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ผลงานวิชาการ วิชาโครงการ นักเรยีน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
วิทยาลัยเทคนิคน  าพอง 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
ท่ี ชื่อผลงาน ระดับ สาขางาน 
1 แม่แรงยกเกียร ์ ปวช.3 ยานยนต์ 
2 จักรยานเครื่องตัดหญ้า ปวช.3 ยานยนต์ 
3 รถจักรยานไฟฟ้า ปวช.3 ยานยนต์ 
4 เครื่องถอนมันแบบเหล็กงัดล้อเล่ือน ปวช.3 ยานยนต์ 
5 เครื่องตัดหญ้าสายสะพายแบบเข็น ปวช.3 ยานยนต์ 
6 แผงระบบจุดระเบิดด้วยชิ้นส่วนจริง Honda Wave 100 ปวส.2 เทคนิคยานยนต์ 
7 อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่มือถือติดรถจักรยานยนต์ ปวส.2 เทคนิคยานยนต์ 
8 เครื่องไล่น้้ามันเบรกและคลัตช์แบบไฟฟ้า ปวส.2 เทคนิคยานยนต์ 
9 เครื่องถอดสปริงโช๊คเอนกประสงค์แบบใช้มือโยก ปวส.2 เทคนิคยานยนต์ 
10 เครื่องเปล่ียนถ่ายน้้ามันหล่อล่ืน 2in1 ปวส.2 เทคนิคยานยนต์ 
11 เครื่องตัดหญ้าเกี่ยวข้าว ปวส.2 เทคนิคยานยนต์ 
    

 
 
 

ลงช่ือ....................................... 
(นายอัมรินทร์  แสงเหลา) 

ต้าแหน่ง ครู คศ.1 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
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ผลงานวิชาการ วิชาโครงการ นักเรยีน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
วิทยาลัยเทคนิคน  าพอง 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
ท่ี ชื่อผลงาน ระดับ สาขางาน 
1 อุปกรณ์ม้วนผ้า ปวช.3 เครื่องมือกล 
2 อุปกรณ์อัดกระป๋อง ปวช.3 เครื่องมือกล 
3 เปลอัตโนมัติ ปวช.3 เครื่องมือกล 
4 รถยกเข็นเอนกประสงค์ ปวช.3 เครื่องมือกล 
5 เครื่องอัดเศษเหล็ก ปวช.3 เครื่องมือกล 
6 คราดแบบสไลด์ ปวช.3 เครื่องมือกล 
7 อุปกรณ์ช่วยตอกตัวเลขและตัวอักษร ปวช.3 เครื่องมือกล 
8 อุปกรณ์รถปัดฝุ่น ปวช.3 เครื่องมือกล 
9 เครื่องเก็บลูกเทนนิส ปวส.2 เทคนิคการผลิต 
10 เครื่องปอกกระเทียม ปวส.2 เทคนิคการผลิต 
11 อุปกรณ์ช่วยตอกนัมเบอร์ ปวส.2 เทคนิคการผลิต 
    

 
 
 

ลงช่ือ.............................. ......... 
(นายอัมรินทร์  แสงเหลา) 

ต้าแหน่ง ครู คศ.1 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
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ผลงานวิชาการ วิชาโครงการ นักเรยีน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
วิทยาลัยเทคนิคน  าพอง 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
ท่ี ชื่อผลงาน ระดับ สาขางาน 
1 โต๊ะรวมใจ ปวช.3 ก่อสร้าง 
2 กระถางต้นไม้คอนกรีต ปวช.3 ก่อสร้าง 
3 บานประตูไม ้ ปวช.3 ก่อสร้าง 
4 กระถางต้นไมร้ักธรรมชาติ ปวช.3 ก่อสร้าง 
5 สร้างบ้านให้น้อง ปวส.2 โยธา 
    

 
 
 

ลงช่ือ....................................... 
(นายอัมรินทร์  แสงเหลา) 

ต้าแหน่ง ครู คศ.1 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
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ผลงานวิชาการ วิชาโครงการ นักเรยีน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
วิทยาลัยเทคนิคน  าพอง 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
ท่ี ชื่อผลงาน ระดับ สาขางาน 
1 ประกอบติดต้ังซุ้มนั่งพกัผ่อน ปวช.3 เช่ือมโลหะ 
2 การออกแบบซุ้มนั่งพักผ่อน ปวช.3 เช่ือมโลหะ 
3 ประกอบติดต้ังซุ้มนั่งเอนกประสงค์ ปวส.2 เทคนิคโลหะ 
4 ออกแบบซุ้มนั่งเอนกประสงค์ ปวส.2 เทคนิคโลหะ 
    

 
 
 

ลงช่ือ....................................... 
(นายอัมรินทร์  แสงเหลา) 

ต้าแหน่ง ครู คศ.1 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
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ผลงานวิชาการ วิชาโครงการ นักเรยีน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
วิทยาลัยเทคนิคน  าพอง 

แผนกวิชาการบัญชี 
ท่ี ชื่อผลงาน ระดับ สาขางาน 
1 ตุ๊กตาถุงเท้าการบูร ปวช.3 การบัญชี 
2 ราวตากผ้าจากท่อ PVC ปวช.3 การบัญชี 
3 โคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่ ปวช.3 การบัญชี 
4 ผลิตดอกบุญจากริบบ้ินเพื่อจ้าหน่าย ปวส.2 การบัญชี 
5 ผลิตโคมไฟจากแก้วน้้าพลาสติกเพื่อจ้าหน่าย ปวส.2 การบัญชี 
6 ผลิตหมอนฟักทองจากผ้าต่วนลายไทยเพื่อจ้าหน่าย ปวส.2 การบัญชี 
7 ผลิตกล่องกระดาษทิชชูจากไม้ไอติมเพื่อจ้าหน่าย ปวส.2 การบัญชี 
8 ผลิตเกลือหอมดับกล่ินเพื่อจ้าหน่าย ปวส.2 การบัญชี 
9 ผลิตสบู่แฟนซีจากสมุนไพรธรรมชาติเพื่อจ้าหน่าย ปวส.2 การบัญชี 
10 ผลิตกิ๊ฟแฟช่ันเพื่อจ้าหน่าย ปวส.2 การบัญชี 
11 ผลิตเก้าอี้จากถังน้้ามันเพื่อจ้าหน่าย ปวส.2 การบัญชี 
12 ผลิตดอกไม้จากเปลือกข้าวโพดเพื่อจ้าหน่าย ปวส.2 การบัญชี 
13 ผลิตตะกร้าจากต้นกกเพื่อจ้าหน่าย ปวส.2 การบัญชี 
14 ผลิตกระเป๋ายีนส์ซุปเปอร์เก๋เพื่อจ้าหน่าย ปวส.2 การบัญชี 
15 ผลิตกระเป๋าจากซองกาแฟเพื่อจ้าหน่าย ปวส.2 การบัญชี 
16 ผลิตกระเป๋าจากเส้นพลาสติกเพื่อจ้าหน่าย ปวส.2 การบัญชี 
    

 
 
 

ลงช่ือ....................................... 
(นายอัมรินทร์  แสงเหลา) 

ต้าแหน่ง ครู คศ.1 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
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ผลงานวิชาการ วิชาโครงการ นักเรยีน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
วิทยาลัยเทคนิคน  าพอง 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ท่ี ชื่อผลงาน ระดับ สาขางาน 
1 บ้านในฝัน (Dream House Model) ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2 หนังโฆษณา "ขยะสังคม" ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3 Healthy Site (เว็บไซต์เพื่อสุขภาพ) ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4 The Power Safe of 3D Animation ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5 Clean Food (เว็บไซต์กินปลอดภัยห่างไกลโรค) ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6 เว็บไซต์ตลาดน้้าพองนอก ปวส.2 พัฒนาเว็บเพจ 
7 เว็บไซต์บ้านโคกสูง ปวส.2 พัฒนาเว็บเพจ 
8 เว็บไซต์บ้านนาเรียง ปวส.2 พัฒนาเว็บเพจ 
9 เว็บไซต์บ้านห้วยยาง ปวส.2 พัฒนาเว็บเพจ 
10 เว็บไซต์บ้านเสียว ปวส.2 พัฒนาเว็บเพจ 
11 เว็บไซต์แผนกวิชา ปวส.2 พัฒนาเว็บเพจ 
12 เว็บไซต์บ้านเสียวโคกกลาง ปวส.2 พัฒนาเว็บเพจ 
13 เว็บไซต์แผนกคอมพิวเตอร์ ปวส.2 พัฒนาเว็บเพจ 
    

 
 
 

ลงช่ือ....................................... 
(นายอัมรินทร์  แสงเหลา) 

ต้าแหน่ง ครู คศ.1 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
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ผลงานวิชาการ วิชาโครงการ นักเรยีน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
วิทยาลัยเทคนิคน  าพอง 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ี ชื่อผลงาน ระดับ สาขางาน 
1 หุ่นไล่กาพลังงานแสงอาทิตย์ ปวช.3 อิเล็กทรอนิกส์ 
2 เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ ปวช.3 อิเล็กทรอนิกส์ 
3 ผ้าม่านเปิดปิดอัตโนมัติ ปวช.3 อิเล็กทรอนิกส์ 
4 FAN ท่ีรัก ปวส.2 โทรคมนาคม 
5 ไฟสัญญาณจราจรจากพลังงานแสงอาทิตย์ ปวส.2 โทรคมนาคม 
6 ล้าโพงเอนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ ปวส.2 โทรคมนาคม 
7 เครื่องแปลงไฟจากแผงโซล่าเซลส์เป็น AC 220 ปวส.2 โทรคมนาคม 
8 ผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์แอร์ ปวส.2 โทรคมนาคม 
9 ชุดสาธิตผ้าม่านเปิด-ปิดอัตโนมัติ ปวส.2 โทรคมนาคม 
10 รถเด็กเล่นจากพลังงานแสงอาทิตย์ ปวส.2 โทรคมนาคม 
11 เครื่องพ่นยาโซล่าเซลส์ ปวส.2 โทรคมนาคม 
    

 
 
 

ลงช่ือ....................................... 
(นายอัมรินทร์  แสงเหลา) 

ต้าแหน่ง ครู คศ.1 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

 
 
 
 
 

 


