
 

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ปีการศึกษา 2557 
 
 

1 งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

ตารางแสดงจ านวนนวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ประจ าปีการศึกษา 2557 

ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือโครงงำน/ส่ิงประดษิฐ์ รำยช่ือผู้จดัท ำ แผนกวิชำ ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ/หน่วยงำน รำยช่ือครูทีป่รึกษำ 

1 รถเข็นเอนกประสงค์ นายวิชาญ แสงมาศ 
นายธวัชชัย ภูธรรมมา 

ช่างเชื่อมโลหะ ปวช.3 - นายบุญเลิศ  บุญถนอม 

2 จักรยานสูบน ้า นายวิชาญ แสงมาศ 
นายธวัชชัย ภูธรรมมา 

ช่างเชื่อมโลหะ ปวช.3 - นายบุญเลิศ  บุญถนอม 

3 ตู้อบสุขภาพ นายวิชาญ แสงมาศ 
นายธวัชชัย ภูธรรมมา 

ช่างเชื่อมโลหะ ปวช.3 - นายบุญเลิศ  บุญถนอม 

4 บ้านจ้าลองวงจรไฟฟ้าควบคุมสวิตช์ ปิด-
เปิด (Home control circuit simulation 
Switch-off) 

นายศิริ สัมพันแพร 
นายพีรณัฐ พิบูลย์สุทธิกุล 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวส.2 - นายณรงค์  พรหมนิตย์ 

5 รถดูดฝุ่น (Car Vacuum dust) นายสุริยา พูลสวัสดิ์ 
นายนาวินทร์ สันทับทิม 
นายสิรศักดิ์ กรุตตะ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.3 - นายณรงค์  พรหมนิตย์ 

6 แสงไฟพลังงานโซล่าเซลล์ นายภัทร ศักดิ์รัตนอนันต ์
นายศุภธัช แจ่มศิริรัตน์ 
นายวุฒิภัทร ฉูดสูงเนิน 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.3 - นายณรงค์  พรหมนิตย์ 

7 ปั๊มน ้าแบบเซนเซอร์ (Sensor pumps) นายธนพนธ์ แสงมณ ี
นายบุษชัย ศุภฤกษ์กมล 
นายจักรพงศ์ อยู่ยงค์ 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.3 - นายณรงค์  พรหมนิตย์ 

8 จักรยานสูบน  า นายพรพิพัฒน์ ดีเจริญธรรม 
นายภาณุพงศ์ จังสมยา 
นายนนทวัตน์ ภู่เนียม 

ช่างก่อสร้าง ปวช.3 - นายสุนทร  แย้มขยัน 
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2 งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือโครงงำน/ส่ิงประดษิฐ์ รำยช่ือผู้จดัท ำ แผนกวิชำ ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ/หน่วยงำน รำยช่ือครูทีป่รึกษำ 

9 โต๊ะเอนกประสงค์ นายสันติสุข ผิวข า 
นายปิยะ รุ่งเรือง 
นายพิทยา กลิ่นกลัด 

ช่างก่อสร้าง ปวช.3 - นายสุนทร  แย้มขยัน 

10 พืชสวนนักศึกษา นายยศกร ไผ่ไทย 
นายธราธร กิจรังสรรค์ 
นายพัชรพล กลอนสุด 

ช่างก่อสร้าง ปวช.3 - นายสุนทร  แย้มขยัน 

11 เก้าอี กล่อง (Box Chair) นายนฤเบศร ์ อ่อนสิงห ์
นายสรุพัศ ญัตติเกื อกูล 
นายพสธร พงษ์สุวรรณ 

เทคนิคสถาปัตยกรรม ปวช.3 - นายกายสิทธิ์  เชื อศิริโรจน์ 

12 ชั นทานอาหารติดผนัง (Class Dining) นายปฐมพงษ์ อวดกล้า 
นายพีรยา ทองถนอม 
นายปริทัศน์ ตรีหาญ 

เทคนิคสถาปัตยกรรม ปวช.3 - นายกายสิทธิ์  เชื อศิริโรจน์ 

13 เก้าอี สามส่วน (Three Chair) นายอัครพล เนตรปฐม 
นายศักดิ์มล หลวงสาร 
นางสาวชนิดา ขันทะชา 

เทคนิคสถาปัตยกรรม ปวช.3 - นายกายสิทธิ์  เชื อศิริโรจน์ 

14 เก้าอี แบบมีที่ชาร์ตและสายไฟ (Wire Chair) นางสาวณัฐฑิณี กลิ่นหอมรื่น 
นายอนุรักษ์ ส านองบุตร 
นางสาวสุภาวดี ชัยขัน 

เทคนิคสถาปัตยกรรม ปวช.3 - นายกายสิทธิ์  เชื อศิริโรจน์ 

15 Boutiqe Hotel นายสุรชาติ หย่าค า เทคนิคสถาปัตยกรรม ปวส.2 - นายกายสิทธิ์  เชื อศิริโรจน์ 
16 Book Garden นายธนารัตน์ ติรนันทกุล เทคนิคสถาปัตยกรรม ปวส.2  นายกายสิทธิ์  เชื อศิริโรจน์ 
17 พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าลมหายใจท้องทะเล นางสาวปารมี ดนตร ี เทคนิคสถาปัตยกรรม ปวส.2 - นายกายสิทธิ์  เชื อศิริโรจน์ 
18 City Central Mall นางสาวจันจิรา สุขมงคล เทคนิคสถาปัตยกรรม ปวส.2 - นายกายสิทธิ์  เชื อศิริโรจน์ 
19 Transport Station นายณัฐพงศ์ เวียงค า เทคนิคสถาปัตยกรรม ปวส.2 - นายกายสิทธิ์  เชื อศิริโรจน์ 
20 Residence Oldster นายสถาพร แสงอาทิตย์ เทคนิคสถาปัตยกรรม ปวส.2 - นายกายสิทธิ์  เชื อศิริโรจน์ 
21 Mountain Salt Spa นายอมร รัตนนภาลัย เทคนิคสถาปัตยกรรม ปวส.2 - นายกายสิทธิ์  เชื อศิริโรจน์ 
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3 งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือโครงงำน/ส่ิงประดษิฐ์ รำยช่ือผู้จดัท ำ แผนกวิชำ ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ/หน่วยงำน รำยช่ือครูทีป่รึกษำ 

22 การศึกษาความพึงพอใจของการพัฒนา
โ ป ร แ ก ร ม มั ล ติ มี เ ดี ย แ น ะ น้ า แ ผ น ก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายคัมภีร์ สีหาค า 
นายธนพล วานิยพงศ์ 
นายมาโนช วันทาเขียว 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 - นางจารวี  สาขามุละ 

23 การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
เรื่องการใช้งาน Adobe Flash CS5 
เบื องต้น 

นายทยากร ฤกษ์แสงศศิธร 
นายกิตติพันธุ ์ บุญยะคงรัตน์ 
นายนลธวัช นิลไธสง 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 - นางจารวี  สาขามุละ 

24 การศึกษาความพึงพอใจโครงการพัฒนา
มัลติมี เดียแนะน้าวิทยาลัยเทคนิคราช
สิทธามราม 

นายดุลยวิทย์ สิงคิวิบูลย์ 
นายวรเชษฐ์ อินทรโชติ 
นายจารุวัฒน์ ไพเราะ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 - นางจารวี  สาขามุละ 

25 การวิจัยและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ืองการใช้งานโปรแกรม Photoshop CS3 

นางสาวชุติมา สง่าชาติ 
นางสาวศันสนีย์ แสงประเสริฐ 
นางสาวมัลลิกก ตี๋อ่ า 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 - นางจารวี  สาขามุละ 

26 การวิจัยและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เ รื่ อ ง ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  Adobe 
Dreamweaver CS6 

นางสาวสิริรัตน์ มากรักษ์ 
นางสาวนัฐมล ภัสตราภรณ์ 
นางสาวชลิดา พฤกษ์ธเนศ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 - นางจารวี  สาขามุละ 

27 การวิจัยและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Visual 
Basic 2008 

นายวุฒิพงศ์ อินพู 
นายธนพล บุญมั่น 
นายสิรภพ ใจบุญ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 - นางจารวี  สาขามุละ 

28 เก้าอี ไม้หรรษา นางสาวธาธินี บุตตะวงศ ์
นางสาววนิดา ค าผุย 
นางสาวสิริราช พงษ์มี 

การบัญช ี ปวช.3 - นางกองทอง  วนเกียรติ 

29 ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ นางสาวดวงกมล กุลละเนตร 
นางสาวชนากานต ์ รัตนพลแสน 
นางสาวชมพูนุช ฤกษ์ใหม่ 

การบัญช ี ปวช.3 - นางกองทอง  วนเกียรติ 
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4 งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือโครงงำน/ส่ิงประดษิฐ์ รำยช่ือผู้จดัท ำ แผนกวิชำ ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ/หน่วยงำน รำยช่ือครูทีป่รึกษำ 

30 โคมไฟจากเส้นด้าย นางสาวจันทิมา แย้มบู่ 
นางสาวเบญจมาศ  สะสมศักดิ์ 
นางสาวเสาวลักษณ์  มาแป้น 

การบัญช ี ปวช.3 - นางกองทอง  วนเกียรติ 

31 เครื่องย่อยสลายขวดพลาสติก นายณัฐกร นรพิมพ ์
นายอภิเษก ขันผง 
นายปริญญา ยืนยงศ์ 
นายทศพร เฉลิมวงศ์ 

ช่างกลโรงงาน ปวช.3 - นายวิเชียร  สมัญญา 

32 เครื่องมือรีดขอบมุ้งลวด นายอรุษ ธีระกุลทอง 
นายนันทิพัฒน์ เสงี่ยมครัว 

ช่างกลโรงงาน ปวช.3 - นายวิเชียร  สมัญญา 
ว่าที่ ร.ต.อัมพร  รัตนรัตน ์

33 เครื่องเติมน  ามันเกียร์ เฟืองท้ายอัตโนมัติ นายสิทธิกร ปานบุญทอง 
นายอรรคพล รอดม่วง 
นายจิรายุ เถาว์สอน 

ช่างยนต์ ปวช.3 - นายฉัตรชัย พันธ์นุรัตน ์

34 ชุดสาธิตระบบดับเพลิงในรถยนต์เชื อเพลิง
แก๊ส 

นางสาวทิพยรัตน์ นาแซง 
นายศุภมิตร มุ่งร่วมกลาง 
นายจักรพันธ์ อยู่ยงค์ 

ช่างยนต์ ปวช.3 รางวัลชมเชย 
สอศ. 

นายฉัตรชัย พันธ์นุรัตน ์

35 เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์ด้วยรถจักร
ยายนต์ 

นายภาณุพงศ์ นามโยธา 
นายสืบพล กุส ี
นายวุฒิพงษ์ อักรจักร 

ช่างยนต์ ปวช.3 - นายฉัตรชัย พันธ์นุรัตน ์

36 เครื่องถอดลูกหมากปีกนก นายกิตติโชค แซ่แต ้
นายเอกลักษณ์ มาตราหลุมเหลา 
นายราเชน บัวจันทร ์

ช่างยนต์ ปวช.3 - นายฉัตรชัย พันธ์นุรัตน ์

37 เครื่องตรวจวัดระดับน  าอัตโนมัติด้วยเสียง นายนวพล พูลเอียด 
นายสหวัฎ อักษรวงศ์ 
นายฤทธิชัย ปานทอง 

ช่างยนต์ ปวช.3 - นายฉัตรชัย พันธ์นุรัตน ์
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5 งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือโครงงำน/ส่ิงประดษิฐ์ รำยช่ือผู้จดัท ำ แผนกวิชำ ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ/หน่วยงำน รำยช่ือครูทีป่รึกษำ 

38 เครื่องถอดโช๊คอัตโนมัติ นายปรีชญา รอดรักษา 
นายแจม รัตนศศิธร 
นายอัฐพล จันท าโรง 

ช่างยนต์ ปวช.3 - นายฉัตรชัย พันธ์นุรัตน ์

39 ชุดถอดหัวเทียน นายคณิศร หัสถีธรรม 
นายนิรันดร์ ยิ มอ่ า 
นายนาวิน รอดไสว 

ช่างยนต์ ปวช.3 - นายฉัตรชัย พันธ์นุรัตน ์

40 ชุดสาธิตหม้อลมเบรกและแม่ปั๊มเบรก นายกิตติพงศ์ แซ่เล้า 
นายสนธยา กมล  

ช่างยนต์ ปวช.3 - นายฉัตรชัย พันธ์นุรัตน ์

41 ตัวถอดเพลาลูกปืนหลัง นายธวัชชัย เจกวงษ์ 
นายวีรชัย สุวรรณรัตน์ 
นายเนติพงศ ์ นพคุณ 

ช่างยนต์ ปวช.3 - นายฉัตรชัย พันธ์นุรัตน ์

42 เครื่องท าความสะอาดหัวเทียน นายศตวรรษ ฤทธิกระโทก 
นายสรสิทธิ ฑิฆะสุข 
นายจิรวัฒน์ กุลจารุอรุณ 

ช่างยนต์ ปวช.3 - นายฉัตรชัย พันธ์นุรัตน ์

43 เครื่องมือบีบลูกสูบเบรก นายสุภาพ กิจแสวง 
นายวรชิต เหลือเศษ 
นายกิตติชัย ด้วงชะอุ้ม 

ช่างยนต์ ปวช.3 - นายฉัตรชัย พันธ์นุรัตน ์

44 โซล่าเซลล์ นายยุคนธร เทียมเสวก 
นายเฉลิมชัย เพชรปานกันต์ 

ช่างยนต์ ปวส.2 - นายสากล โพธิ์เหลือง 

45 ชุดสาธิตระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ 
Wave 110 i 

นายชานนท์ โพนามาศ 
นายคฑาธรรม ศิริสมบัติ 

ช่างยนต์ ปวส.2 - นายสากล โพธิ์เหลือง 

46 ชุดสาธิตรถจักรยายนต์ Wave 110 i นายอภิสิทธิ์ อุ่นวงศ์ 
นายสิทธิชัย สายสุวรรณ 

ช่างยนต์ ปวส.2 - นายสากล โพธิ์เหลือง 
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6 งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือโครงงำน/ส่ิงประดษิฐ์ รำยช่ือผู้จดัท ำ แผนกวิชำ ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ/หน่วยงำน รำยช่ือครูทีป่รึกษำ 

47 ตู้ชาร์ตแบตเตอร่ีโทรศัพท์มือถือ นายเจนวิทย์ มวลชนธรรม 
นายวีรพล บุญใบ 

ช่างยนต์ ปวส.2 - นายสากล โพธิ์เหลือง 

48 วงจรชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ นายสัมฤทธิ์ เพชรหล า ช่างยนต์ ปวส.2 - นายสากล โพธิ์เหลือง 
49 แผงสาธิตการท างานของเครื่องยนต์เล็ก นายวิธัญญู วิชิตสิริกุล 

นายพุฒิพัฒน์ จิระกนกรัตน์ 
ช่างยนต์ ปวส.2 - นายสากล โพธิ์เหลือง 

50 เครื่องป้องกันขโมย นายสุวิชาญ มั่นคง 
นายนฤดล อับดุลฟาก๊ะ 
นายปฏิภาณ นิสสัย 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 - นางชัญญา พรหมศรีสุข 

51 เครื่องวัดไฟบ้านด้วยสนามแม่เหล็ก นายภาณุวัฒน์ อุบลพงษ์ 
นายฐาปนา ลีลาพฤฒิ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 - นางชัญญา พรหมศรีสุข 

52 เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ นายพุทธินัยน ์ พิณแสง 
นายไตรรัตน์ สุขพงษ ์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 - นางชัญญา พรหมศรีสุข 

53 ถังขยะปิดเปิดอัตโนมัติ นายวัฒนา พิมพ์ศร ี
นางสาวเบญจรักษ์  วิโรจน์รัตน์ 
นางสาวอรพรรณ ศิริอรรถ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 - นายนิเวศ วงศ์ทองค า 
นายไพรัตน์ ไชยวิเศษ 

นางชัญญา พรหมศรีสุข 
54 เครื่องเปิด-ปิดน ้าอัตโนมัต ิ นายพงษ์สิทธิ์ หวังดี 

นายภาณุพงศ์ ลือชา 
นายอนนทชัย นาควิจิตร์ 

ช่างเมคคาทรอนิกส์ ปวช.3 - นายพณพล ปั้นเงิน 

55 ถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัต ิ นางสาวบัณฑิตา เล้ารัตนโกมุท 
นายฤชากร ยอดสกุล 
นายธเนศ จาริย์ 

ช่างเมคคาทรอนิกส์ ปวช.3 - นายพณพล ปั้นเงิน 
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7 งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือโครงงำน/ส่ิงประดษิฐ์ รำยช่ือผู้จดัท ำ แผนกวิชำ ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ/หน่วยงำน รำยช่ือครูทีป่รึกษำ 

56 พัดลมปรับอากาศแบบใช้น ้าเพิ่มความเย็น นายกว ี เพ็ชรวาว 
นายณัฐวัตร หัวใจเพชร 
นางสาวณัฐพร สิงห์วงษ์ 
นางสาวญาณิศา โตกราน 

ช่างเมคคาทรอนิกส์ ปวช.3 - นายพณพล ปั้นเงิน 

 

ลงชื่อ………………………………………………….. 
(นายสาคม  คันธโกวทิ) 

ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
 


