางานเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ จึงทาให๎มอเตอร์ทางานเป็นชํวงๆนั้นสํงผลให๎
มอเตอร์ทางานได๎ตลอดทั้งวันและไมํทาให๎อุปกรณ์ภายในเกิดความเสียหายอีกด๎วย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายมนต์ชัย ขาสงํา
นายศรัญพงษ์ ศรีตะนัย
นายสิทธิชัย สีมํวงงาม

ชื่อโครงการ
พัดลม 2 ระบบ

แผนก
ไฟฟูากาลัง

นายศักดิ์ติญา อริยะทัศน์
นายสิทธิโชค วุฒนิ านนท์
นายสุรศักดิ์ ฉายหุนํ

ไม๎เท๎าฉุกเฉิน

ไฟฟูากาลัง

บทคัดย่อ
1. ในการผลิตพัดลม 2 ระบบนี้ นั้นสามารถใช๎ไฟฟูา 220V AC และผลิตไฟฟูา 12 VDC
ได๎
2. สามารถใช๎ไดในทุกๆที่ที่มีและไมํมีไฟฟูา
3. เป็นการชํวยการใช๎พลังงานไฟฟูา
4. สามารถใช๎ในเวลาไฟฟูาดับหรือในยามฉุกเฉิน (น้าทํวม)
5. เป็นการใช๎พลังงานทดแทนรูปแบบใหมํ
6. สามารถผลิตกระแสไฟฟูาได๎
ผู๎ปุวยที่ต๎องการบาบัดรักษาเกี่ยวกับอาการเจ็บปุวยที่ไมํสามารถชํวยตัวเองในการ
พยุงตนให๎ลุกเดินไปมาได๎อยํางสะดวก ประกอ บกับในเวลากลางคืนผู๎ปุวยยังจาเป็ นต๎อง
ลุกเดินเพื่อทาภารกิจสํวนตัว ทาให๎ต๎องระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งผู๎ประดิษฐ์ได๎มองเห็น
ความจาเป็นเหลํานี้ จึงได๎จัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ ไม๎เท๎าฉุกเฉิน ขึ้นมาเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสาหรับ ผู๎ปุวยที่จาเป็นต๎องใช๎ไม๎เท๎าชํวยค้าขณะเดินไปมา
ในการประดิษฐ์ไม๎เทําฉุกเฉินนั้น ผู๎ประดิษฐ์ได๎นาไม๎ค้าธรรมดาที่มีขายตาม
ท๎องตลาดมาดัดแปลงเพิ่มรายละเอียดที่จาเป็นสาหลับผู๎ปุวยมากยิ่งขึ้น โดยการทาให๎ไม๎
เท๎าสามารถปรับระดับได๎ มีแสงสวํางสํองนาทางขณะเดินในที่มืด และเพิ่มเสียงแตรเข๎าไป
ในตัวไม๎เท๎าหากผู๎ปุวยต๎องการขอความชํวยเหลือเมือมีเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งในตัวไม๎เท๎า
ฉุกเฉินนั้นสามารถชาร์จไฟได๎ตลอดเวลา โยใช๎ถํานชาร์จ 12 โวลต์ ใช๎ได๎กับไฟบ๎านทั่วไป
ขนาดของไมํเท๎ากะทัดรัด สะดวกในการพกพา ยืดแล๎วได๎ความสูงสุดประมาณ 100 เวนติ
เมตร ขนาดปกติ มีความยาวประมาณ 80 เซนติเมตร ซึ่งผู๎ประดิษฐ์ ได๎นาไปทดลองใช๎กับ
ผู๎ปุวยกลุํมที่ใช๎ไม๎เท๎าเพื่อพยุงตัวเองแบบดั้งเดิมปรากฏวําได๎รับคาชมจากผู๎ปุวยเหลํานั้น

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายสุทัศน์
นายสุทัศน์
นายสุรสีห์

รักญาติ
สีเขียว
มะลิหอม

ระบบการทางานของ
Substation

ไฟฟูากาลัง

นายธนโชติ
นายนเรศ
นายปรัชญา
นายอัครชัย
นายณัฐพร
นายณัฐพล

สุภีโส
ธิโอสถ
มอแระ
แทนรินทร์
พบที่พึ่ง
เปรมใจ

วิถีชีวิตของเกษตรกรรม

ไฟฟูากาลัง

ห๎องโสตทัศนศึกษา

ไฟฟูากาลัง

บทคัดย่อ
วําสามารถนาไปใช๎ได๎อยํางดี สะดวกในการพกพา มีไฟสํองสวํางและเสียงเรียกฉุกเฉินด๎วย
เมื่อทาการตํอวงจรตามแบบที่เขียนไว๎ผลทดสอบการทางานเป็นไปตามขั้นตอนที่
ได๎ค๎นคว๎าและศึกษามา คือเมื่อทาการ ON Substation A หลอดไฟโชว์การทางาน
Substation A และหลอดไฟโชว์ที่สายสํงติด Substation B ไมํสามารถทาการ ON ได๎
แล๎วสมมติวํา Substation A มีเหตุขัดข๎องไมํสามารถจํายไฟจึงทา การ ON Substation
B หลอดไฟโชว์การทางาน Substation B และหลอดไฟโชว์ที่สายสํงติดปกติ
การศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตของเกษตรกรรมชาวนา มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษา เพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับการทา นาของชาวนา เพื่อ ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของชาวนาในการทานา
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ในการทาห๎องโปรเจคเตอร์ ต๎องทาให๎มีคุณภาพ ทั้งภาพและเสียงควรมีกา ร
คานวณคําของเสียงตํางๆ และอุปกรณ์ตํางๆ วํามีความเหมาะสมกับความต๎องการหรือไมํ
และควรมีติดตั้งอุปกรณ์ตํางๆ ให๎เหมาะสมที่ปลอดภัยและเรียบร๎อยเพื่อปูองกันอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นตามมา การทางานนั้นต๎องมีการใช๎อุปกรณ์และเครื่องมือตํางๆ ซึ่งมีราคาสูงทา
ให๎มีการรวมเงินกันได๎อยํางลําช๎าทาให๎การทางานเกิดการช๎าลง เมื่อซื้ออุปกรณ์ที่ต๎องการ
เรียบร๎อยแล๎วก็เริ่มทาการติดตั้งอุปกรณ์ตํางๆ เราจะต๎องคานึงถึงความปลอดภัยและ
ระบบภาพเสียงที่มีคุณภาพที่สุดจึงต๎องใช๎เวลาในการทางานติดตั้งนานกวําอื่นๆ การเลือก
ซื้ออุปกรณ์ควรเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ มีราคามาสูงมากและมีคุณภาพเหมาะสมกับงานที่เรา
ต๎องการให๎คุ๎มคํามากที่สุด ในการทางานควรที่จะต๎องคานึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็น
หลัก

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้จัดทา
นายชัยณรงค์ อินทร์ศิริ
นายธนาคม เต็งสุวรรณ

นายธัชพล
นายณัฐพล

เริ่มหาสุข
เลือดฉิม

ชื่อโครงการ
กังหันลมผลิตไฟฟูา

แผนก
ไฟฟูากาลัง

ก๏าซชีวภาพ

ไฟฟูากาลัง

บทคัดย่อ
ปัจจุบันนี้กังหันลมผลิตไฟฟูาอยูํในความสนใจของผู๎คนจานวนมาก เนื่องจาก
สื่อสารมวลชนนาเสนอขําวความก๎าวหน๎าของกังหันลมผลิตไฟฟูาในประเทศตํางๆ
แรงจูงใจที่ทาให๎คณะผู๎จัดทาตัดสินใจทาการพัฒนากังหันลมไฟฟูา เนื่องจากข๎อได๎เปรียบ
ของกังหันเมื่อเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) คือกังหันลมสามารถผิตพลังงานได๎
ทั้งกลางวันและกลางคืน ( ตลอด 24 ชั่วโมง ) ตราบเทําที่มีลม ที่สาคัญที่สุดคือ “เรา
ผลิตได๎เอง”
กังหั นลมผลิตไฟฟูา คือเครื่องกาหนดไฟฟูา ( อาจเรียกวําเครื่องปั่นไฟ )
ขับเคลื่อนด๎วยกังหันซึ่งใช๎กาลังลมมาขับ ใบพัดทาหน๎าที่รับกาลังลมมาเปลี่ยนให๎เป็นแรง
หมุน นาไปหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟูา ใบพัดและเครื่องกาเนิดไฟฟูายึดติดเป็นจุดเดียวกัน
ติดตั้งไว๎บนเสาสูงเพื่อให๎ได๎กาลังลมแรง แล๎วจึงตํอสายไฟมาใช๎งาน
ประโยชน์ที่นําจะได๎รับนั้นมากมายเพราะในทุกๆแหํงที่มีผู๎คนอาศัยอยูํ ทุกๆบ๎าน
ทุกๆครัวเรือนต๎องการไฟฟูา ซึ่งในบางที่ก็ไมํมีไฟฟูาใช๎ เนื่องจากอยูํในพื้นที่หํางไกล
ยากลาบากแกํการปักเสาไฟฟูา ซึ่งในบางที่เป็น ภูเขาหิน ไมํสามารถปักเสาได๎และยากแกํ
การดูแลรักษา จึงได๎แนวคิดในการสร๎าง เครื่องกาเนิดไฟฟูาในพื้นที่นั้น เลยมีการหา
แนวทางมากมาย จนสรุปได๎วําพลังงานลมเป็นพลังงานที่มีมากในพื้นที่หํางไกล และ
สามารถผลิตได๎ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งจะเป็นประโยชน์ในชุมชนอยํางมาก
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาและสาธิต การใช๎ถังหมักแก็ส
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 2. เพื่อสร๎างจิตใจในการสานึกในการคักแยกขยะอินทรีย์ และ
เข๎าใจในหลักการผลิตแก็สชีวภาพและปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ 3. เพื่อสร๎า งจิตสานึกที่ดี
ตระหนักและเห็นคุณคําถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและธรรมชาติ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายชาญวิช ดารงเกียรติ
นายชานนท์ สุขณาสมบูรณ์

การเพาะพันธุ์ปลานิล

ไฟฟูากาลัง

การเลี้ยงไกํ

ไฟฟูากาลัง

นายสุรวุฒิ รุํงสวําง
นายสุวิชา เณรเดื่อน

บทคัดย่อ
ผลที่ได๎จากการ ทดสอบมีรายละเอียดดังนี้ 1. ปริมาณและก๏าซชีวภาพเฉลี่ยตํอ
วันที่วัดได๎จากคําแรงดัน ประมาณ 6 บาร์(กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร) 2.เปิดก๏าซจุดไฟที่
หัวเตาแก็สเป็นเวลา 30 นาที คําความดันในถังเก็บสะสมก๏าซจะลดลงประมาณ 3 บาร์
สรุป คําใช๎จํายผลิตก๏าซชีวภาพที่ใช๎ในครัวเรือนที่มีสมาชิกไมํเกิน 4 คน ประมาณ 7 บาท/
เดือน 3.คําใช๎จํายจากการใช๎ก๏าซหุงต๎ม (ก๏าซLPG)ในครัวเรือน ขนาด 4 คน/ครอบครัว
จากการเก็บข๎อมูลการใช๎ก๏าซหุงต๎มอาหารจากประชากรกลุํมแมํบ๎าน จานวน
40
ครอบครัว ที่มีสมาชิกไมํเกิน 4 คน โดยการสัมภาษณ์ พบวํา 35 ครอบครัว หรือ 87%ใช๎
ก๏าซหุงต๎มอาหารในครัว ขนาน 15 กิโลกรัม จานวน 1 ถึง /2เดือนและ 5 ครอบครัวหรือ
13%ใช๎ก๏าซหุงต๎มอาหารในครัว ขนาน 15 กิโลกรรม จานวน 1 ถึง/1เดือน
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาและจัด
จาหนํายปลานิลและการตลาดของผู๎รับซื้อ กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ พนักงานประมง จานวน 2
คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง
ผลการวิจัยพบว่า
การเพาะพันธุ์ปลาของสถาบันวิจัยได๎สํงตํอไปยังแมํค๎า-พํอค๎าคนกลางไปทั้งมี
แมํค๎าจานวน 10-20เจ๎าตํอวันที่ได๎มารับปลาเพื่อจาหนําย และทางสถาบันสามารถเพาะ
พันปลาได๎เป็นจานวนมากโดยประมาณ 10 ล๎าน-20 ล๎าน ตัว ตํอ ปี
การประเมินโครงการเลีย้ งอันพึงประสงค์ของนักเรียน ผู๎ประเมินได๎สรุปผลการ
ประเมิน ดังนี้ วัตถุประสงค์ของการประเมิน, กรอบการประเมิน, สรุปผลการประเมิน,
อภิปรายผล, ข๎อเสนอแนะ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายกิตติศักดิ์ ละมูลเกตุ
นายกิติชัย
วรรณทอง

ชื่อโครงการ
การออม

แผนก
ไฟฟูากาลัง

นายเปรมชัย คาประสงค์
นายพรรษา บุญศิริ

เครื่องเตือนอเนกประสงค์แบบ
พกพา

ไฟฟูากาลัง

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเกี่ยวกับ การออมและการทาบัญชี รายรับ รายจํายเพื่อความมงคลพัฒนาที่ กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ เพศหญิง 1 คน ทางานรับจ๎างทั่วไป
และแมํบ๎าน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง
ผลการวิจัย พบว่า
โครงการแลกเปลี่ยนความรู๎การพัฒนา-แหลํงรวบรวมข๎อมูลให๎เป็นประโยชน์แกํ
ชุมชนคนเมืองเป็นที่พึ่งของคนทุกระดับ ไมํแบํงชนชั้น ไมํวํารวยหรือจน เหมาะสมกับ
สภาพครัวเรือนของแตํละคนเป็นสัดสํวนตามมาตรของแตํละบุคคลที่จะออมเงินได๎ดี
เพราะเป็นโครงการที่ทุกคนรํวมใจกันทาโครงการนี้ขึ้นมาปลูกผักสวนครัวแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงได๎เพราะโครงการนี้มีการจัดตั้งกลุํมแมํบ๎านสร๎างรายได๎ให๎แกํครอบครัวและชุมชน
ได๎เพราะมีกลุํมแมํบ๎านเป็น ของชุมชนอยูํแล๎วสาเร็จ เพราะทุกคนรํวม มือรํวมใจเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันอยากให๎เป็นที่พึ่งของคนทุกระดับและพร๎อมจะพัฒนาบ๎านเมืองของ
โครงการทาบัญชีรายรัย-รายจํายมั่นคงตลอดไปทั่วประเทศไทย
โครงการ “เครื่องเตือนอเนกประสงค์แบบพกพา” สร๎างโดยอาศัยหลักการทางาน
ของระบบเซนเซอร์เพื่อเป็นกลไกสั่งงานให๎ระบบเสียงของไซเรนทางาน เพื่อตรวจสอบจับ
สิ่งมีชีวิตที่เข๎ามาใกล๎เพื่อเตือนให๎เรารับทราบ และทาให๎สิ่งมีชีวิตตกใจหนีไป
ซึ่งจากการนาไปทดลองและทดสอบใหมํ เครื่องเตือนอเนกประสงค์แบบพกพาใช๎
งานได๎ดี เชํนไลํนก ไลํสุนัข เพื่อนกได๎ยินเสียงไซเรนก็ตกใจบินหนี สํวนสุนัขก็วิ่งหนีเชํนกัน
ซึ่งสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได๎ในระยะรัศมี 11 เมตร มุมมองทางาน 180 องศา มี
เสียงไซเรนดังนานถึง 10 วินาที และสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได๎นานสุด 10 นาที โดยผล
จากการประเมินและสอบถามจากผู๎ทดลองใช๎ได๎รับการตอบรับที่ดี

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายอดิพงษ์ ฤทธิสอน
นายโอภาส
โพธิ์ใหญํ

ชื่อโครงการ
เครื่องรักษาระดับน้าอัตโนมัติ

แผนก
ไฟฟูากาลัง

นายเจษฎา ภิรมย์เสวก
นายชัยณรงค์ อินทร์ศิริ

เครื่องรีไซเคิลขวดพลาสติก

ไฟฟูากาลัง

บทคัดย่อ
เริ่มจากการสารวจพื้นที่หน๎างานที่จะติดตั้ง และออกแบการทางานในระบบเครื่อง
รักษาระดับน้าอัตโนมัติศึกษาหลักการทางาน และหลักการทางานของอุปกรณ์ตํางๆ ที่ใช๎
ในระบบ จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช๎ในการสร๎างเครื่องรักษาระดับน้าอัตโนมัติโดยคานึงถึงการเกิด
น้าทํวม พืชสวน ไรํนาและความลาบากในฤดูฝน เลือกอุปกรณ์ได๎ตามที่กาหนดก็มาถึง
ขั้นตอนการติดตั้งระบบ
1. ติดตั้งตู๎คอนโทรลหรือตู๎ควบคุมที่เหมาะสม
2. ติดตั้งทํอสูบน้าพร๎อมมอเตอร์
3. เดินสายไฟฟูาเข๎าสูํระบบ
4. เปิดการทางาน
ในการจัดทาเครื่องรีไซเคิลขวดพลาสติกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ชํวยในการประหยัด
พื้นที่ในการจัดเก็บขวดพลาสติกที่เห ลือใช๎จากชีวิตประจาวันของมนุษย์อีกทั้งยังชํวยลด
มลภาวะโลกร๎อนและยังชํวยปรับภูมิทัศน์ในบริเวณที่จัดเก็บขวดพลาสติกอีกด๎วย
ในการจัดทาเครื่องรีไซเคิลขวดพลาสติกประกอบไปด๎วย เหล็กกลํอง จานวน 2
เส๎น เส๎นละ 6 เมตร เหล็กกลม 2 เส๎น เส๎นละ 1 เมตร เหล็กแผํนสี่เหลี่ยมจั ตุรัสหนา
จานวน 6 แผํน เหล็กแทํงยาวประมาณ 30 เซนติเมตร
เมื่อทาการทดลองเครื่องรีไซเคิลขวดพลาสติกแล๎ว โดยการนาขวดพลาสติก
ขนาด 1.5 มิลลิลิตร และทาการทดลองบีบขวดครั้งที่ 1 ปรากฏวําสามารถใช๎งานได๎ดี แตํ
ต๎องใช๎เฉพาะกับขวดที่ได๎กาหนดขนาดไว๎เทํานั้นและยังต๎องเข๎าใ จในการบารุงรักษาด๎วย
เพื่อที่จะไมํให๎เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช๎งานและมีอายุการใช๎งานที่ยาวขึ้น

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายวินัย วงษ์ชาลี
นายสรรเสริญ อุํมวงค์

ชื่อโครงการ
อุปกรณ์รณรงค์รักษาความ
สะอาด

แผนก
ไฟฟูากาลัง

บทคัดย่อ
เนื่องจากในปัจจุบันนี้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เมื่อรับประทาน
อาหารเสร็จแล๎วมักจะไมํนาภาชนะหรือจาน ชาม ช๎อน ที่ใช๎แล๎วไปวางในที่ที่จัดเตรียมไว๎
ให๎ ดังนั้นจึงทาให๎เกิดความสกปรกและเกิดความไมํนําพึงพอใจกับผู๎ที่มาใช๎บริการในครั้ง
ตํอไป
เมื่อนักเรียนนักศึกษานาจานที่ทานอาหารเสร็จแล๎วมาวางที่จุดวางจาน จะมีเสียง
“ขอบคุณครับ /คํะ ” เพื่อแสดงความขอบคุณที่ชํวยกันรักษาความสะอาด โดยอาศัย
หลักการ คือ เมื่อตัวนักเรียนนักศึกษาไปตัดสัญญาณอินฟราเรด ก็จะทาให๎มีสัญญาณทาง
อิเล็กทรอนิกส์สํงผลไปที่วงจรเครื่องบันทึกเสียง จึงทาให๎เครื่องบันทึกเสียงสามารถสํง
สัญญาณคาวํา “ขอบคุณครับ /คํะ ” โดยอาศัยฮาร์ดดิสก์เป็นตัวจัดเก็บข๎อมูล ถ๎าเรา
ต๎องการที่จะบันทึกเสียงครั้งใหมํลงไปสามารถทาได๎โดยการรี เซ็ตข๎อมูลใหมํโดยการถอด
แบตเตอรี่ออกหรือทาการปิดวงจรเพื่อทาการรีเซ็ตข๎อมูลเดิมออก กํอนที่บันทึกข๎อมูลครั้ง
ใหมํลงไป แตํในการบันทึกข๎อมูลครั้งใหมํเราจะต๎องทาการปรับชีเล็คเตอร์สวิตช์ไปอยูํใน
ตาแหนํงเล็คคอร์ดกํอนเหมือนกับการบันทึกเสียงทั่วไป และหลังจากนั้นเราก็ทา การ
บันทึกเสียงครั้งใหมํลงไปหรือบันทึกข๎อมูลใหมํลงไปในฮาร์ดดิสก์
การที่เราได๎จัดทาโครงงานชิ้นนี้เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว ก็จะเป็นการสํงผลให๎นักเรียน
นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีขึ้น หลังจากการที่การเข๎าไปใช๎บริการของโรงอาหารหรือเมื่อเรา
รับประทานอาหารเสร็จเรียบร๎อยแ ล๎ว จึงจะมรการนาจาน ชาม ช๎อน ไปวางในที่ที่
จัดเตรียมไว๎ให๎ เพื่อเป็นการสร๎างระเบียบวินัย เป็นการสร๎างความสะอาดบนโต๏ะอาหาร
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อีกทั้งยังเป็นการชํวยกันรักษาความสะอาด

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายโอฬาร
บุญคง
นายวีระศักดิ์ หลักฐาน

นายสุราวุฒิ
นายสุวิชา

รุํงสวําง
เณรเถื่อน

ชื่อโครงการ
กบเหลาดินสอ

แผนก
ไฟฟูากาลัง

แก๏สชีวภาพจากเศษอาหาร

ไฟฟูากาลัง

บทคัดย่อ
เนื่องจากทางคณะผู๎จัดทาได๎ มีความคิดที่วําการเหลาดินสอนั้นเป็นเรื่องที่หน๎า
เบื่อหนํายหลายๆ ทํานก็มีความ คิดตรงกัน ดังนั้นทางคณะผู๎จัดทาจึงได๎ มีความคิดที่จะ
คิดค๎นเครื่องอานวยความสะดวก ในการเหลาดินสอ และสอดคล๎องกับความรู๎ที่ได๎เรียนมา
ตั้งแตํปวช.จนถึงปัจจุบัน ในที่สุดก็ได๎เป็นกบเหลาดินสอ นี้ขึ้นมา
ในการทางานของกบเหลาดินสอ จะใช๎เป็นแบบพลังงานไฟฟูา และจะใช๎ระบบ
การเหลาเป็นแบบกระดาษทรายโดย ใช๎สายพานเป็นตัวนา ดินสอเข๎าไปในเครื่องระบบ
คล๎ายโรงงาน สามารถเหลาได๎ทีละมากๆ และด๎วยระบบที่ใช๎พลังงานไฟฟูาจึงทาให๎ทางาน
ได๎ตํอเนื่องและมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น
กบเหลาดินสอเป็นสิ่งประดิษฐ์อยํางหนึ่งที่ชํวยให๎เกิดความสะดวก สบายตํอ
ผู๎ใช๎งานสานักงาน หรือผู๎ที่ต๎องการไปพัฒนาตํอในเชิงพาณิชได๎
เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช๎พลังงานเป็นจานวนมาก และบางครั้งมีความต๎องการ
ของผู๎บริโภคสูงจึงทาให๎ราคาของเชื้อเพลิงสูงเพิ่มมากขึ้นตามความต๎องการและระยะเวลา
ซึ่งในปัจจุบันมีการคิดค๎นการสร๎างพลังงานนั้นมาทดแทนจากพลังงานที่มีการใช๎อยูํเดิมอีก
เป็นทางเลือกหนึ่งอยํางเชํน พลังงานจากไบโอดีเซลพลังงานแก๏สชีวภาพจากมูลสัตว์
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากลมในการผลิตกระแสไฟฟูาหรือใช๎กับยานพาหนะ
ซึ่งคณะผู๎จัดทาได๎มีการวิเคราะห์จากการผลิตแก๏สชีวภาพของมูลสัตว์ ซึ่งสามารถ
นามาใช๎เป็นพลังงานแก๏สชีวภาพได๎ และสามารถนามาใช๎ในครัวเรือน และการประกอบ
อาหารเชํนเดียวกับแก๏สหุงต๎มที่มีใช๎ในครัวเรือนกันอยํางแพรํหลาย ดังนั้นจึงเล็งเห็นเศษ
อาหารที่เหลือจากการบริโภค และสังเกตเห็นวํามีจุลินทรีย์ที่ยํอยสลายเศษอาหารและ
สามารถนามาเป็นแก๏สชีวภาพได๎เชํนเดียวกับมูลสัตว์ โดยจะต๎องกระตุ๎นจากหัวเชื้อ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายคณาวุฒิ จันทร์เรือง
นายคมกริช ปวงสุข

ตู๎ถนอมอาหารพลังงาน
แสงอาทิตย์

ไฟฟูากาลัง

บทคัดย่อ
จุลินทรีย์ หรือเศษอาหารที่มีการยํอยสลายจนเกิดแก๏สซึ่งสามารถนามาใช๎เป็นปุ๋ยอินทรีย์
อีกด๎วย ซึ่งถือวําเป็นการใช๎พลังงานให๎เกิดความคุ๎มคําและไมํเป็นมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อม
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ สร๎างตู๎ถนอมพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยมีสมมุติฐานในการศึกษา คือ ตู๎ถนอมพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถ
อบแห๎งอาหารที่ต๎องการได๎เร็วกวําเวลาที่ใช๎ในการตากตามป กติ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในกา
ศึกษาครั้งนี้ คือ กลุํมแมํบ๎านปลาเค็มตากแห๎ง ตาบลนพรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ ตู๎ถนอมอาหารพลังงานแสงอาทิตย์ มี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบการตากอาหารให๎แห๎งระหวํางการใช๎แสงอาทิตย์
ธรรมดากับการใช๎ตู๎ถนอมอาหารพลังงานแสงอาทิตย์ 2. เพื่อศึกษาระยะเวลาในการ
ทาอาหารให๎แห๎งระหวํางการใช๎พลังงานแสงอาทิตย์ธรรมดา และการใช๎ตู๎ถนอมอาหาร
พลังงานแสงอาทิตย์มีวิธีการดาเนินการดังนี้นาเนื้อปลา 2 ชิ้นขนาด 5X10 cm ความหนา
เทํากันและน้าหนักเทําๆกัน นาเนื้อปลามาใสํลงตะแกรงชิ้นที่ 1 ตากแห๎งด๎วยแสงอาทิตย์
ธรรมดา ชิ้นที่ 2 ตากด๎วยตู๎ถนอมอาหารพลังงานแสงอาทิตย์แล๎วสังเกตทุกๆชั่วโมง
จานวน 5 ชั่วโมงสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง ความแห๎งของเนื้อปลาและน้าหนัก โดยการ
นาเนื้อปลามาชั่งแล๎วบันทึกผลการศึกษาเนื้อปลาที่ตากแห๎งโดยใช๎ตู๎ถนอมอาหารพลังงาน
แสงอาทิตย์จะแห๎ง และมีน้าหนักเบากวําเนื้อปลาที่ตากแห๎งด๎วยแสงอาทิตย์ธรรมดา โดย
ใช๎เวลา 5 ชั่วโมง พบวําเนื้อปลาที่ตากแห๎งด๎วยแสงอาทิตย์ธรรมดา มีลักษณะ
ความหนาของเนื้อปลาลดลง จากชั่วโมงที่ 1 มีน้าหนัก 40 กรัม เหลือ 30 กรัม
สาหรับเนื้อปลาที่ตากแห๎งโดยใช๎ตู๎ถนอมอาหารพลังงานแสงอาทิตย์ มีลักษณะบางและ
เบาอยํางเห็นได๎ชัดเจน ชั่วโมงที่ 1 มีน้าหนัก 38 กรัม เหลือเพียง 32 กรัม

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายอภิสิทธิ์ เจริญสุข
นายอานนท์ ใจกล๎า

ชื่อโครงการ
เตาอบอาหารไร๎ควัน

แผนก
ไฟฟูากาลัง

นายกษิดิษ
คงดิษ
นายกิตติกรณ์ สังข์แก๎ว

เตายํางพอเพียง

ไฟฟูากาลัง

บทคัดย่อ
เตาอบอาหารไร๎ควันเป็นเตาอบที่มีจุดมุํงหมายเพื่อความสะดวกสบายในการใช๎
งานประหยัดเวลา ประหยัดเชื้อเพลิงสร๎างสีสันของอาหารให๎นํารับประทานมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังชํวยรักษาสภาพแวดล๎อมเพราะเป็นเตาที่ไร๎ควัน โครงสร๎างของเตาอาหารไร๎
ควันจะมีลักษณะที่ใกล๎เคียงกับเตายํางแบบธรรมดาที่มีใช๎อยูํโดยทั่วไปแตํจะมีข๎อแตกตําง
ก็คือ มีตะแกรงในการยํางอยูํตรงกลางสาหรับวางอาหารที่นามายํางและจะมีถํานที่ให๎
ความร๎อนอยูํบริเวณด๎านข๎างและมีฝาปิดครอบไว๎เพื่ออบให๎อาหารสุกโดยไมํต๎องเสียเวลา
พลิกและยังสามารถมองอาหารจากภายนอกได๎ จากการออกแบบให๎มีชํองสาหรับมอง
อาหารอุณหภูมิของเตาอบอาหารไร๎ควันโดยประมาณ 150-250 องศาเซลเซียล ใช๎ถําน
เป็นเชื้อเพลิง ถําน 1 กิโลกรัมสามารถยํางอาหารได๎ประมาณ 3 ชั่วโมง เตาอบอาหารไร๎
ควันสามารถอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์ได๎อาหารที่อบนั้นที่เป็นประเภทเนื้อหมูบาง
น้าหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 70 มิลลิกรัมจะใช๎เวลาประมาณ 14-17 นาทีก็สามารถ
รับประทานอาหารที่เราต๎องการ ได๎เพียงแคํหยิบใสํเตาแล๎วปิดฝาเตาให๎สนิทนั่งรอให๎
อาหารสุกเมื่อเปรียบเทียบกับการยํางที่ใช๎เตาแบบธรรมดาทั่วไปจะต๎องเสียเวลาคอยพลิก
อาหาร ต๎องทนกับความร๎อน ควันไฟจากเตา ที่สาคัญเตาอาหารไร๎ควันเหมาะสาหรับอบ
อาหารถ๎าพวกหมู 3 ชั้น หรือเนื้อสัตว์ที่มีไขมันมากเพราะน้าจากไขมันสัตว์ไมํได๎หยุดลง
บทถํานโดยตรงเนื้อสัตว์จึงไมํเกิดการลุกไหม๎
เตายํางแบบพอเพียงเป็นเตายํางที่มีจุดหมายเพื่อความสะดวกสบายในการใช๎งาน
ประหยัดเวลา ประหยัดเชื้อเพลิง สร๎างสีสันของอาหารให๎นํารับประทานมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังชํวยรักษาสภาพแวดล๎อมเพร าะเป็นเตาที่ไร๎ควัน โครงสร๎างของเตาแบบ
พอเพียงจะมีลักษณะที่ใกล๎เคียงกับเตายํางแบบธรรมดาที่มีใช๎อยูํโดยทั่วไปแตํจะมีข๎อ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายวิรัตน์ ประเสริฐศรี
นายสมพร พุฒซ๎อน

ชื่อโครงการ

แผนก

เตาอบเพื่อสุขภาพ

ไฟฟูากาลัง

บทคัดย่อ
แตกตํางก็คือ มีตะแกรงในการยํางอยูํตรงกลางสาหรับวางชิ้นอาหารที่นามายํางและจะมี
ถํานที่ให๎ความร๎อนอยูํบริเวณด๎านข๎างและมีฝาปิดครอบไว๎เพื่ออบให๎สุกโดยไมํต๎อง
เสียเวลาพลิก อุณหภูมิของเตายํางแบบพอเพียงโดยประมาณ 150-250 องศาเซลเซียส
ใช๎ถํานเป็นเชื้อเพลิง ถําน 1 กิโลกรัมสามารถยํางอาหารได๎ประมาณ 3 ชั่วโมง แตํเตายําง
แบบธรรมดาจะยํางอาหารได๎ประมาณ 1 ชั่วโมงเทํานั้น และอาหารที่นามายํางมักจะมี
รอยไหม๎โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มีไขมันมากเชํนหมูสามชั้น ปลาดุก เป็นต๎น นอกจากนี้ยัง
ต๎องเสียเวลาในการพลิกชิ้นอาหารที่นามายํางอีกด๎วย เตายํางปร ะหยัดพลังงานสามารถ
ยํางอาหารประเภทเนื้อสัตว์ได๎อาหารที่ยํางนั้นถ๎าเป็นประเภทเนื้อหั่นบางน้าหนักโดย
เฉลี่ยประมาณ 70 มิลลิกรัมจะใช๎เวลาประมาณ 14-17 นาที ประเภทปลาน้าหนักอยูํ
ระหวําง 300-400 กรัม ใช๎เวลาในการยําประมาณ 14-17 นาที ประเภทปลาน้าหนักอยูํ
ระหวําง 300-400กรัม ใช๎เวลาในการยํางประมาณ 40 นาที กุ๎ง น้าหนักตัวประมาณ 70
มิลลิกรัมใช๎เวลายํางประมาณ 7 นาที ปลาหมึกน้าหนักตัวประมาณ 50 กรัมใช๎เวลายําง
ประมาณ 8 นาที ก็สามารถรับประทานอาหารที่เราต๎องการได๎เพียงแคํหยิบใสํเตาแล๎วปิด
ฝาเตาให๎สนิทนั่งรอให๎อาหารสุกเมื่อเปรียบเทียบกับการยํางที่ใช๎เตาธรรมดาทั่วไปจะต๎อง
เสียเวลาคอยพลิกอาหาร ต๎องทนกับความร๎อน ควัน จากไฟในเตา
จากผลการวิจัยดังกลําวข๎างต๎นที่ได๎เริ่มทามาจน เสร็จสมบูรณ์และการทดลองใช๎
เตาแบบพอเพียงทาให๎ได๎ข๎อสรุปวําเตาอบเพื่อสุขภาพ สามารถใช๎งานได๎ดี มีคุณภาพสูง
เหมาะสมกับการนาไปใช๎ในครัวเรือนหรือนาไปใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายสุทธิชัย ไชยหงษ์
นายนิพล
อาพันทอง

ชื่อโครงการ
น้าพุหรรษา

แผนก
ไฟฟูากาลัง

บทคัดย่อ
โครงการ เรื่อง น้าพุหรรษานี้มีจุดมุํงหมายเพื่อเสริมสร๎างทัศนียภาพของสถานที่
ที่ต๎องการใ ห๎เกิดความสวยงามและเพลิดเพลิน ตลอดจนเป็นการเพิ่มปริมาณของ
ออกซิเจนในแหลํงน้าให๎มีปริมาณที่มากขึ้นควบคูํไปด๎วย ทาให๎สถานที่แหํงนั้นเกิด
ทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นสถานที่ให๎การพักผํอนหยํอนใจตํอผู๎พบเห็น อีกทั้งยัง
สามารถบาบัดน้าโดยการชํวยเรื่องการไหลเวียนของน้า ทาให๎น้าไมํเนําเสียได๎
ในการนี้คณะผู๎จัดทาโครงการ น้าพุหรรษา จึงได๎นาหลักการควบคุมเครื่องกล
ไฟฟูา และคุณลักษณะการทางานของอุปกรณ์ในงานควบคุมเครื่องกลไฟฟูา เพื่อให๎เกิด
ความปลอดภัยตํอการใช๎งาน หรือบุคคลที่เข๎ามาสัมผัสพร๎อมทั้งเลือกใช๎วัสดุที่มีต๎นทุนต่า
หางํา ยในท๎องตลาด และสามารถใช๎ งานได๎สะดวก แตํมีจุดเ ดํนตรงที่ใช๎การควบคุมเป็น
การควบคุมที่ใช๎วงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีการออกแบบมาให๎มีการพุํงขึ้นของน้าพร๎อมกันทั้ง
สองฝั่งคือซ๎ายและขวา หัวที่ 1 ขึ้น พร๎อมหัวที่ 2 ประมาณ 5 วินาทีแล๎วรีเพลย์จะตัดการ
ทางานออกจากนั้นอีก 5 วินาทีรีเพลย์ จะทาการตํอวงจรใหมํทาให๎น้าพุํงขึ้นมาอีกครั้ง
สลับการทางานนี้ไปเรื่อยๆ และทาให๎งํายตํอการติดตั้งกลํองควบคุมซึ่งมีขนาดเล็ก และ
งํายตํอการใช๎งาน
และคิดวําหากจัดทาเสร็จแล๎วจะชํวยให๎สถานที่ดูสวยงาม เพลิดเพลิน และจะยัง
สามารถลดการเนําเสียของน้าได๎สํวนหนึ่งด๎วย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกช่างก่อสร้าง
ประจาปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้จัดทา

นายศตวษ
นายศุภมงคล
นายสมัชณ์

มะนูญ
สมสวย
บัวภา

นายภีรพล เกตุแก๎ว
นายรัฐพงษ์ ปกปูอง
นายวรธน
เหลําศรี

ชื่อโครงการ
การทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณถนน

แผนก
ชํางกํอสร๎าง

การทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณทางเท๎า

ชํางกํอสร๎าง

การทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณองค์พระวิษณุกรรม

ชํางกํอสร๎าง

ปรับปรุงและซํอมแซมห๎องเก็บ
เครื่องมือ

ชํางกํอสร๎าง

บทคัดย่อ
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เนื่อง จากถนนบริเวณทางเข๎า
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีมีความเสื่อมโทรมมากและเส๎นบํงบอกสัญญาณจราจรก็เลือนรางไมํ
ชัดเจน ฉะนั้น กลุํมของผมจึงได๎เห็นถึงความสาคัญของความชัดเจนของเส๎นบํงบอก
สัญญาณจราจรของถนนบริเวณทางเข๎าของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จึงได๎รํวมกันคิดที่จะ
ทาสีถนนบริเวณทางเข๎าของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีขึ้น
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เนื่องจากทางเท๎าบริเวณทางเข๎า
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีมีความเสื่อมโทรมมากแลดูไมํสวยงามแกํผู๎ที่เข๎ามาเยี่ยมชม
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ฉะนั้น กลุํมของผมจึงได๎เห็นถึงความสาคัญของความสวยงามของ
ทางเท๎าบริเวณทางเข๎าของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จึงได๎รํวมกันคิดที่จะทาสีทางเท๎าบริเวณ
ทางเข๎าของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีขึ้น
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เนื่องจากองค์พระวิษณุกรรมประจา
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีมีความเสื่อมโทรมมากแลดูไมํสวยงามแกํผู๎ที่เข๎ามาเยี่ยมชม
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ฉะนั้น กลุํมของผมจึงได๎เห็นถึงความสาคัญของค วามสวยงามของ
องค์พระวิษณุกรรมประจาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจึงได๎รํวมกันคิดที่จะทาสี
องค์พระ
วิษณุกรรมประจาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีขึ้น เพื่อเป็นที่เคารพบูชาของบุคลากรในวิทยาลัย
และบุคคลตํางทั่วไปที่เข๎ามาเยี่ยมชมวิทยาลัย
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เนื่องจากห๎องเก็บเครื่องมือแผนกวิชาชําง
กํอสร๎างมีสภาพที่ทรุดโทรมและมีสีสันที่ไมํสวยงาม ฉะนั้น กลุํมของผมจึงได๎เห็นถึง
ความสาคัญของความสวยงามของห๎องเก็บเครื่องมือแผนกชํางกํอสร๎าง จึงได๎รํวมกันคิดที่
จะทาสีห๎องเก็บเครื่องมือแผนกวิชาชํางกํอสร๎างขึ้น

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกช่างก่อสร้าง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายกิตติกร บุญมี
นายขวัญ
ประยูร
นายเจนวินิจ อินทรโชติ

ชื่อโครงการ
ติดตั้งพัดลมเพดาน

แผนก
ชํางกํอสร๎าง

นายวุฒิพงศ์ สุคนธ์สวรรค์
นายสิทธิชัย เล็กประเสริฐ

บันไดตํางระดับ

ชํางกํอสร๎าง

บทคัดย่อ
การทาโครงการเรื่องติดตั้งพัดลมเพดานนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให๎นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติในการติดตั้งพัดลมเพดาน 2. เพื่อให๎ห๎องเรียนแผนกกํอสร๎างมีพัดลมเพดานไ ว๎
ใช๎งานเวลาเรียน ซึ่งในการจัดทาโครงการนี้ทางผู๎จัดทาได๎สารวจห๎องเรียนที่เหมาะสมใน
การติดตั้งเพดาน จากนั้นก็จัดซื้อพัดลมเพดาน ยี่ห๎อ มิตซูคาวา ( Mitsukawa )
ขนาด 56 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง และสายไฟฟูาแบบสาย VAF ( สายคูํ ) ขนาด 2 x 1.5
ตารางมิลลิเมตร และได๎ดาเนิ นการติดตั้งพัดลมเพดานในห๎องเรียนที่กาหนดไว๎ ในการ
ดาเนินการนั้น คณะผู๎จัดทาได๎ศึกษาคูํมือการติดตั้งของผลิตภัณฑ์อยํางละเอียด
ผลการดาเนินโครงการปรากฏวํา นักศึกษาที่เป็นสมาชิกกลุํมได๎ฝึกปฏิบัติงานจริง
ในการติดตั้งพัดลมเพดานซึ่งสามารนาความรู๎และทักษะที่ได๎ไปป
ระยุกต์ ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน อีกทั้งผลงานที่สาเร็จแล๎วนั้นก็จะเป็นประโยชน์ตํอห๎องเรียนในแผนกวิชา
ชํางกํอสร๎าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ซึ่งจะทาให๎บรรยากาศของการเรียนการสอนภายใน
ห๎องเรียนดีขึ้นนั่นเอง
บันไดตํางระดับได๎จัดทาขึ้นเนื่องจากผู๎จักทาได๎มองเห็นปัญหาในการทางานบนที่
สูง โดยสํวนใหญํจะใช๎บันได แตํเนื่องจากฐานรองบันไดได๎มีการออกแบบมาตายตัว เมื่อมี
การทางานในพื้นที่ตํางระดับจึงอาจกํอให๎เกิดอันตรายตํอผู๎ใช๎ได๎ จึงได๎คิดจัดทาบั นไดตําง
ระดับนี้ขึ้นมาเพื่อแก๎ปัญหาการทางานบนที่สูงในพื้นที่ตํางระดับ โดยอาศัยหลักการ
ปรับเปลี่ยนขาของบันไดให๎เลื่อนปรับระดับตามพื้นที่ตํางระดับกัน
หากชิ้นงานนี้เสร็จสมบูรณ์อาจจะชํวยลดปัญหาการทางานล๎าช๎าเนื่องจากปัญหา
พื้นที่ตํางระดับและชํวยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทางานบนที่สูงได๎อีกด๎วย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกช่างก่อสร้าง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายอ๎น ทัศนาลัย
นายสุรชัช น๎อยสีมา
นายธนกฤต อาจมาก

ชื่อโครงการ
เครื่องหมุนกล๎องวงจรปิด ซ๎าย
– ขวา ขึ้น – ลง พร๎อมเครื่อง
สัญญาณกันขโมย

แผนก
ชํางกํอสร๎าง

ปรับภูมิทัศน์ทางเดินเท๎า

ชํางกํอสร๎าง

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันนี้สังคมไทยอยูํในชํวงเศรษฐกิจต่า ทาให๎ผู๎คนตกงาน จึงทาให๎เกิดการ
ลักขโมยเกิดขึ้นมากมาย คณะผู๎จัดทาจึงได๎มีการคิดค๎น เครื่องหมุนกล๎องวงจรปิด ซ๎าย –
ขวา ขึ้น – ลง พร๎อมเครื่องสัญญาณกันขโมย ขึ้นมาเพื่อใช๎บันทึกการกระทาตํางๆ และ
รักษาความปลอดภัย อาทิ เชํน ใช๎ตรวจสอบคนเดินเข๎าออกตามธนาคาร,ห๎างสรรพสินค๎า
,ร๎านค๎า และใช๎เพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตํางๆ เชํน บ๎าน ที่ทางาน ที่สํวนบุคคล
ลานจอดรด สถานที่ราชการ ฯลฯ ใช๎ตรวจสอบอุบัติเหตุตามท๎องถนน ซึ่งโครงการนี้เป็นที่
สนใจของผู๎ประกอบการห๎างร๎านตํางๆ เพราะจะเพิ่มความปลอดภัยใช๎แกํบุคคลเหลํานี้
เป็นอันมาก และเครื่องหมุนกล๎องวงจรปิด ซ๎าย – ขวา ขึ้น – ลง พร๎อมเครื่องสัญญาณกัน
ขโมย ที่ได๎สร๎างขึ้ นนี้มีจุดที่นําสนใจ คืออุปกรณ์ ที่มีขนาดเล็ ก ติดตั้งงําย สามารถ
เคลื่อนย๎ายได๎งําย หลักการทางานไมํยุํงยาก และความสามารถของเครื่องนี้คือ กล๎อง
สามารถหมุนได๎ 360 องศา และยังก๎มเงยได๎ 180 องศา แล๎วยังใช๎พร๎อมกับเครื่อง
สัญญาณกันขโมยได๎ เพื่อใช๎ในการตรวจสอบจับกุมผู๎ร๎ายของเจ๎าหน๎าที่ตารวจ และเพิ่ม
ความปลอดภัยมากขึ้นให๎แกํประชาชน
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เนื่องจากทางวิทยาลัยฯ มีจานวน
นักเรียนนักศึกษาจานวนมากซึ่งระหวํางทางเดินเข๎าออกวิทยาลัยฯ มีทางเท๎าน๎อย จนบ๎าง
ทีนักศึกษาต๎องเดินบนถนนวิ่ งมีรถวิ่ง จึ งกํอให๎เกิดอันตรายพวกเรากลุํมนักศึกษาชําง
กํอสร๎างจึงจัดสร๎างทางเท๎าขึ้น เพื่อสะดวกตํอการสัญจร

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกช่างก่อสร้าง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายอัน ทัศนาลัย
นายสุรชัย น๎อยสีมา
นายธนกฤต อาจมาก

ชื่อโครงการ
ปรับภูมิทัศน์ทางเดินเท๎า

แผนก
ชํางกํอสร๎าง

ระบบเข๎า-ออกโรงจอดรถ

ชํางกํอสร๎าง

บทคัดย่อ
การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เนื่องจากทางวิทยาลัยฯ มีจานวน
นักเรียนนักศึกษาจานวนมากซึ่งระหวํางทางเดินเข๎าออกวิทยาลัยฯ มีทางเท๎าน๎อยจนบ๎าง
ทีนักศึกษาต๎องเดินบนถนนมีรถวิ่ง จึงกํอให๎เกิดอันตรายพวกเรากลุํมนักศึกษาชํางกํอสร๎าง
จึงจัดสร๎างทางเท๎าขึ้น เพื่อสะดวกตํอการสัญจร
ในปัจจุบัน ปัญหาการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ในสถานศึกษาได๎เกิดขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง สาเหตุเนื่ องมาจาก ผู๎ปกครองของนักเรียนในปัจจุบัน นิยมให๎บุตรหลานขับ
รถจักรยานยนต์ มายังสถานศึกษาเอง ทาให๎ปริมาณรถจักรยานยนต์ที่นาเข๎ามาจอดใน
สถานศึกษา มีจานวนมาก ทาให๎งํายตํอการถูกโจรกรรม ซึ่งผู๎จัดทาได๎ สร๎างระบบ
เข๎า-ออก ที่จอดรถทาให๎สามารถตรวจสอบ การนารถเข๎าออกจ ากที่จอดรถ วําตรงกับ
บุคคลที่ได๎ลงทะเบียนรถ ไว๎หรือไมํ
ซึ่งผลจากการทดลองใช๎ ปรากฏวําสามารถปูองปราม การโจรกรรมรถไปได๎ใน
ระดับหนึ่ง โดยกการตรวจสอบจากพนักงานรักษาความปลอดภัย แตํก็จะพบปัญหาจาก
การที่มีบุคคลอื่นๆ ที่คุ๎นเคยกับเจ๎าของรถ เข๎าไปนารถออกมาแทน แตํก็ต๎อ งอยูํกับการ
ตรวจสอบอยํางละเอียด

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกช่างก่อสร้าง
ประจาปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้จัดทา
นางสาวอัญชลี พลอยระย๎า

ชื่อโครงการ
เครื่องฆําเชื้อแก๎วน้า

แผนก
ชํางกํอสร๎าง

นายณรงค์ลักษ์ สุธาคา
นายณัฐกิตติ พันธุ์แตง
นายทะนงศักดิ์ แชประเสริฐ

เครื่องดูดควันจากการประ
อาหารอัตโนมัติพลังงานโซํลํา
เซลล์

ชํางกํอสร๎าง

บทคัดย่อ
เนื่องมาจากทางวิทยาลัยฯ ได๎มีการจัดทาตู๎แชํน้าดื่มเพื่อบริการให๎กับนักเรียน
นักศึกษาได๎รับประทาน หากใช๎แก๎วกระดาษเป็นภาชนะรองรับน้าดื่มก็จะพบวํามีการ
สิ้นเปลือง จึงนาแก๎วกระเบื้องหรือแก๎วสแตนเลสมาใช๎ แตํนักเรียนนักศึกษาที่ใช๎แก๎วตํอ
จากเพื่อนนักศึกษาด๎วยกัน จึงได๎จัดทาเครื่องต๎มแก๎วฆําเชื้อขึ้นมาเพื่อให๎นักเรียนนักศึกษา
ได๎ใช๎กัน และลดการติดเชื้อทางแก๎วน้าดื่ม
เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได๎จัดตู๎น้าดื่มแชํเย็นให๎นักเรียน นักศึกษา ได๎ใช๎บริการซึ่ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นพบวํามีทั้งปัญหาของโรคติดตํอของไวรัสตับอักเสบ หรือไวรัสตับอักเสบบี
ด๎วย มาจากการใช๎แก๎วน้าหรือการดื่มน้ารํวมกัน โดยปราศจากการทาความสะอาด และ
การทาความสะอาดของภาชนะที่เป็นแก๎วน้ากระดาษ ก็มีสูงกํอให๎เกิดปัญหาด๎านขยะมูล
ฝอยตามมาอีกเป็นจานวนมาก
ในการนี้คณะนักเรียน นักศึกษา แผนกชํางกํอสร๎างจึงได๎ประดิษฐ์คิดค๎นเครื่องทา
ความสะอาดแก๎วน้า และฆําเชื้อโรคเพื่อรองรับการใช๎งานและการให๎บริการแกํนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งหลักการของเครื่องทาความสะอาดแก๎วน้าและฆําเชื้อโรค จะใช๎ความร๎อนที่
เกิดจากขดลวดฮีตเตอร์ในการต๎มน้าให๎เดือดกลายเป็นไอ และมีอุณหภูมิที่สูงในครั้งนี้
และยังมีอุปกรณ์ตํอรํวมเพื่อควบคุมระดับของน้าภายในหม๎อต๎ม และมีอุปกรณ์ควบคุม
การทางานของเครื่องเป็นระยะเวลา
โครงก าร เรื่อง เครื่องดูดควันจากการประกอบอาหารอัตโนมัติพลังงาน
แสงอาทิตย์จะชํวยอานวยความสะดวกโดยที่ผู๎ใช๎งานไมํต๎องไปเปิดสวิตซ์และยังใช๎
พลังงานแสงอาทิตย์โดยที่ไมํต๎องใช๎ไฟฟูามากเป็นตัวชํวยในการคับเคลื่อนมอเตอร์และยัง
ชํวยประหยัดไฟฟูาภายในร๎านหรือบ๎านเรือนตํางๆแนวทางการแก๎ไขเราได๎คิดค๎นที่จะทา

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนกช่างก่อสร้าง
ประจาปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายพีระวัช
นายรัตนพล

เอี้ยวหมัง
เงินยวง

ชื่อโครงการ

แผนก

เครื่องตากผ๎า และเก็บผ๎า
อัตโนมัติ

ชํางกํอสร๎าง

บทคัดย่อ
เครื่องดูดควันจากการประกอบอาหารอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์จาก เดิมที่ใช๎พลังงาน
ไฟฟูากระแสสลับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟูาโดยใช๎พลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องดูดควันจากการประกอบอาหารอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องนี้
คิดค๎นจาการประยุกต์จากเครื่องดูดควันแบบใช๎ไฟ 220 v ก็คือไฟบ๎านนั่นเอง เครื่องดูด
ควันจากการประกอบอาหารอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์สร๎างขึ้นเพื่อลดคําใช๎จํายภายใน
ร๎านอาหารตํางๆ ซึ่งนอกจากนี้ยังชํวยในการประหยัดเวลาในการเปิด- เปิดเครื่องดูดควัน
เป็นต๎น
เครื่องดู ดควันจากการประกอบอาหารอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์หลักการ
ทางานของเครื่องดูดควันจากการประกอบอาหารอัตโนมัติ พลังงานแสงอาทิตย์ ใช๎ไฟ 12
VDC มีแบตเตอรี่เป็นแหลํงจํายไฟหลักและมีแผงโซํลําเซลล์คํอยทาหน๎าที่ชาร์จไฟให๎กับ
แบตเตอรี่หลักการทางานเหมือนกับเครื่องดูดควันอาหารทั่วๆไป แตกตํางกันตรงที่
เครื่องดูดควันอาหารนี้ สามารถดูดควันโดยอัตโนมัติโดยที่ ผู๎ใช๎งานไมํต๎องเสียเ วลาไปเปิด
สวิตซ์เองเพราะเวลาประกอบอาหารจะทาให๎เกิดควันและควันเหลํานี้เมื่อไปกระทบกับ
วงจรตรวจจับควันวงจรก็จะสั่งงานให๎พัดลมดูดควันทางานและยังสามารถหนํวงเวลาปิด
พัดลมได๎ตั้งแตํ 1-60 วินาที
เนื่องจากในชีวิตประจาวันของคนเราต๎องแขํงกับเวลา และใช๎เวลาสํวนใหญํกับ
การทางานหรือประกอบอาชีพ ซึ่งสํวนใหญํการทางานก็จะมีชํวงของเวลากลางวันทาให๎
ภารกิจบางอยํางต๎องไปทางานในวันหยุดหรือวันที่ตนไมํได๎ไปทางาน เชํน การซักผ๎าและ
ตากผ๎า และในวันหยุดบางครั้งก็ได๎รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศคือ ฝนตกก็ทาให๎
เสื้อผ๎าที่ตากไว๎ไมํแห๎ง ซึ่งโดยเฉพาะในฤดูฝน หรือตากเสื้อผ๎าไว๎แล๎วตนไมํอยูํบ๎านและเมื่อ
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ฝนตกก็ทาให๎เสื้อผ๎าที่ตากไว๎เปียกชื้นเพิ่มอีก
จากสิ่งที่เกิดขึ้นจึงได๎คิดทาเครื่องตากผ๎าและเก็บผ๎าอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อแก๎ปัญหา
เสื้อผ๎าที่เปียกชื้นจากน้าฝน โดยเครื่องตากและเก็บผ๎าอัตโนมัติจะ อาศัยการทางานอยูํ 2
ระบบ คือการทางานด๎วยวงจรตรวจจับความชื้นกลําวคือเมื่อเกิดฝนตกขึ้นในขณะที่ตาก
ผ๎าไว๎วงจรจะสั่งการให๎มอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงเริ่มทางานและหมุนตัวดึงผ๎าที่ตากอยูํบน
ราวกลับเข๎าไปเก็บไว๎ในตู๎เพื่อไมํให๎ถูกฝนและเมื่อวงจรตรวจจับน้าฝนแห๎งก็จะสั่งการใ ห๎
รีเลย์วงจรของมอเตอร์ไฟฟูากระแสดึงผ๎าออกมาตากอีกครั้ง โดยอาศัยวิธีการสลับ
แหลํงจํายให๎กับมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง ในสํวนที่สองจะใช๎วงจรตรวจจับความเข๎มของ
แสงควบคุมการทางาน ซึ่งจะตํอขนานกันวงในสํวนที่ 1 ซึ่งในขณะที่มอเตอร์ทางานจะมี
ลิมิตสวิตซ์ตอบหยุดวงจรทั้ง 2 ด๎าน นอกจากนั้นเครื่องเก็บผ๎าและตากผ๎าอัตโนมัติจะใช๎
พลังงานทดแทนมาเป็นแหลํงพลังงานหลัก เพื่อจํายแรงดันให๎กับมอเตอร์ไฟฟูาใช๎แผงโซ
ลําเซลล์รับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟูา และผํานวงจรชาร์ตแรงดันไฟฟูา
เข๎าไปกักเก็บไว๎ในแบตเตอร์รี่
จากการคิดค๎นเครื่องเก็บผ๎าและตากผ๎าอัตโนมัติ เป็นการสร๎างขึ้นมาเพื่ออานวย
ความสะดวกและแบํงเบาภาระในเรื่องตากผ๎าได๎เป็นอยํางดี และทาให๎ผู๎ใช๎ไมํต๎องซักและ
ตากผ๎าในปริมาณที่มากในวันหยุด และยังไมํต๎องสวมใสํเสื้อผ๎าที่มีกลิ่นอับชื้น เครื่องตาก
ผ๎าและเก็บผ๎ายังสามารถใช๎งานได๎ทั้งในพื้น ที่กว๎าง ( กลางแจ๎ง ) หรือดัดแปลงมาใช๎กับ
อาคารพาณิช ( อาพาดเม๎น ) ก็ได๎โดยอาศัยหลักการทางานเดียวกัน
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นายณรงค์ชัย ดีเขื่อนเพ็ชร
นายณรงค์เดช เปรมปรี

ชื่อโครงการ
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

แผนก
ชํางกํอสร๎าง

นายวงศกร ทองเกิด
นายวิศวะ เพิ่มพูน

ตู๎อบผ๎า

ชํางกํอสร๎าง

นายทรงวุฒิ
นายธนากร

ไฟฉุกเฉิน

ชํางกํอสร๎าง

ขาวไม๎
มูลปัญโญ
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โครงงานชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎าง โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 1
ชิ้นงาน โดยใช๎หลักการของแผงโซลําเซลล์ ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักการทางาน การ
นาไปใช๎งาน และการทดลองใช๎งาน โดยมีการออกแบบชิ้นงาน และขั้นตอนการดาเนินไว๎
อยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต๎องการในการประหยัดพลังงาน และความ
สะดวกในการใช๎งาน
ผลของโครงการชิ้นนี้คือ ชิ้นงานออกมาได๎สมบูรณ์แบบตามคณะผู๎จัดทาได๎
ดาเนินการออกแบบ วางแผนไว๎ และสาม ารถนาไปใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับการจัดทาสารนิพจน์โครงงาน
โครงการ เรื่องตู๎อบผ๎า มีจุดมุํงหมายเพื่อสร๎างตู๎อบผ๎าเพื่อความสะดวกสบายและ
ชํวยลดระยะเวลาในการตากผ๎า ตู๎อบมีลักษณะโครงสร๎างประกอบด๎วย แผํนทาความร๎อน
เทอร์โมสตาร์ทและพัดลมนาความร๎อน ในการทดลองได๎นาตู๎อบผ๎าเปรียบเทียบกับเครื่อง
ปั่นผ๎าแห๎ง ผลการทดลองเครื่องปั่นผ๎าให๎แห๎งได๎ไมํดีแตํตู๎อบผ๎าสามารถอบผ๎าให๎แห๎งสนิท
เมื่อทดลองการใช๎งานเรียบร๎อยแล๎วได๎นาตู๎อบผ๎าไปใช๎จริงโดยให๎คุณพํอบ๎านแมํบ๎าน และ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นผู๎ทดลองใช๎งาน ซึ่งตู๎อบผ๎าสามารถอบผ๎าได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
การจัดทาโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างไฟฉุกเฉิน ซึ่ งเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับหลักการทางาน การนาไปใช๎งาน เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสารองไฟฟูา ใน
สภาวะปกติ ( Standby mode/Normal Mode ) พลังงานไฟฟูาจะไหลํผํานตรงไปยัง
อุปกรณ์ไฟฟูา โดยมีเพียงวงจร RFl Filtering เทํานั้นที่จะชํวยกรองสัญญาณรบกวน และ
เมื่ออยูํในสภาวะไฟฟูาดับ หรือไฟฟูาตกหรือเกินจากคําที่กาหนด วงจรควบคุมภายใน
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เครื่องสารองไฟฟูา จะตรวจพบและสั่งการให๎วงจร DC จากแบตเตอรี่ให๎กลายเป็นไฟฟูา
สลับ AC เพื่อจํายให๎กับอุปกรณ์ไฟฟูาตํอไป เราจึงนาหลักการทางานดังกลําวมาดัดแปลง
ให๎เป็นไฟฉุกเฉิน
ผลของโครงการคือชิ้นงานออกมาได๎สมบูรณ์แบบ ตามที่คณะผู๎จัดทาได๎
ตั้งเปูาหมายไว๎ประกอบกับการจัดทารูปเลํมสารนิพนธ์ของโครงการ

