
ปวช.ปวส.นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน
 วิชาชีพ

โครงงา
น อื่นๆ

1 Fan Charge   นางสาวอุมารินทร์ แก้วดี
นายณรงค์ฤทธิ ์ เมธา นาย
ธนาคาร  ห้วยหงษ์ทอง

ครูอรนุช  จ่างเจริญ วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

2 เคร่ืองเขย่าแผ่นปร้ิน   นายขจรวัฒน์  ศรีสัตนา
นายจ ารัส  ศรีม่วง    นาย
เจนณรงค์  สีโวน

ครูพัชรินทร์  วิลัยโรจน์ วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

3 ชุดอุปกรณ์ติดต้ังจานรับ
สัญญาณดาวเทียม

  นายเจริญศักด์ิ  ฉัตรชัย-
สุริยา                  นาย
ศรัณย์  ศรีวิเชียร  นายสุ
รพงศ์  อินท์ชัย

ครูพัชรินทร์  วิลัยโรจน์ วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

4 เคร่ือง That เดียวเดย์   นายธนาทิป  โครตจันทร์
นายวีรพล  จันทร์งาม นาย
สราวุฒิ  กวยเมี้ยน

ครูพัชรินทร์  วิลัยโรจน์ วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

การน าไปใช้ประโยชน์

แบบสรุปจ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ประจ าปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น

ที่ ทีห่ัวข้อโครงงานส่ิงประดิษฐ์

ประเภทงาน

นักศึกษาผู้จัดท า อาจารย์ทีป่รึกษา



ปวช.ปวส.นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน
 วิชาชีพ

โครงงา
น อื่นๆ

5 เคร่ืองตัดไปอัตโนมัติ   นายจักรินทร์  จุลวัฒนะ 
นายธีรยุทธ  สงวนแก้ว 
นายพิทักษ์  วัชโรทัย

ครูอรนุช  จ่างเจริญ วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

6 เคร่ืองแยกและนับจ านวน
มะนาว

  นายโชคชัย  กิ่งกร่อยกลาง
นายวีรยุทธ  มาลากาญจน์ 
นายพิทักษ์  วัชโรทัย

ครูดวงใจ  สุขขี วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

7 เคร่ืองควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้า 4 ช่อง ผ่าน Wifi

  นายกฤษณา  กว้างทุง่  
นายนพพร  มะลิทอง

ครูอรนุช  จ่างเจริญ วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

8 เคร่ืองอบรองเท้า   นายธ ารง  มูลกระแสร์ นาย
พรเทพ  ผลสวัสด์

ครูพัชรินทร์  วิลัยโรจน์ วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

9 เคร่ือง Inverter   นายชัชวาลย์  ลีลานุตร ครูอรนุช  จ่างเจริญ วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

10 Power Supply ปรับ
แรงดัน 3-15 V และ
ปรับกระแส 0-5 A

  นายอัษฎา  พุคโต ครูฉัตรแก้ว 
เพชรณสัง-กุล

วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

อาจารย์ทีป่รึกษา การน าไปใช้ประโยชน์ที่ ทีห่ัวข้อโครงงานส่ิงประดิษฐ์

ระดับชั้น ประเภทงาน

นักศึกษาผู้จัดท า



ปวช.ปวส.นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน
 วิชาชีพ

โครงงา
น อื่นๆ

11 AP Smart Box   นางสาวสุนิษา  โตเฉย  นาย
อภิศักด์ิ  ไชยชาติ

ครูดวงใจ  สุขขี วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

12 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการ
ตัดสินใจของนักเรียน 
ปวช.3 ในการเลือกทีจ่ะ
ศึกษาต่อระหว่าง
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง กับ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

  นางสาวจรัสศรี บรมสุข 
นางสาวนุชจรี เรืองค า 
นางสาวภัทรสุดา ส าเนียง-
ประเสริฐ

ครูบัณฑิตา  รอดตุ้ม วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

13 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือก
ประกอบอาชีพในอนาคต
ของนักเรียน นักศึกษา 
ระดับชั้น ปวช.๓ ภาค
เรียนที ่2 ปีการศึกษา 
2559 วิทยาลัยการ
อาชีพนครนายก

  นางสาวพชร วงค์บุญธรรม
นางสาวไพริน ทองมั่น 
นางสาวสิริลักษณ์ ค ามี

ครูอรนุช  จ่างเจริญ วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

ที่ ทีห่ัวข้อโครงงานส่ิงประดิษฐ์

ระดับชั้น ประเภทงาน

นักศึกษาผู้จัดท า อาจารย์ทีป่รึกษา การน าไปใช้ประโยชน์



ปวช.ปวส.นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน
 วิชาชีพ

โครงงา
น อื่นๆ

14 โครงการส ารวจความพึง
พอใจในการใช้งบริการ
ร้านถ่ายเอกสาร N-VEC 
Copy Print ภาคเรียนที ่
2 ปีการศึกษา 2559

  นางสาวจิรภิญญา จีนไม้ 
นางสาวจุลพัตรา แก้วจักษุ
นางสาวอัจฉรา ศร-ประเสริฐ

ครูบัณฑิตา  รอดตุ้ม วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

15 โครงการส ารวจความพึง
พอใจเกี่ยวกับประเภท
หนังสือทีน่ักศึกษาสนใจ 
วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก ประจ าปี
การศึกษา

  นางสาววรรณิภา  สมพงษ์
นางสาวสุธาทิพย์ ปาลิไลย์
นายธนากร  พันอะ

ครูบัณฑิตา  รอดตุ้ม วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

16 ปัจจัยทีส่่งผลการเลือกใช้
บริการบริษัทประกันชีวิต
ของบุคลากรหน่วยงาน
ราชการจังหวัดนครนายก
 ประจ าปี 2559

  นางสาวสวณัญช์ ทองเรือง
นางสาวภาวณี ทองเรือง 
นางสาวเสาวลักษณ์ ป้องท้าว

ครูบัณฑิตา  รอดตุ้ม วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

อาจารย์ทีป่รึกษา การน าไปใช้ประโยชน์ที่ ทีห่ัวข้อโครงงานส่ิงประดิษฐ์

ระดับชั้น ประเภทงาน

นักศึกษาผู้จัดท า



ปวช.ปวส.นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน
 วิชาชีพ

โครงงา
น อื่นๆ

17 ลิปปาล์มจากเปลือกมังคุด   นางสาวจิรวรรณ อู่ทรัพย์
นางสาวจุลพัตรา ภูข๋าว
นางสาวแสงมณี มิสิลา

ครูบัณฑิตา  รอดตุ้ม วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

18 เซร่ัมบ ารุงผล "อโวคาโด"   นางสาวชลิดา รังศิริ ครูบัณฑิตา  รอดตุ้ม วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

19 น้ ายาก าจัดเห็บหมัดจาก
เมล็ดน้อยหน่า

  นางสาวกุลธิดา ผันนะรา
นางสาวมาลีวัลย์ สุรฉัตร-
จิตกุล                 
นางสาวอนิชา   ทองอร่าม

ครูบัณฑิตา  รอดตุ้ม วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

20 สมุนไพรแผลงฤทธิพ์ิชิต
ลูกน้ ายุงลาย

  นางสาวจิรภรณ์ คงเนียม 
นางสาวมณฑิตา วงษ์ศรี
นางสาวสุนิตา สิงห์มุกดา

ครูบัณฑิตา  รอดตุ้ม วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

21 Soap Gelatin SaVour 
Pandan

  นางสาวกรรณิการ์ วงตา-
ธรรม                  
นางสาวภัทรสุดา ส าเนียง-
ประเสริฐ              
นางสาวยุพา แดงจร

ครูบัณฑิตา  รอดตุ้ม วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

ที่ ทีห่ัวข้อโครงงานส่ิงประดิษฐ์

ระดับชั้น ประเภทงาน

นักศึกษาผู้จัดท า อาจารย์ทีป่รึกษา การน าไปใช้ประโยชน์



ปวช.ปวส.นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน
 วิชาชีพ

โครงงา
น อื่นๆ

22 ชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟฟ้า
รถยนต์

  นายวัชรพงษ์ คล้ายนิ่ม  
นายธงชัย สืบจุ้ย         
นายธนกฤษณ์ ธัญชาติ-
ธาจตรี

ครรูอ านาจ  อิ่มสุข วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

23 ชุดฝึกปฏิบัติระบบบังคับ
เกลียว

  นายอรรถกร บัวโฮม     
นายธนากร เจริญผล    
นายธาม สร้อยระย้า

ครรูอ านาจ  อิ่มสุข วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

24 ชุดส่ือการเรียนการสอน
ระบบจุดระเบิด

  นายธนพล เลยดี         
นายจิรเมธ แสงศร        
นายธนวัฒน์ หินดี

ครรูอ านาจ  อิ่มสุข วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

25 ชุดฝึกปฏิบัติระบบบังคับ
เล้ียว

  นายกรภัทร สมาธิ       
นายธนธรณ์ พันธุว์ัตร  
นายณัฐวุฒิ บวชดอน

ครรูอ านาจ  อิ่มสุข วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

26 โครงการผ่าเคร่ืองยนต์เท
น่า

  นายณัฐวัฒฯ เชียงทอง 
นายทรงสิทธิ ์สุขมาก   นาย
ปิยะ โลกนิมิตร      นาย
เสกสรรค์ บ ารุงกิจ

ครรูอ านาจ  อิ่มสุข วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

อาจารย์ทีป่รึกษา การน าไปใช้ประโยชน์ที่ ทีห่ัวข้อโครงงานส่ิงประดิษฐ์

ระดับชั้น ประเภทงาน

นักศึกษาผู้จัดท า



ปวช.ปวส.นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน
 วิชาชีพ

โครงงา
น อื่นๆ

27 เคร่ืองถอดสริงวาล์ว   นายวิชัย บุญสอน        
นายวีรภัทร สังสมศักด์ิ  
นายอนันต์ ทองดวง

ครรูอ านาจ  อิ่มสุข วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

28 กรวยยาง RVP อัจฉริยะ   นายอนุชิต รอดประเสริฐ 
นายเมธาไวย์ ประทุมวงษ์ 
นายปฏิภาณ อ่วมฉิม

ครรูอ านาจ  อิ่มสุข วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

29 เคร่ืองปัม๊น้ าน้ ามันเกียร์
รถยนต์

  นายสุธีร์ สุขจิต          นาย
อนุชา สมมูล        นาย
กิตตินันท์ ศรีมาศ

ครรูอ านาจ  อิ่มสุข วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

30 โครงการผ่าเคร่ืองยนต์โน
วา

  นายธนชาติ ทัศนา      
นายภูวนาถ ศรีวงษ์จันทร์ 
นายวิศรุต โฉมศรี        
นายอาทิตย์ จ าปาทอง

ครรูอ านาจ  อิ่มสุข วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

26 โครงการผ่าเคร่ืองยนต์เท
น่า

  นายณัฐวัฒฯ เชียงทอง 
นายทรงสิทธิ ์สุขมาก   นาย
ปิยะ โลกนิมิตร      นาย
เสกสรรค์ บ ารุงกิจ

ครูเกียรติคุณ เครือ-
ละม้าย

วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

ที่ ทีห่ัวข้อโครงงานส่ิงประดิษฐ์

ระดับชั้น ประเภทงาน

นักศึกษาผู้จัดท า อาจารย์ทีป่รึกษา การน าไปใช้ประโยชน์



ปวช.ปวส.นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน
 วิชาชีพ

โครงงา
น อื่นๆ

27 เคร่ืองถอดสริงวาล์ว   นายวิชัย บุญสอน        
นายวีรภัทร สังสมศักด์ิ  
นายอนันต์ ทองดวง

ครูเกียรติคุณ เครือ-
ละม้าย

วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

28 กรวยยาง RVP อัจฉริยะ   นายอนุชิต รอดประเสริฐ 
นายเมธาไวย์ ประทุมวงษ์ 
นายปฏิภาณ อ่วมฉิม

ครูเกียรติคุณ เครือ-
ละม้าย

วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

29 เคร่ืองปัม๊น้ าน้ ามันเกียร์
รถยนต์

  นายสุธีร์ สุขจิต          นาย
อนุชา สมมูล        นาย
กิตตินันท์ ศรีมาศ

ครูเกียรติคุณ เครือ-
ละม้าย

วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

30 โครงการผ่าเคร่ืองยนต์โน
วา

  นายธนชาติ ทัศนา      
นายภูวนาถ ศรีวงษ์จันทร์ 
นายวิศรุต โฉมศรี        
นายอาทิตย์ จ าปาทอง

ครูเกียรติคุณ เครือ-
ละม้าย

วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

31 เคร่ืองดูดน้ ามันเบรก 
น้ ามันเกียร์ น้ ามันเฟือง
ท้าย

  นายสุธิเกียรติ พิมพ์ทอง 
นายวีรพงศ์ แก้วโพธิท์อง 
นายธีรพงษ์ เจริญยิ่ง

ครูเกียรติคุณ เครือ-
ละม้าย

วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

อาจารย์ทีป่รึกษา การน าไปใช้ประโยชน์ที่ ทีห่ัวข้อโครงงานส่ิงประดิษฐ์

ระดับชั้น ประเภทงาน

นักศึกษาผู้จัดท า



ปวช.ปวส.นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน
 วิชาชีพ

โครงงา
น อื่นๆ

32 ชุดฝึกระบบหัวเผา   นายธนวัตน์ หอมประเสริฐ 
นายณัฐพล ธรรมนิตย์

ครูมนตรี  แก้วดี วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

33 ชุดฝึกระบบไฟชาร์จ
รถยนต์

  นายยุทธพงษ์ กองจันดา 
นายธัญเทพ ทัศนา

ครูมนตรี  แก้วดี วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

34 ชุดฝึกระบบสตาร์ทรถยนต์   นายอิสระพันธ์ ดามี      
นายเกรียงกมล เอี่ยมเทียน

ครูมนตรี  แก้วดี วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

35 ชุดฝึกระบบระบายความ
ร้อน

  นายวัชระ แดงรอด      
นายวรวุฒิ หอมจันทร์

ครูมนตรี  แก้วดี วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

36 ชุดฝึกระบบหล่อล่ืน   นายอาคม ฝีมือช่าง นาย
ครรชิต  ถะภูฤทธิ์

ครูมนตรี  แก้วดี วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก

37 ชุดฝึกระบบเชื้อเพลิง
  นายแม้นพงษ์ บุญอร่าม 

นายวัชชิระ สาล่ีเอี่ยม
ครูมนตรี  แก้วดี

ที่ ทีห่ัวข้อโครงงานส่ิงประดิษฐ์

ระดับชั้น ประเภทงาน

นักศึกษาผู้จัดท า อาจารย์ทีป่รึกษา การน าไปใช้ประโยชน์




