แบบสรุปจานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ประจาปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น
ที่ ทีห่ ัวข้อโครงงานสิ่งประดิษฐ์

ประเภทงาน

ปวช. ปวส. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย

โครงงาน โครงงาน
วิชาชีพ อื่นๆ

1 ยูเอสบีสวิตซ์





2 ลาโพงช่วยสอน





3 กล่องรับสัญญานเสียงไร้
สายบูทูธ





4 กล่องควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าอัจฉริยะ





5 ปฏิทินรายวันระบบดิจิตอล 



นักศึกษาผู้จัดทา
นายสุรพล พลายหนู
นายอาชาคริส แซ่โอ้ว
นายอมร จันทร์เรือง
นายธนวัฒน์ วัลย์เครือ
นายธารง มูลกระแสร์
นายวรรณรัตน์ นพตากุล
นายทศพล ทองอินทร์
นายธนพล พานทอง
นายสหรัฐ ผาจันทร์
นางสาวณัฐพร เจริญรส
นายพัชรพงษ์ เนียมประชา
นายสุรพล พลายหนู
นางสาวบุญเรือง เลิษ
น้าหวานนายนพพร มะลิ
ทอง

อาจารย์ทปี่ รึกษา

การนาไปใช้ประโยชน์

ครูวารินทร์ ทองเตี้ย
ครูอรนุช จ่างเจริญ

วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

ครูวารินทร์ ทองเตี้ย

วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

ครูวารินทร์ ทองเตี้ย

วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

ครูดวงใจ สุขขี

วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

ครูอรนุช จ่างเจริญ

วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

ระดับชั้น
ที่ ทีห่ ัวข้อโครงงานสิ่งประดิษฐ์

ประเภทงาน

ปวช. ปวส. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย

โครงงาน โครงงาน
วิชาชีพ อื่นๆ

นักศึกษาผู้จัดทา

อาจารย์ทปี่ รึกษา

การนาไปใช้ประโยชน์

6 เครื่องตากปลาเค็มจากขด
รวดความร้อน (Drying
Device for Salted
Flash By Heat Coil)





นายอานาจ บารุงกิจ
นายสุวัตร งามสิมะ

ครูพัชรินทร์ วิลัยโรจน์

7 กล่องควบคุมการทางาน
พัดลม
8 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าโดย
ไม่ต้องสัมผัส
9 เครื่องตัดไฟตามระดับท่วม
(Circuit Breaker Flood
Level)
10 เครื่องรดน้าต้นไม้อัตโนมัติ













นายเอนก ทองดวง
นายณัฐพล สันประเสริฐ
นายชัชวาลย์ ลีลาบุตร
นายกฤษฎา กว้างทุง่
นายชาติชาย พวงกนก
นายกล้าณรงค์ กุลยะ

ครูเกษตร อ๊อกเวชะ
วิทยาลัยการอาชีพ
ครูอรนุช จ่างเจริญ
นครนายก
ครูฉัตรแก้ว เพชรณสังกุล วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก
ครูพัชรินทร์ วิลัยโรจน์ วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก
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นางสาวกัญญารัตน์ อันชูนี ครูฉัตรแก้ว เพชรณสังกุล
นางสาวสุนิษา โตเฉย
ครูดวงใจ สุขขี
นายกาธร คาหล่อ
นายพรเทพ ผลสวัสดิ์
นายอภิศักดิ์ ไชยชาดี

วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก
วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก
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ประเภทงาน
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โครงงาน โครงงาน
วิชาชีพ อื่นๆ

12 บทเรียนช่วยสอนวิชา
วงจรดิจิตอล
13 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนประกอบวิชางาน
บริการคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์









14 แปรงลบกระดานอัตโนมัติ
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