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สารจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 

  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พุทธศักราช 2549 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 15 ปี มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติ
ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาด้วยการส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ การผลิตบัณฑิตให้มี
ศักยภาพ การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมา
อย่างต่อเนื่อง 

ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เนื่องใน
วาระครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล" 
(New Normal for Sustainability in the Digital Era) ซึ่ ง ได้ รับ ความร่วมมื ออย่ างดี ยิ่ งจ าก
หน่วยงานที่เป็นเครือข่าย จากสภาวิชาชีพ มหาวิทยาลัย และสถาบันต่าง ๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาที่ให้ข้อเสนอแนะและตัดสินผลงานในครั้งนี้ และรวมถึง
ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งทุกฝ่ายต่างก็ตระหนักในความสำคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนา
และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆในศาสตร์สาขาต่าง ๆ การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อวงวิชาการ ต่อผู้เรียน ต่อ
สังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการประชุมวิชาการและเอกสารรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการแก่นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา และ ผู้สนใจทั่วไปเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาสังคม ประเทศชาติต่อไป 
 
 
 ดร.อณาวุฒิ  ชูทรัพย์ 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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สารจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
แห่งประเทศไทย (สสอท.) 

 
ในนามของสมาคมฯ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งมีสมาชิกทั้ง 65 สถาบัน ขอแสดงความ

ยินดีในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติครบรอบ 15 ปี ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในโลกยุคดิจิทัล” (New Normal for 
Sustainability in the Digital Era)  

ในระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาและสร้างบุคลากร
ในสาขาวิชาต่างๆ รับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่ประจักษ์ถึงความมั่นคงใน
การดำเนินการตามอุดมการณ์ของสถาบันอย่างแท้จริง 

ในปัจจุบัน กระแสของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม
ในมิติต่างๆ ทำให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจำเป็นจะต้องทบทวนบทบาท และพันธกิจของสถาบันใน
การปรับเปลี่ยนระบบนิเวศด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ เพ่ือให้
สามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจ ความต้องการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อ COVID-19 ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับองค์กรในภาครัฐและเอกชนทุกประเภท ดังนั้น ในการที่มหาวิทยาลัย           
ราชพฤกษ์ได้จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อดังกล่าว จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรม 

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จึงขออวยพรให้มหาวิทยาลัยได้
เจริญก้าวหน้า และเป็นหลักที่สำคัญของการอุดมศึกษาเอกชนของไทยในการแบ่งเบาภาระในการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้กับประเทศ เปรียบประหนึ่งต้นราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้
ประจำชาติไทย ที่มีความสวยงาม  มีประโยชน์ เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่า และเติบโตแผ่ขยาย
กิ่งก้านสาขา ให้ความร่มเย็น เป็นความหวังและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องสืบไป 

       
     ดร.พรชัย  มงคลวนิช 
    นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
                          ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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           สารจากสภาการสาธารณสุขชมุชน 
 

 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเผยแพร่ ข้อค้นพบและประโยชน์ของงานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนและประเทศชาติ ในวาระที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ได้ดำเนินการตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระยะเวลา 15 ปี สภาการสาธารณสุขชุมชนซึ่งได้จัดทำบันทึกความเข้าใจเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จึงขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตบัณฑิต
ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและให้บริการวิชาการสังคมตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยสภาการ
สาธารณสุขชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ศักยภาพของพลเมืองด้านสาธารณสุขแบบองค์รวม ทั้งด้านกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมโดย  
บูรณาการกับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจซึ่งมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือผลิตนิสิต บัณทิต
ที่มีคุณภาพและรองรับ การวัฒนาของสังคมในอนาคตต่อไป 
 
 
 นายอเนก ทิมทับ 
 เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
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สารจากสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
แห่งประเทศไทย 

 

ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ถือเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้าน
การวิจัย และสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นแก่นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอขอบคุณที่ให้โอกาสใน
การเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
 
 
 นายวรวงค์ ระฆังทอง 
 นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย 
 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย 
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สารจากสมาคมขนส่งสินค้า 

และโลจิสติกส์ไทย 
 

ในการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ถือเป็นอีกเวทีวิชาการ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนในศาสตร์และนวัตกรรมใหม่ ๆ หวังว่าทุก ๆ ครั้งจะเกิดการต่อยอด เพ่ือให้เกิด
การประยุกต์ใช้ขึ้นจริงในประเทศไทย ถึงแม้สถานการณ์ในประเทศไทยยังประสบกับภาวะการระบาด
ของเชื้อโคโรน่า โควิด-19 ก็ตามทางสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยยินดีที่จะแบ่งปันและ
สนับสนุน ขอขอบคุณที่ได้มีส่วนร่วมการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

 
 

 ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ 
 นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิติกส์ไทย 
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คำกล่าวต้อนรับ 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
“ชีวิตวิถีใหมสู่่ความยั่งยนืในยุคดิจิทัล” 

(New Normal for Sustainability in the Digital Era) 
โดย 

ดร.อณาวุฒิ  ชูทรัพย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์

 

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ออนไลน์) 

 
สวัสดีครับ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในปี 2564 ใน
หัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล" (New Normal for Sustainability in the Digital 
Era) ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านองค์ปาฐกพิเศษในวันนี้ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ทิพากร 
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการอุดมศึกษาของประเทศไทยเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน ซึ่งในวันนี้ท่าน
ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล" การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้รับความร่วมมือจากเจ้าภาพร่วม 4 หน่วยงาน 
ดังต่อไปนี้ 1) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2) สภาการสาธารณสุขชุมชน 3) สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิ
สติกส์ไทย 4) สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีองค์กรที่ร่วมบรรยาย
พิเศษ ได้แก่ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) องค์การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว 

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการครั้งนี้ 
ซึ่งรวมถึงผู้ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งนำเสนอผลงานเป็นจำนวน มาก มาทั้งจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน หน่วยงาน
ราชการ รวมทั้งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยผลงานที่ส่งเข้าร่วมมีอย่างหลากหลาย ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และผลงานทางด้านวิทยาก าร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีทั้งบทความวิจัย บทความทางวิชาการ ซึ่งครั้งนี้ส่งเป็นจำนวน
มากถึง 252 ผลงาน ในจำนวนนี้ 12 ผลงาน เป็นการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยัง
มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอีกเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ต้องขอขอบคุณ
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ผู้สนับสนุนทุกท่าน ท่านวิทยากร ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมทั้ง
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุม
ครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ 
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คำกล่าวรายงาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
“ชีวิตวิถีใหมสู่่ความยั่งยนืในยุคดิจิทัล” 

(New Normal for Sustainability in the Digital Era) 
โดย 

ดร.สันธยา   ชูทรัพย์ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ออนไลน์) 

 

เรียน    ท่านประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร  

ดิฉัน ในนามของคณะผู้จัดงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมงานการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่สู่
ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล” รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ได้กรุณา
มาเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในวันนี้ 

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นเวทีระดับชาติและนานาชาติให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา 

ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านบทความวิชาการ บทความวิจัย ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และ กิจกรรมอ่ืน ๆ 
กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป กิจกรรมในวันนี้ 
ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากท่านประธาน การประกาศรางวัลบทความวิชาการยอดเยี่ยม 
Best Paper Award การบรรยายพิ เศษ  จากผู้อำนวยการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEMEO)  และจากผู้อำนวยการบริหาร องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น (JNTO)  การบรรยายองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ในห้อง RPU Talk ซึ่งมีการนำเสนอผ่าน 2 
ช่องทาง Facebook Live และ YouTube ผ่าน RPU Channel และการนำเสนอบทความวิชาการ
ระดับชาติจำนวน 240 เรื่อง และระดับนานาชาติจำนวน   14 เรื่อง การนำเสนอนวัตกรรม 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ในรูปแบบ  Virtual Exhibitions  จำนวน 98 เรื่อง ในภาคบ่ายหลังการ
นำเสนอบทความ มีการตัดสินการนำเสนอบทความทางวิชาการยอดเยี่ยม  

 
การจัดงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายที่ เป็นสภาวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัย และสถาบันต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทความและผลงานเข้าร่วม
นำเสนอ รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาให้ข้อเสนอแนะและตัดสิน
ผลงานการนำเสนอวันนี้ คณะผู้จัดจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้  

 
 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน ได้กรุณาให้เกียรติกล่าวเปิด
งาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล” ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

 
 

  
 
 

 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

คำกล่าวเปิดงาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

“ชีวิตวิถีใหมสู่่ความยั่งยนืในยุคดิจิทัล” 
(New Normal for Sustainability in the Digital Era) 

โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต   ทิพากร 

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ออนไลน์) 

 

ท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ในวันนี้ การจัดกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการในแนวคิดนี้  เป็นการสร้างความตระหนักให้สถาบันการศึกษาและสังคมเห็น
ความสำคัญของการปรับตัวให้เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ในยุคดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนา
ทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล สังคม ชุมชน และประเทศชาติ การจัดเรียนการสอนในสถานศึกษาจึง
จำเป็นต้องผนวกเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในหลักสูตร พร้อมๆ กับปรับแนวทางการเรียนรู้ให้
เป็นไปในลักษณะเรียนรู้เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ให้พร้อม
สำหรับการดำเนินชีวิต ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในอนาคต  

ปัจจุบันดิจิทัลเข้ามาปฏิวัติโลก สถาบันการศึกษาจึงมีบทบาทท่ีสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่
ให้มีสมรรถนะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและดิจิทัล โดยจะต้องเร่งพัฒนาระบบการศึกษา 
ระบบการบริหารจัดการให้มีความพร้อมทั้งบุคลากร ระบบการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการในวันนี้จึงนับว่าเป็นกิจกรรม
ที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ผมม่ันใจว่าผลงานวิจัยและงานนวัตกรรมที่นำเสนอในวันนี้จะสามารถช่วยตอบปัญหาที่
ประเทศไทยเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของสังคมไทยได้ 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผมขอส่งความปรารถนาดีและอำนวย
พรให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า และเป็นมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพอย่างสืบเนื่องและยั่งยืนตลอดไป  

 
ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้นซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ทั้งต่อประเทศชาติ 

บุคคลทั่วไป เยาวชนและนิสิต นักศึกษา ผมขอให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
สวัสดีครับ  
 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

กำหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

“ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล (New Normal for Sustainability in the Digital Era)” 
 

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 

08.00 น. เปิดระบบการถ่ายทอดสด ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube 
(RPU Channel) 

08.15 – 08.30 น. “กิจกรรมรอบรั้ว RPU” ขอเชิญชมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษได้ที่ Facebook 
Live และ YouTube Live 

08.30 – 08.45 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 
15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

08.45 – 09.10 น. พิธีเปิด 
– อธิการบดี ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ 
– รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สันธยา ชูทรัพย์ กล่าวรายงานต่อท่านประธาน 
– รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร กรรมการสภามหาวิทยาลัย และรองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวเปิดงาน 

09.10 – 10.00 น. – รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร บรรยายพิเศษ 
10.10 – 10.20 น. ประกาศผลรางวัลบทความยอดเยี่ยม และประกาศรายละเอียดการเข้าร่วมงาน 
10.30 – 16.30 น. นำเสนอผลการวิจัยในแต่ละกลุ่ม ตาม Link และรหัสเข้าห้อง 

1. กลุ่มสังคมศาสตร์ 
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
3. กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
4. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5. กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
6. กลุ่มผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 

11.00 – 16.30 น. RPU Talk ห้อง 1 และห้อง 2 
– RPU Talk ห้อง 1 ขอเชิญเข้าฟังได้ที่ Facebook Live 
– RPU Talk ห้อง 2 ขอเชิญเข้าฟังได้ที่ Youtube Live  

https://www.facebook.com/rajaprukuniversity
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1186
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1190
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1193
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1196
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1198
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1201
https://www.facebook.com/rajaprukuniversity
https://www.youtube.com/channel/UCcHAD26MTK_hX5oFOCC-sNQ


เอกสารเชิงแนวคิดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 

สารบัญ 

ล าดับ ชื่อผลงาน เจ้าของ หน้า 
ผลงานวัตกรรม 

1.  แครกเกอร์ทุเรียน วรายุทธ ต่ายเพ็ง 1 

2.  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง หลักการบริหารงานคุณภาพ
ในองค์การระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นปีที่ 1 

สุภัทรวดี  ศิริสุวรรณ 
ประสพโชค ถ้้าสวย 
ปวีณ์พร พูลสวัสดิ์ 

2 

3.  บทเรียนออนไลน์ รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น ส้าหรับ
นักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 

ธวัลพร เปรื่องสุวรรณ 
รุ่งนภา โกษาวัง 
อดิศร ชัยชาญ 
อรวรรยา โสมนัสกุล 

3 

4.  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Google Classroom 
รายวิชาองค์ประกอบศิลป์สาหรับงานคอมพิวเตอร์ 
สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 

อานนท์ เค้าโคน 
ปุณภณ พุทธโชติ 

4 

5.  ผลิตภัณฑ์น้้าจิ้มสุกี้ก่ึงส้าเร็จรูปชนิดก้อน พงศ์ภัค เชิงชาญกิจ 
ชาญโชติ ทองช้านิ 
ปรเมศวร์ เจนวิไลศิลป์ 
ศิระดา โกศลเศขร์ 

5 

6.  บทเรียนออนไลน์ Classroom วิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 

ศรีนันทรา สีทองสุข 
ธนัชชา ทองมิตร 
จตุพร แต้มชัยภูมิ 
ดวงกมล เตียซิน 

6 

7.  บุปผชาติ โมเดล กฤษฎา นุตวงษ์ 7 

8.  เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ พรสุภา สงครามศักดิ์ 
ปัณฑิตา คนึงการ 

8 
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ล าดับ ชื่อผลงาน เจ้าของ หน้า 

9.  การเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ 
Google Classroom วิชาพ้ืนฐานธุรกิจดิจิทัล 
ส้าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัย
เทคโนโลยีภูเก็ต 

กิจจา แสนกล้า 
เสรี ตัณฑวัฒน์ 
ณัฐวุฒิ สร้อยทอง 

9 

10.  การบริหารจัดการธุรกิจร้านขายน้าแนวใหม่โดยใช้
แอปพลิเคชัน Loyver POS ของร้านขายน้า ช.
กะเฌอ ข้างบ้าน 

มารีน่า นาวาลอย 
กัญญารัตน์ ทองบุตร 
สุภาพร อาจเอี่ยม 
จิดารัตน์ ขุนทอง 

10 

11.  บ้านเช่า (บ้านสวนลภัสกร) การบริหารจัดการธุรกิจ
บ้านเช่าแนวใหม่ โดยแอปพลิเคชัน Horganice 
Owner 

โสพิศ จ้าปาดะ 
ปาริตา ชัยพลบาล 

11 

สิ่งประดิษฐ์ 

12.  เครื่องดักจับ PM2.5 จากพัดลมไอเย็นและแผ่น
กรองอากาศ HEPA 

พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ 
กตญ มหาชนะวงศ์ 
สุวรรณแพทย์ 

12 

13.  กล่องราตรีประดับดาว สกลเวท ศตะกูรมะ 13 

14.  การออกแบบและสร้างเตาถ่านกัมมันต์ ตาม
หลักการคาร์บอนไนเซชัน 

จีรัฐติกุล กล้าหาญ 
สุริยา  มากล้น 
จิรายุ มีศิลป์ 
จักรกริช ใจปลื้ม 
ยุทธนา สู่สุข 

14 

15.  โมเดลอาหารอาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต รายวิชา
อาหารท้องถิ่น ส้าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการ
โรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

ภาณุวัฒน์ แสงมณี 
อมรรัตน์ พรหมแก้ว 
สันติ บุตรน้้าเพ็ชร 
ศุภโชค ทองเจิม 
นันทวัฒน์ นุ่มอุปถัมป์ 

15 

16.  เข็มกลัดติดเสื้อ สุกัญญา เซี่ยงฝุ่ง 
วรรณภา วัฒนสุทธิ 

16 
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17.  พวงมาลัยจากริบบิ้น ยุทธพงษ์ ศัลยวุฒิ 
บุญญารัตน์ ศรีจัตุรัส 
นวพร พงศ์ประเทศ 
ณัฐวุฒิ โปรดปราน 

17 

18.  โคมไฟไม้แขวนเสื้อ อพรรชนิตา วิเศษสมิต 
ณัทรดา อินทวงค์ 
วิราพร คุ้มพงษ์ 
พุทธภูมิ เทียนมณี 

18 

19.  ช่อดอกไม้แสดงความยินดี พงศภัค มั่นใจ 
สิริมนต์  ชาติอดุลย์ 
ปิยวัฒน์ โสธร 
รชัต พูลผล 
ธนาธิป สุขสม 

19 

20.  กระเป๋ารักษ์โลก ชัชชลิต อ่ิมสอน 
รุจจิรา ลมพัด 
ธวัชชัย สุขสนิท 
วรรณษา เกตุชนก 
อิธิพล อ่วมอ่ิม 

20 

21.  เค้กฝอยทอง น้้าทิพย์ ชาสิริ 
ธนัญญา ณะทองก้อน, 
ณัฐศิษย์ สินพิบูลย์ 
 ธราดล ใจรักษา 

21 

22.  โอ่งทิพย์ ธิดา ผาสิน 
ชลธิชา สิทธจิันดา 
ปณิตา สุรเวช 
สโรชา แก่นสงสัย 
ปนัดดา จงประสิทธิ์ 

22 
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23.  ทาร์ตสับปะรดแฟนซี วิชสุ ด้วงอยู่ทอง 
ธัญพิสิทฐ์ กันทะเนตร 
ชนินทร์ อ่อนลออ 
กณวรรชน์ แซ่หาญ 

23 

24.  ทาร์ตลูกส้ม นิญาอร น้อยหมื่นไวย  
อรอนงค์ พรหมไพร 
ญาดานันท์ โพชะนะ 

24 

25.  ถังขยะอัจฉริยะฆ่าเชื้อด้วยหลอดไฟ UV ปัญญพัฒน์ ภูมิรัตน์ 
วัชรพงศ์ คงนุ้ย 
ยศนันท์ ชูช่วย 
อภิชาต หมื่นนรา 
สุรชัย มงคลวงศ์ 

25 

26.  น้้าส้มสายชูผลไม้เพ่ือสุขภาพ ยุพารัตน์ แก่นจันทร์ 
ณัฐนิชา สัพมิตร 
ธนาทิพย์ สิทธิชัย 

26 

27.  ปลาฉิ้งฉ้างหม่าล่า สรายุทธ ผาสุก 
สุชยา เอี่ยนเหล็ง 
ธนภัทร เพชรกูล 

27 

28.  ใครไม่หอม เทียนหอม จารุวรรณ จันทร์ทอง 
ไกรศร นันทศร 

28 

29.  บัวลอยไส้สังขยานมสด จิตรอนงค์ สงชนะ 
ภัทราวดี แต้มเพชร 
ชิติพัทธ์ แซ่จั่น 

29 

30.  ปลากิมจิ วสันต์ ขันตีจิตร์ 
อัญชัน โลหะกุล 

30 

31.  ไข่เค็มเรนโบว์ กาญจนา รักพริ้ม 
วิสาวรรณ จินดวง 

31 

32.  คิมบับพบรักที่ปักษ์ใต้ ซูไรนี มาหะมะ 
กฤติญา พรหมดี 

32 

 



เอกสารเชิงแนวคิดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 

ล าดับ ชื่อผลงาน เจ้าของ หน้า 

33.  บราวนี่น้้าพริกสมุนไพร จิรวรรณ เมืองลาย 
ลินดาวดี หมื่นภู่ 

33 

34.  สเปรย์จากหอมแดง แพรวพรรณ ศรีสุข 
สรายุทธ เริงสมุทร 

34 

35.  ขนมมันม่วงสอดไส้อินทผลัมห่อใบตอง วรัญญา เชษฐ์พันธุ์ 
กัลยา เชษฐพันธ์ 

35 

36.  เครื่องกดระบบสวิตซ์ เปิด – ปิด จีรวัฒน์ ชลกิจ 
จักราวุฒิ  อินนุพัฒน์, 
ตัสนีม สุจริตธรรม 
กนกพล ศักดิ์แก้ว 
นูรูฮูดา หะยีสะอิ 

36 

37.  กล่องใส่ของจากไม้ นิพนธ์ แซ่ตั้ง 
จุฑามาศ ศรีข้า 
นัทพร มงคลเลิศ 
บุปผชาติ รอดพิทักษ์ 
จักรเพชร กาศธัญกร 

37 

38.  เครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติจาก KidBright เตชิต แสนรัก 
ทัพพ์ธนันท์ น้อยมั่น 
พรรวษา เอกม่วง 
ชนิกานต์ ยอดประเสริฐสุด 

นรินทิพย์ เผ่าสังข์ 

38 

39.  เครื่องอบฆ่าเชื้อ มหรรณพ เพชรกระโทก 
พัชรีย์ เกตุเพ็ง 
วรรณพร พระค้าจันทึก 
ศศิวิมล ราสูงเนิน 
มนัสสนันท์ อยู่เปรม 

39 

40.  อ่างล้างมือวินเทจ คณาธิป เพชรจันทรานุ
กุล กันติชา ปุณณารักษ์ 
นันทวัฒชัย จันดี 

40 
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41.  โต๊ะเก้าอ้ีมินิ ชมพูนุช จ้อยเล็ก 
ชลธิชา เมฆมงคลชัย
นภาพัฒน์ ทับมุกข์ 

41 

42.  คุกกี้ของคุณแม่ สุพิชฌาย์ โพธิ์ชัย 
ภัทรวดี ดวงจินดา 
ประทานพร สุริย์ฉาย 

42 

43.  แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์ไฟฟ้า) คุณนิธิ ผลแก้ว 
ปิยฉัตร สัญญอาจ 
สุธิตา มันตีเมาะ 
กัญญ์วรา สุขพลอย 
สุทธดา เพชรบุตร 

43 

44.  โต๊ะเขียนลายผ้าบาติกปรับระดับ ภาณุมาศ ปัญญางาม 
ดวง มีทรัพย์ 
ขวัญชีวา สืบวงษ์ 
ศิริรัตน์ วังทะพันธ์ 
นริศรา หลาบหนองเเสง 
ภาณุมาศ บุญศิริ 

44 

45.  การออกแบบเพื่อความปลอดภัยส้าหรับเครื่องกลึง
ไม้ 

ขวัญทิพย์ วันดี 
จิรารัตน์ รัตนสุวรรณ 
ณัฐริณีย์ คุณวงค์ 
มยุรี วงศ์บุญชัยเลิศ 
วิภาดา กนกกุลเดโช 
อภิสิทธิ์ จงดี 

45 

46.  การออกแบบการ์ดชนิด Self-Adjusting Guard 
ส้าหรับเครื่องตัดพลาสติก 

จิราพร ออนตะไคร้ 
มัลลิกา ล้านบุญมี 
อัญชลี คัตรมี 

46 
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47.  การออกแบบกล่องครอบลดเสียงจากใบมะพร้าว ปารณีย์ วาดวงศ์ 
อารยา ทองเพ็ญ 
นราพรรณ หนูปลอด 
ณัฏฐธิดา กองห้าห้อง 
ณิชารัศม์ ปัญจโพธิวัฒน์ 

47 

48.  ขนมไข่เต่าถนอมสายตา จิดาภา อรัญญิ 
วรางคณา เชื้อเต็ง 
อภิวัฒน์ แฝงสีพล 

48 

49.  กล่องฆ่าเชื้อโรค ปรียากรณ์ ชัยพิพัฒน์กุล 
ชนัญชิดา แสงสว่าง 
ชาริณี สีเดช 
นนทพัฒน์ รักษากิจ 
ณัฐพร อัศวภูมิ 

49 

50.  เครื่องกดเจลอัตโนมัติจากสิ่งของเหลือใช้ ธีรชัย นิลสวุรรณ์ 
จิตริน วันหิง 
จินตนา อินภูธร 
ณิชาภา รอดสิน 

50 

51.  ข้าวแต๋นชาลอย เดชา ธรรมโส 
ภัทราวุฒิ บุญเลี้ยง 
กนกนันท์ ปัญญาผล 
ศุภโชค โชติถาวรรัตน์ 
อาชวิน เชาวพ้อง 
ภูวณัฐ์ จันทร์ขวาง 

51 

52.  ลาบลอยทรงเครื่อง สุนิสา การะเกตุ 
กัลยารัตน์ ช่วยชุม 
ธัญรัตน์ เชื่อมั่น 
จิราพัชร หาญจริง 
สุดารัตน์ อ้นใจธรรม 
ศุภกร โพธิ์สง่า 

52 
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53.  สครับผิว อินทิรา รักเดช 
นัฐพร อาจศิริ 
กิตติศักดิ์ สิทธิกรณ์ 
พัชรินทร์ ล่าล้านหลวง 
พิษณุวัชร์ อาจหยุด 
เพ่ิมพูล ช่วยบุดดา 
วรายุทธ์ นุชนาด 

53 

งานสร้างสรรค์ 

54.  ความสงบและการแปรเปลี่ยนของสรรพสิ่งภายใต้
เงื่อนไขของกาลเวลา 

ทศพล ธีระจันทร์ 54 

55.  วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันระหว่างใหม่กับเก่าในยุคดิจิทัล นิลยา มีศรี 55 

56.  การออกแบบสายรัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สุริยา มุลินิล 56 
57.  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Wordwall เพ่ือ

วัดความรู้เกี่ยวกับค้าศัพท์ในแหล่งท่องเที่ยว 
รายวิชาทรัพยากรท่องเที่ยวไทย ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาการ
ท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

จารุณีย์ ศิลปสาตร์ 
จิรติ ไชยเทพ 
สุพัตรา เด็นศิริ 

57 

58.  สื่อบทเรียนปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle เรื่อง
อินเตอร์เน็ตการสื่อสาร ในรายวิชาธุรกิจดิจิทัลผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ ส้าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

อธิติญาภรณ์ ศรีแก้วกุล 
ไพรัตน์ ศิลปสาตร์ 
เจนจีรา ปลอดภัย 
วราห์ คล่องการยิง 
จุไรพร ทองกอบ 

58 

59.  ทักษะกระโดดเชือกข้ันพ้ืนฐาน อธิคม รอดแผ้วพาล 59 

60.  สื่อการน้าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง 
ระบบปฏิบัติการเพ่ือการศึกษา รายวิชาคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ระดับปวช.2 วิทยาลัย
เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 

ธนายุทธิ์ อุ่นอ่อน 
เจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ 

60 
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61.  การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ เรื่อง 10 วิธีประหยัด
พลังงานในบ้านแบบเห็นผลจริงในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 

ปณิตา รุ่งเรืองกุล 
ลัดดาวรรณ คงพูล 
จ้าเริญ ติ่งต้อย 

61 

62.  การใช้สื่อ PowerPoint เรื่องการใช้เทคโนโลยี
เบื้องต้นเพ่ือการบริการลูกค้า รายวิชาเทคโนโลยี
เบื้องต้นเพ่ือการบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 

อนุดา แจ่มศรี 
อรุณรุ่ง สุวรรณโชติ 

62 

63.  ท้าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย canva กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์ 
กฤษณะ ไทยเอ้ือ 

63 

64.  สื่อการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง สถิติพ้ืนฐาน ระดับ 
ปวช. ชั้นปีที่ 1 

ณัฐฏ์กานดา อินทร์เจริญ 
สุวนันท์ ยืนยิ่ง 
มณีย์ พุ่มพ่ึงศรี 

64 

65.  สื่อการสอนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขาย
สินค้า รายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า โดย 
Animaker ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 

วาทินี หมื่นปทุม 
สมพร แตงชาติ 
สิริรัตน์ สมานโสร ์
ชญาณ์นันท์ วรกรโชติพันธุ์ 

65 

66.  ความส้าคัญของภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ พัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม 
อรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว 

66 

67.  สื่อการสอน เรื่อง “เดินตามทางเศรษฐกิจพอเพียง” อลงกรณ์ เต่าทอง 
สุธรารัตน์ เหรา 
ผ่องเพ็ญ เบญจาทิกุล 

67 

68.  วิดีโอช่วยสอนการสร้างร้านค้าบนเว็บไซต์ 
Lnwshop.com ในรายวิชาการตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี
ที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

กิติกรณ์ เจะเหลา 
ศญานินท์ ท้าศรี 
สมฤทัย สมัยพิทักษ์ 
ปณิตา รุ่งโรจน์ 

68 

69.  สื่อการสอนเกมกระดานออนไลน์ เรื่อง การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis ในรายวิชาหลักการ
ตลาด ระดับปวส. ชั้นปีที่ 1 วทิยาลัยเทคโนโลยีวิมล
บริหารธุรกิจ 

พิมพ์พิสา เหมพิจิตร 
ถิรพุทธิ์ จวงจ้าเริญ 

69 
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ล าดับ ชื่อผลงาน เจ้าของ หน้า 

70.  เกมส์ Bingo-MK@WBAC ส้าหรับการเรียนรู้เรื่อง 
ค้าศัพท์การจัดซื้อ ในรายวิชาการจัดซื้อเบื้องต้น 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย
เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 

บุสพรรณ ทูปคันโธ 
อธิตญา จันทรทอง 

70 

71.  การนาแอปพลิเคชัน CANVA มาใช้ประกอบการ
สอนในรายวิชาการบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

สุรสิทธิ์ อุทัยบุรมย์ 
อภิชาติ ไชยนิล 

71 

72.  วิดีโอช่วยสอนการทาบัญชีออนไลน์ของร้านค้าแนว 
Modern Trade บน ACMO biz ในรายวิชาการ
บัญชีสินค้าและระบบใบส้าคัญ ส้าหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัย
เทคโนโลยีภูเก็ต 

อาภรณ์ เทียนทอง 
จิรา เวชสิทธิ ์
จันทรา แซ่หลิม 
สมจิตร อภัย 
ธวัชชัย สังข์ศิลป์ชัย 

72 

73.  สื่อการสอนการเขียนโปรแกรมโค้ด Dev C++ โดย
ใช้โปรแกรม Animaker Teaching material for 
programming Dev C++ code using Animaker 

ปยุดา วิเศษไกรเดช 
ติมาวัลย์ ปรีชาศิลปกุล 

73 

74.  การสร้างสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่อง
การตกแต่งภาพถ่ายด้วย Adobe Photoshop โดย
ใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro 

ปรียาธร เรืองโต 
ธนพล โพธิ์อุไร 

74 

75.  การสร้างสติกเกอร์ไลน์เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ COVID 19 

กมลวรรณ์ โตดี 
กนิษฐา เฉลิมพลากร 

75 

76.  การสร้างสื่อการสอน “online” วิชาอาเซียนศึกษา 
เรื่องค้าทักทาย อาหารเครื่องแต่งกายของอาเซียน 
โดยใช้โปรแกรม YouTube 

อัครยา นิวาสรัมย์ 
สิริลักษณ์ กมลแมน 

76 

77.  การสร้างสื่อออนไลน์ขายสินค้า “แอพพรีเมี่ยม” 
โดยใช้โปรแกรม Facebook และ Line ในการ
ประชาสัมพันธ์และรับออเดอร์ 

ณัฐวุฒิ ดาวซ้อน 
สุทธิดา ชุ่มชาติ 

77 
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ล าดับ ชื่อผลงาน เจ้าของ หน้า 

78.  การสร้างเว็บเพจขายสินค้า “เบเกอรี่” โดยใช้
โปรแกรม Google sites และ Instagram ในการ
ประชาสัมพันธ์และรับออเดอร์ 

อัจจิมา องอาจ 
วีรวัลย์ แก้วหาร 

78 

79.  สื่อการสอนออนไลน์บน YouTube เรื่องวิธีการใส่ 
CG และ Effect ลงในคลิปวิดีโอ 

ณัฐชนน บุญภักดี 
ธนภัทร วิมาลา 

79 

80.  สื่ออินเทอร์แอคทีฟเรียนรู้ค้าศัพท์ภาษาจีน เรื่อง
รสชาติอาหาร ในรายวิชาภาษาจีนในงานอาชีพ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย
เทคโนโลยีภูเก็ต 

อังคณา นิยมจิตต์ 
พรทิพย์ ศรีสวัสดิ์ 
สุจินต์ วิสุทธิวชัรกุล
เสาวคนธ์ คล่องก้ารยิง 
ธงชัย ภิรมย ์

80 

81.  มีช่วงเวลาดี ๆ กับโปรแกรมดิสคอร์ด Have a 
good time with Discord 

นนทพงษ์ จันทร์ทร 
พรีภัทร มิดดี้ 
ณัฐดารา ทองมา 
เนติผล ฝักบัว 
วายุ ภัทรกานต์ 

81 

82.  สร้างสรรค์งานด้วย Canva นภาพรรณ ธนะประวิตร 
พิพัฒธ์ พิมพ์รัตน์ 
พรชัย เหล่าแสงไทย 
ชินวัตร สมจินดา 
ชวัลวิทย์ แก้วปู่วัด 

82 

83.  แนะน้าการใช้โปรแกรม OBS Studio ในการอัด
วิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

ณัฐดนัย ผาสุกขันธ์ 
สิทธิศักดิ์ นาโส 
ธนภัทร สายสวาท 
ณัฐพล ปรากฏรัตน์ 

83 

84.  แนะน้าวิธีการใช้ปุ่มทางลัดบนแป้นพิมพ์ ใน
โปรแกรม Microsoft Office 

เนตรนภา เต็กมงคล 
สหรัฐ คูณศรี 
วัลลภ โพพวง 
ชินพัฒน์ มุ่งวิชา 

84 
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ล าดับ ชื่อผลงาน เจ้าของ หน้า 

85.  วิธีการออกแบบสื่อน้าเสนอผลงาน (PowerPoint) 
ให้มีสไตล์ 

สืบศักดิ์ ยุวะบุตร 
ภควัฒน์ พุ่มแพร 
วงศ์เมือง มาณะโพน 
ธีรพล วังไพ 

85 

86.  การจ่ายบิลออนไลน์ด้วย True money wallet ศุภกร เกษชุมพล 
ศิวกร สราญนาส 
กฤษณพงศ์ สุคนเขต 
วุฒิชัย เหล่าเขตกิจ 
กิตติพร คล้ายจิตสกุล 

86 

87.  โครงงานออมดีมีเงินเก็บ รายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อ
ขายสินค้า ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 

ศิริพร ลาสม 
นิสิตา บุตรสา  
มินา ไพรเทศ 
จักรพงษ์ ทองพิทักษ์ 
กอบบุญ อินทุทัส 

87 

88.  โครงงานการพัฒนาเกมเก่ียวกับบัญชีผ่าน App 
Store หรือ Play Store 

กฤติยาภรณ์ จันทะรัตน์ 
กฤติยาพร กิจวิสีรี 
ภาขวัญ ค้ารัตน์ 
เมธาวดี แผงอ่อน 
ชยกร คงคามาศ 

88 

89.  สื่อการสอน เรื่อง“การนาเว็บไซต์ Online Video 
มาใช้ประกอบสอน เพ่ือให้นักศึกษาระดับ ปวส.2 
เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ วิชาการพัฒนา
เว็บไซต์ทางธุรกิจ” 

อัครพล ธรรมรังสี 
ศศิพัชร์ เธียรธีรกานต์
อุทัยทิพย์ จิตโรจน์ 

89 

90.  การออกแบบลายพิมพ์ผ้าร่วมสมัย แรงบันดาลใจ
จากลวดลายลงรักปิดทอง วัดใหญ่สุวรรณาราม 
จังหวัดเพชรบุรี 

นันทิยา ดอนเกิด 
ชลันดา สังวรกาญจน์ 

90 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานนวัตกรรม 
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แครกเกอร์ทุเรียน 
 

วรายุทธ ต่ายเพ็ง 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง, 63109950038@rpu.ac.th 

 

แครกเกอร์ เป็นขนมอบกรอบหนึ่งชนิดที่นิยมรับประทานทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่ แต่แครกเกอร์ทั่วไป

มักมีส่วนผสมของแป้งสาลี ซึ่งพบว่ามีผู้ที่แพ้โปรตีนในแป้งสาลีเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพบว่าผลไม้ไทยโดยเฉพาะ

ทุเรียนมีจ านวนมากดังนั้นผู้จัดจึงคิดพัฒนาสูตรแครกเกอร์ที่มีส่วนผสมจากแป้งข้าวโอ๊ต แป้งข้าวกล้องและ

แป้งมันฝรั่งโดยไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลี ผู้ที่แพ้โปรตีนแป้งสาลีสามารถรับทานได้  การศึกษาครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์ 1) เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่แพ้โปรตีนในแป้งสาลี 2) เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์แบบใหม่ใน

ท้องตลาด 3) เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกร จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ชิมผลิตภัณฑ์ ใช้แบบทดสอบ

ประสาทสัมผัส 9 Hedonic scales กับกลุ่มผู้ที่ให้ข้อมูล จ านวน 33 คน ในวัยเรียน ช่วงอายุตั้งแต่ 15-20 ปี 

ชิมผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ทุเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง พบว่าผู้ชิมมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เฉลี่ยอยู่ใน

ระดับชอบมาก โดยลักษณะดังกล่าวของแครกเกอร์ทุเรียนตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.

523/2547 สามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิห้องปกติได้นาน 3 เดือน การน าไปขยายผลเชิงพาณิชย์ 1) 

จ าหน่ายที่ร้านกาแฟอเมซอน 2) จ าหน่ายทาง LINE @ Durian Cracker 3) จ าหน่ายทางเพจ Facebook 

Durian Cracker 4) วางจ าหน่ายที่ศูนย์การเรียนรู้อาหารถ่ินระยอง 

ผลการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ทุเรียน 

 

 

 

 
ภาพผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ทุเรียน 
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บทเรียนออนไลน์ เร่ือง หลักการบริหารงานคุณภาพในองค์การ 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปีที่ 1 

 

สุภัทรวดี  ศิริสุวรรณ ประสพโชค ถ้้าสวย ปวีณ์พร พูลสวัสดิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, supavadee2542@gmail.com 

 
ในโลกปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงนั้น เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ในการรับส่งข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ตัวอักษร 
หรือเสียง ย่อมท าให้เกิดนวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับการศกึษาขึ้นเป็นจ านวนมาก และแพร่หลายอย่างรวดเร็ว  ซ่ึงผู้สอน
จ าต้องน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่
ง่ายขึ้น และประหยัดเวลาอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องดูเหมือนเป็นสิ่งที่
ก าหนดให้ผู้สอนคอยติดตามและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ การเรียนการ
สอนท าให้สามารถปรับการเรียนการสอนในบริบทที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสมนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่
สามารถชี้น าทิศทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดทางการเรียนรู้ โดยผู้สอนได้น าเอาศักยภาพของ
อินเทอร์เน็ตมาบูรณาการกับการใช้การสอนแบบเดิม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อออกแบบพัฒนาและสร้าง
บทเรียนออนไลน์ เพื่อให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นระบบและเหมาะสมกับผู้เรียน ซ่ึงผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
เข้าใจ และเพื่อน าไปพัฒนาให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  แนวคิดทฤษฎี การสร้างบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต Hoffmam (1997) ได้เสนอแนะว่าการออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บมี 7 ขั้นได้แก่ การสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้เรียน/บอกวัตถุประสงค์ของการเรียน/ทบทวนความรู้เดิม ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้/ให้ค าแนะน าและให้ข้อมูลย้อนกลับ/ทดสอบความรู้ และให้ข้อมูลเพิ่มเติม การพัฒนาและการสร้าง
เครื่องมือ ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา เขียนแผนผังเพื่อก าหนดช่องทางการสื่อสารภายในบทเรียน 
ออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคัดเลือกโปรแกรมในการพัฒนา ผู้วิจัยได้สร้างสื่อบทเรียน
ปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning และรูปแบบห้องเรียน
กลับด้าน Flipped Classroom ผ่านการผสมผสานคลิปวิดีโอหรือเนื้อหาบทเรียนจากแหล่งทรัพยากรทางการ
เรียนรู้แบบเปิดที่หลากหลายและสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทันที โดยผู้สอนสามารถ
แทรกค าถาม และท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการทดสอบและการวัดประเมินผล จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.01 
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บทเรียนออนไลน์ รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 
 

ธวัลพร เปรื่องสุวรรณ รุ่งนภา โกษาวัง อดิศร ชัยชาญ  อรวรรยา โสมนัสกุล 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 

thawanporn@wbac.ac.th, rungnapa@wbac.ac.th, kuaonya@wbac.ac.th, 
m_adisorn_wbac@hotmail.com 

 
 ความส าคัญและความจ าเป็นในการสร้างบทเรียนออนไลน์ Google Classroom เป็นการใช้วิธีการ
เชิงระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้มีคุณภาพขึ้นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

วัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classroom และเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น  

แนวคิด ทฤษฎีในการสร้างบทเรียนออนไลน์ Google Classroom เป็นการเรียนผ่าน เครือข่าย 
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี  

ขอบเขต และความสามารถของการสร้างบทเรียนออนไลน์ Google Classroom เป็นเครื่องมือที่
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถสร้างความปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักเรียน  

วิธีการ ขั้นตอนในการสร้าง ผู้สอนได้สร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom และได้
สร้างบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบของ PowerPoint YouTube video ใส่ไว้ในห้องเรียน classroom  
 จุดเด่นของชิ้นงาน ตั้งค่าง่าย ผู้สอนสามารถสร้างชั้นเรียน เชิญนักเรียน และผู้สอนร่วม และผู้สอน
สามารถแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ งาน ประกาศ และค าถามในสตรีมของชั้นเรียนได้ ประหยัดเวลา 

ประโยชน์และคุณค่า บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom ท าให้ผู้เรียนสามารถทบทวน
บทเรียนต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง และท าได้ตลอดเวลา 
  

      
 

ภาพที่ 1 หน้าจอการท างานของ Google Classroom 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Google Classroom รายวิชาองค์ประกอบศิลป์ส าหรับ
งานคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3  

 
อานนท์ เค้าโคน ปุณภณ พุทธโชติ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 10255@wbac.ac.th, chaiyaporn@wbac.ac.th 
 

 สืบเนืองจากสถานการณ์การแพร่ระเบิดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ท าให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่
สถานศึกษาของเราได้ จึงท าให้เกิดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ผ่าน google meet และทางผู้
ประดิษฐ์เล็งเห็นความส าคัญของแอพพลิเคชั่น Google Classroom ในเรื่องของการจัดการบทเรียน และ
งานที่มอบหมายตามต าราที่ยังไม่อัพเดทในปัจจุบันนี้ ผู้ประดิษฐ์จึงพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Google 
Classroom ในรายวิชาองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ ด้าน
การออกแบบ การสร้างรูปภาพชิ้นงาน และสามารถมาศึกษา บทเรียนนอกเวลาเรียนได้ใน Google 
Classroom อีกด้วย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถบริหารจัดการ เรียนการสอนผ่าน Google Classroom ได้ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ ด้านการออกแบบ การสร้างรูปภาพชิ้นงาน 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษา บทเรียนนอกเวลาเรียนได้ใน Google Classroom 

ลักษณะชิ้นงาน                                      วิธีการ ขั้นตอนในการสร้างชิ้นงาน 
ด้านเนื้อหา เทคนิคการสร้างภาพ       
ด้านการสร้างสื่อมัลติมีเดีย : ใช้คลิป MP4 และโปรแกรม 
Canva, Adobe photoshop, Adobe illustrator,  

Pixil Art, Photopea, Ibis Paint X 
  

 
 
 

ประโยชน์และคุณค่าของชิ้นงาน 
 สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการสอนในรายวิชา องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมกราฟิกได้โดยตรง อีกยังสามารถน าไปบูรณาการได้อีกหลากหลายวิชา ที่เกี่ยวกับการสร้าง
ภาพ จัดองค์ประกอบรูปภาพ และเป็นการพัฒนาเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ให้เป็นปัจจุบัน และยัง
สามารถมาศึกษาเนื้อหานอกเวลาเรียนได้ด้วย 

  
สื่อการสอนเทคนิคการสร้างภาพต่าง ๆ และสื่อการสอนด้วย
โปรแกรมPowerPoint, Canva, Adobe Photoshop, 
Adobe illustrator  ที่ถูกพัฒนาและท าขึ้นมา และใช้
โปรแกรมจากGoogle Meet อัดวิดีโอ และน ามาตัดลงใน 
 Sony Vegas โดนการตัดเนื้อหาของบทเรียนให ้
 กระซับและใส่ข้อความลงไปบางส่วนเพื่อลดเวลา 
 ในการชมคลิปและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น   
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ผลิตภัณฑ์น้้ำจ้ิมสุกี้กึ่งส้ำเร็จรูปชนิดก้อน 
 

พงศ์ภัค  เชิงชำญกิจ ชำญโชติ ทองช้ำนิ ปรเมศวร์ เจนวิไลศิลป์ ศิระดำ  โกศลเศขร์ 
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา, pongplack.che@cdti.ac.th 

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสูตรมาตรฐานของน้้าจิ้มสุกี้ 2) ศึกษาวิธีการท้าผลิตภัณฑ์
น้้าจิ้มสุกี้กึ่งส้าเร็จรูปชนิดก้อน โดยวิธีการอบแห้งแบบถาดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาที่
แตกต่างกัน 3) ศึกษาปริมาณน้้าที ่เหมาะสมในการละลายผลิตภัณฑ์น้้าจิ ้มสุกี ้ กึ่งส้าเร็จรูปชนิดก้อน 
4) ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้้าจิ้มสุกี้กึ่งส้าเร็จรูปชนิดก้อน และ 5) ศึกษาอายุการเก็บ
รักษาของผลิตภัณฑ์น้้าจิ้มสุกี้ก่ึงส้าเร็จรูปชนิดก้อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คุณครู นักศึกษา 
นักเรียน และเจ้าหน้าที่พนักงานโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จ้านวน 50 คน โดยใช้
เครื่องมือในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9–Point Hedonic 
Scale) โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ้านวน 50 คน พิจารณาคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ 
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม น้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) อาหารกึ่งส้าเร็จรูปเป็นการแปรรูปอาหาร เพื่อวัตถุประสงค์ให้เก็บรักษาได้นานขึ้น รวมถึงเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วต่อผู้บริโภคในการรับประทาน การท้าแห้ง (Drying) เป็นการลดความชื้นของอาหาร
จนถึงระดับที่จะสามารถระงับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้ คือ จะมีค่าปริมาณน้้าอิสระต่้ากว่า 0.70 
จึงท้าให้อาหารเก็บไว้ได้นาน 
 คณะผู้จัดท้าจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าจิ้มสุกี้กึ่ งส้าเร็จรู ปชนิดก้อน เพื่อความ
สะดวกสบายเพิ่มขึ้นในด้านการขนย้าย อายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น และตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่รับประทานสุกี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภำพที่ 2 ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์น้้าจิ้มสุกี้
กึ่งส้าเร็จรูปชนิดก้อน 

 

ภำพที่ 1 ผลการตรวจค่าความชื้นผลิตภณัฑ์น้้าจิ้ม
สุกี้กึ่งส้าเร็จรูปชนิดก้อน 
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บทเรียนออนไลน์ Classroom 

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ ปวส. ชั้นปทีี่ 1 
 

ศรีนันทรา สีทองสุข ธนัชชา ทองมิตร จตุพร แต้มชัยภูมิ ดวงกมล เตียซิน 
 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 

10019@wbac.ac.th, 10024@wbac.ac.th, 60008@wbac.ac.th, 60009@wbac.ac.th 
 

การสร้างบทเรียนออนไลน์ Classroom วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีจุดประสงค์เพื่อ
สนองตอบการเรียนในยุคปัจจุบันที่ทุกคนต้องแข่งขันกับเวลาและการพัฒนาการศึกษาที่ เปลี่ยนไป 
โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาคีนั้น ต้องเรียนด้วยและต้องปฏิบัติงานตามสภาพจริงด้วย รวมทั้ง
นักศึกษาที่ต้องการท างานนอกเวลาเพื่อภาวะค่าครองชีพ ซึ่งท าให้เวลาท างานส่งน้อยลงมาก ผู้สอนจึงท าสื่อ
บทเรียนออนไลน์ Classroom วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สนองตอบผู้เรียนตามสถานการณ์การเรียนรู้
ที่เปลี่ยนไปด้วยการเรียนรู้ตามรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกสถานการณ์ ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวเรียน ผู้เรียนที่เป็นผู้สร้าง
ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเป็นวิธีการที่ผู้สอนจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดยให้ผู้เรียนได้ท างานที่หลากหลาย เช่น ศึกษาค้นคว้า สืบค้น 
วิเคราะห์ อภิปราย ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และ อาศัยประสบการณ์เดิมที่
ผู้เรียนมีอยู่ ผู้สอนจะเป็นเพียงผู้อ านวยความช่วยเหลือ จัดบรรยากาศในการเรียนให้กับผู้เรียน และครูมี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการจัดประสบการณ์และบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้แล้วนักศึกษาที่ได้น าผลที่ได้จากการเรียนด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์ 
Classroom ไปใช้ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป และผู้สอนยังเชิญผู้สอนท่านอื่นเข้าร่วมในชั้นเรียน
เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอน ผู้สอนได้สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ผ่าน Google Form ใน
รูปแบบ Choice, Fill in Blank นักศึกษาสามารถเรียนรู้บทเรียนได้โดยไม่จ ากัดสถานที่ในการศึกษา และ
เรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง เรียนเมื่อใด เรียนเวลาใดก็ได้ ซึ่งนักศึกษามีอิสระที่จะได้เรียนรู้และทบทวนบทเรียนได้
ตลอดภาคเรียนนั้น ๆ หากมขี้อสงสัยปัญหา ศึกษาบทเรียนแล้วไม่เข้าใจก็สามารถปรึกษา สอบถามครูผู้สอน
ได้ ในช่องแสดงความคิดเห็นในบทเรียนนั้น ๆ ได้ 

 

    
 ภาพที่ 1 หน้าจอการท างานของ Google Classroom ภาพที่ 2 หน้าจองานช้ันเรียน 
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บุปผชาติ โมเดล 
 

กฤษฎา นุตวงษ์ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว, วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ, 2053_ttc@ttc.ac.th 

 
เหตุผลของการสร้างชิ้นงาน ปัญหาที่พบ จากการเรียนการสอน “การจัดดอกไม้สด” ผู้เรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่พึงประสงค์ เนื่องจากมีปัญหาการจัดองศาและความสมมาตรการจัด
ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม ทรงพระจันทร์เสี้ยว จึงเป็นเหตุผลให้ผู้สร้าง
ผลงานได้จัดท าสื่อ “บุปผชาติ โมเดล” เพ่ือพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนเรื่องการจัดดอกไม้ 

วัตถุประสงค์ของการสร้างชิ้นงาน 1) เพ่ือเป็นสื่อการการเรียนการสอนการจัดดอกไม้สด 
2) เพ่ือพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนเรื่องการจัดดอกไม้สด 

หลักวิชาการที่น ามาใช้ประกอบการสร้างผลงานชิ้นนี้ได้น าหลักการของ พิสิษฐ์ นิรัติธนพงศ์ 
(https://www.skilllane.com/instructors/pisit_ni)  การตัดผมคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
ศิลปะศาสตร์ตามหลักองศาความสมมาตร รูปทรงเรขาคณิตสากลการไล่ระดับ 0 องศาถึง 360 องศา
มาประยุกต์ใช้กับหลักการจัดดอกไม้ซึ่งใช้หลัก 3 กิ่ง 180 องศา ที่เรียกว่า ฟ้า ดิน มนุษย์ จงเกิด
ผลงานสื่อ “บุปผชาติ โมเดล” 

ผลงานชิ้นนี้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาการโรงแรม เรื่องการจัดดอกไม้สด จุดเด่นของ
ผลงานเป็นสื่อโมเดลที่ท าให้ผู้เรียนจัดวางต าแหน่ง รูปทรง องศาการปักจัดดอกไม้สดเป็นไปตาม
โครงสร้างของการจัด และท าให้ผู้เรียนได้เห็นมุมมอง 360 องศา โดยติดตั้งมอเตอร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่ผู้สร้างชิ้นงานได้น าหลักวิชาการเชิงบูรณาการและท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะ การเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติ Active Learning     
 

 
         
 
 
   
 
   

    ภาพที่ 1 หลักวิชาการ    ภาพที ่2 ขัน้ตอนการสร้าง      ภาพที่ 3 บุปผชาติ โมเดล    ภาพที ่4 การใช้สื่อการสอน 
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เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัต ิ

 
พรสุภา สงครามศักดิ์ ปัณฑิตา คนึงการ 

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต, 6322001@ptech.ac.th, 6322002@ptech.ac.th  
 

จุดเด่น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้จัดท าโครงการได้ศึกษาและเรียนรู้วิธีการจัดการเครื่องจ่าย
เจลแอลกอฮอล์ โดยผู้จัดทดลองสร้างเครื่องมือตามระบบกลไกเซนเซอร์ เพ่ือลดการสัมผัสโดยตรง 
ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 และเพ่ือใช้เป็นเจลล้างมือ โดยการจัดท าในรายวิชาโครงงาน เหมาะ
กับสถานการณ์โควิด 

ความคิดสร้างสรรค์ เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ เป็นเครื่องที่จัดท าโดยน าวัสดุเหลือใช้ท างาน
ร่วมกับระบบการท างานระบบกลไกเซนเซอร์มาประกอบเข้าด้วยกันจนเป็นเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์
ที่สามารถใช้ได้จริงตามขั้นตอนได้แก่ ศึกษาระบบการท างานจากสื่อยูทูป น าวัสดุเหลือใช้ที่มีลักษณะ
เป็นกล่อง น าระบบเซนเซอร์ติดตั้งและทดลองใช้ ซึ่งวิธีการประกอบง่ายจัดท าได้เอง 

ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้จัดท าโครงการน าเครื่องจ่ายแจลแอลกอฮอล์ใช้เป็นกรณีศึกษาเพ่ือลดการ
สัมผัสและใช้ในการท าความสะอาดล้างมือ 

หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสร้างและทดสอบ
การท างานของนวัตกรรม ศึกษากระบวนการท างาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวเซนเซอร์ โดยวางแผน ออกแบบ 
เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสร้างนวัตกรรม โดยวิธีการไม่ยาก
เพียงน ากล่องที่เจาะรู ประกอบเข้ากับกระปุกเจลและ 
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ น าท่อ PVC ยึดตัวปั้มเป็นท่อส่งเจล 
จากนั้นน าสายตัวปั้มเชื่อมกับโมดูลรีเลย์ติดกับน ารางถ่าน 
ใช้สายจัมเปอร์เชื่อมเข้ากับผังวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของตัว
เซ็นเซอร์โดยท าการตรวจสอบคุณภาพการท างานของ
นวั ตกร รมจากผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ เ ฉพาะด้ านสาขาช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเป็นผู้ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ นวัตกรรมและทดสอบคุณภาพเครื่องจ่าย
เจลแอลกอฮอล์ โดยมีการให้กลุ่มเป้าหมาย เช่น อพาร์เม้น       ภาพที่ 1 เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ 
ได้ทดลองใช้ 
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การเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom 
 วิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 
 

กิจจา  แสนกล้า เสรี  ตัณฑวัฒน์ ณัฐวุฒิ  สร้อยทอง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทลั วิทยาลัยเทคโนโลยีภเูก็ต, 

kitja@ptech.ac.th, seri@ptech.ac.th, nattawut@ptech.ac.th  
 

จุดเด่น 
การเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Classroom เป็นบริการส าหรับ Google 

Apps for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างและเก็บ
งานได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลลา ผ่านการผสมผสานคลิปวิดีโอ
หรือเนื้อหาบทเรียนจากแหล่งทรัพยากรทางการเรียนรู้แบบเปิดที่หลากหลาย โดยผู้สอนสามารถ
ออกแบบเนื้อหาและสร้างค าถามได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงผู้สอนสามารถดูความก้าวหน้าประเมิน
ความเข้าใจของผู้เรียนได้แบบรายบุคคล ในกระบวนการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ซึ่งเหมาะกับรูปแบบการสอน Online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ซึ่งสามารถท างานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ผู้สอนสามารถดู
ได้อย่างรวดเร็วว่านักศึกษาท างานเสร็จหรือไม่เสร็จบ้าง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้
คะแนนโดยตรงได้แบบเรียลไทม์ใน Google Classroom  
ประโยชน์และคุณค่าของผลงาน 
 1. Classroom ท าให้ครูส่งประกาศและเริ่มการพูดคุยในชั้นเรียนได้ทันที 
 2. นักศึกษาสามารถแชร์แหล่งข้อมูลกันหรือตอบค าถามในสตรีมได้ 
 3. ประหยัดและปลอดภัย ในยุคการเรียนออนไลน์ 
 
 
 
 
 

 

 

 
  ภาพที่ 1 หน้าต่าง ชั้นเรียน                                    ภาพที่ 2 หัวข้อการค้นคว้าในชั้นเรียน 
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 การบริหารจัดการธุรกิจร้านขายน ้าแนวใหม่โดยใช้แอปพลิเคชัน  
Loyver POS ของร้านขายน ้า ช.กะเฌอ ข้างบ้าน 

 
มารีน่า นาวาลอย กัญญารัตน์ ทองบุตร สุภาพร อาจเอี่ยม จิดารัตน์ ขุนทอง 

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต, 621084@ptech.ac.th  
 
จุดเด่น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้จัดท าโครงการได้ศึกษาและเรียนรู้การการบริหารจัดการ

ร้านค้าแนวใหม่ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา โดยผู้จัดท าสาธิตวิธีการจัดท าบัญชีซื้อขายของร้านขายน้ า
แนวใหม่ บนแอปพลิเคชัน Loyver POS สามารถท าให้ผู้จัดท าเข้าใจระบบบัญชีเบื้องต้นและจัดท า
บัญชีออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเอง เป็นการจัดท าในรายวิชาโครงงาน เหมาะกับ
ร้านค้าธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ท าบัญชีหรือท าบัญชีระบบมือสู่การจัดท าบัญชีให้เป็นระบบ 

ความคิดสร้างสรรค์ แอปพลิเคชัน เป็นแอพที่มีฟังชั่นที่เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ท าบัญชีระบบรับ
จ่ายเบื้องต้นบนมือถือ และสามารถสร้างระบบการท างานบริหารเงินสดของร้านค้าตามขั้นตอนได้แก่ 
การสร้างผู้ซื้อ ลูกค้า การสร้างรายการยอดคงเหลือ การก าหนดราคาต้นทุน ราคาขาย รวมถึงรายงาน
ต้นทุนของร้าน ก าไรหรือขาดทุนในรูปแบบเส้นกราฟ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจระบบบัญชีเบื้องต้นของธุรกิจ
ร้านค้าของตนเองบนโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา 

ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้จัดท าโครงงานสามารถน าแอปพลิเคชัน
มาใช้เป็นกรณีศึกษาในการจัดท าบัญชีเบื้องต้น และทราบรายรับ -
รายจ่าย ยอดคงเหลือของร้านขายน้ า ช.กะเฌอ ข้างบ้านได้ด้วย
ตนเอง 

หลักการ วิธีการ วางแผน ออกแบบ และเตรียมข้อมูลที่ใช้ใน
การจัดท าโครงงานพร้อม บันทึกข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ก าหนด
ต้นทุนสินค้า บันทึกรับจ่ายเงินสดและน าผลรายงานก าไรขาดทุนให้
ร้านค้าทราบและสอนวิธีการการจัดท าบนแอปพลิเคชันพร้อมทดลอง
ปฏิบัติให้เจ้าของร้าน  
   
 
 
                                
                ภาพที่ 1 แอปพลิเคชนั Loyver POS 
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 บ้านเช่า (บ้านสวนลภัสกร) การบริหารจัดการธุรกิจบ้านเช่าแนวใหม่ 
โดยแอปพลิเคชัน Horganice Owner 

 
โสพิศ จ าปาดะ ปาริตา ชัยพลบาล 

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต, 
6322001@ptech.ac.th, 6322002@ptech.ac.th 

 
จุดเด่น เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้จัดท าโครงการได้ศึกษาและเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจบ้าน

เช่าด้วยตนเองได้ตลอดเวลา โดยผู้จัดท าสาธิตวิธีการจัดท าระบบบัญชีธุรกิจบ้านเช่า ของบ้านสวนลภัสกร 
บนแอปพลิเคชัน Horganice Owner สามารถท าให้ผู้จัดท าเข้าใจระบบบัญชีเบื้องต้นและจัดท าบัญชี
ออนไลนผ์่านทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเอง เป็นการจัดท าในรายวิชาโครงงาน เหมาะกับธุรกิจบ้านเช่า
ท่ีไม่ท าบัญชีหรือท าบัญชีระบบมือสู่การจัดท าบัญชีให้เป็นระบบมากขึ้น 

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นแอปพลิเคชันท่ีมีฟังก์ชัน
ท่ีเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ท าบัญชีระบบรับจ่าย รายได้ 
ค่าใช้จ่ายของบ้านเช่าบนมือถือ และสามารถสร้างระบบการ
ท างานบริหารเงินสดตามขั้นตอน ได้แก่ การสร้างผู้เช่า การ
สร้างระบบจัดการห้องพัก บ้านเช่า สร้างชื่อบัญชีรายได้ 
บัญชีค่าใช้จ่าย การก าหนดราคาบ้านเช่า ก าไรหรือขาดทุน
ในรูปแบบรายงานการเงินอย่างง่าย ท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
ระบบบัญชีเบื้องต้น ระบบการบริหารจัดการธุรกิจบ้านเช่า
บนโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา 

ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้จัดท าโครงการสามารถน า  
แอปพลิเคชันมาใช้เป็นกรณีศึกษาในการจัดท าบัญชีเบื้องต้น 
และทราบรายได้ ค่าใช้จ่าย ของธุรกิจบ้านเช่าได้ด้วยตนเอง 

หลักการ วิธีการ วางแผน ออกแบบ และเตรียม
ข้อมูลท่ีใช้ในการจัดท าโครงการพร้อม บันทึกข้อมูลผู้เช่า 
ลูกค้า ก าหนดราคาห้องพักบ้านเช่า ก าหนดค่าใช้จ่ายท่ีเป็น
ต้นทุน บันทึกรายการรับจ่ายและน าผลรายงานก าไรขาดทุน
ให้ธุรกิจบ้านเช่าทราบและสอนวิธีการการจัดท าบนแอป
พลิเคชันพร้อมทดลองปฏิบัติใหเ้จ้าของร้าน  
        ภาพที่ 1 แอปพลิเคชนั Horganice Owner 

mailto:6322001@ptech.ac.th


 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งประดิษฐ์ 
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เครื่องดักจับ PM2.5 จากพัดลมไอเย็นและแผ่นกรองอากาศ HEPA 
 

พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์ 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 

suvarnaphaet_p@silpakorn.edu, suvarnaphaet_k@silpakorn.edu 
 

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประเทศไทย เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่ม
มีผลกระทบต่อสุขภาพ เกิดข่าวขึ้นบ่อยในระยะ 1-2 ปีมานี้ ซึ่งเกิดวิกฤต PM2.5 เมื่อชวงตุลาคม – 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยประเทศไทยมักถูกจัดอยูในล าดับต้น ๆ ของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดใน
โลกตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (US AQI) รายงานของธนาคารโลก (World Bank) ระบุวา 
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศมากถึง 50,000 ราย สงผลไปถึงระบบเศรษฐกิจและคาใชจ่าย
ที่รัฐต้องสูญเสีย เนื่องจากคารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากมลพิษทางอากาศ (วิษณุ บาคาล, 2564) จึงควรต้อง
ป้องกัน และดักจับเพื่อลดปริมาณ PM2.5 ในที่พักอาศัย จึงเป็นที่มา ในการสร้างเครื่องดักจับ PM2.5 จาก
พัดลมไอเย็น และแผ่นกรองอากาศ HEPA ในที่พักอาศัย เหมาะกับห้องที่มีอากาศถ่ายเท สามารถดักจับ 
PM2.5 ได้ 100% เมื่ออากาศผ่าน HEPA filter และดักจับ PM2.5 10-40% ในชั้นแผงรังผึ้ง โดยทฤษฎี เป็น
การน าพัดลมไอเย็นที่มีในครัวเรือนมาประยุกต์ใช้ดักจับ PM2.5 ด้วยวิธีที่ง่าย ต้นทุนที่ต่ า ส่งผลให้คนไทยมี
สุขภาพดีขึ้น สามารถดักจับฝุ่น PM2.5 ท าให้คุณภาพอากาศในห้องดีขึ้น ช่วงฤดูกาลที่มีวิกฤตฝุ่น PM2.5 

ด้วยเทคโนโลยีระบบ Evaporative cooling ซึ่งอากาศที่ผา่นเข้าแผงรังผึ้งที่น้ าไหลผา่น เส้นใยที่มี
น้ าสามารถลดฝุ่น PM2.5 ได้ 10-40% (Paschold et al., 2003) และ HEPA Filter สามารถดักจับฝุ่นที่มี
อนุภาคเล็ก 0.3 ไมครอน โดยมี ขั้นตอนการสร้าง ดงันี้ 1) เตรียมกรองอากาศ HEPA 2) ตัด HEPA ให้พอดี
กับแผ่นช่องอากาศเข้าของพัดลมไอเย็น ติดด้วยเทปกาว 3) ติดตั้งกับพัดลมไอเย็น 
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indoor PM concentrations. Atmospheric Environment 37.8: 1075-1086. 
 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้าง เครื่องดักจับ PM2.5 จากพัดลมไอเย็นและแผน่กรองอากาศ HEPA 
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กล่องราตรปีระดับดาว 
 

สกลเวท ศตะกูรมะ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์, caki.seaons.change@gmail.com 

   
เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา เห็นภาพที่มีชื่อเสียง คือภาพ “ราตรีประดับดาว” ในการเรียนการสอนโดย

ใช้แสงไฟกะพริบ สีสันของชิ้นงาน เสียงเพลงประกอบ และข้อมูลต่าง ๆ ของชิ้นงานชิ้นนี้ รวมถึงประวัติของ
ศิลปิน “วินเซนต์ แวนโก๊ะ” โดยการสแกน QR Code เพื่อดึงดูดความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียนใน
การท ากิจกรรมเรียนการสอน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมความสนใจเรียน มาใช้ประกอบกับสื่อการสอนยุคใหม่ 
“กล่องราตรีประดับดาว” เป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียน-นักศึกษา ศิลปะก้าวเข้าสู่การเรียนการ
สอนในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างดี หลักการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง เช่น ให้นักเรียน-นักศึกษาได้มี 
ส่วนร่วมโดยใช้ QR Code เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลของศิลปิน“วินเซนต์ แวนโก๊ะ” ได้ง่ายขึ้น 
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของนักเรียน-นักศึกษาศิลปะ ปรับปรุงจากของเดิมซึ่งเป็นภาพและ
ข้อมูลจากหนังสือศิลปะ โดยเลือกชิ้นงาน “ภาพราตรีประดับดาว” ให้เป็นชิ้นงานที่จับต้องได้ (3มิติ) จึงท าให้
การเรียนการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้น  

การน าวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงาน โดยตัดไม้ตามขนาดที่ได้ร่างเอาไว้ ประกอบชิ้นงาน โดยใช้
กาวตราช้าง ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ เช่นไฟ ถาดใส่ล าโพง บลูทูธ และ QR Code ส าหรับสแกน ซึ่งทดสอบการใช้
งานกับนักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 และให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับชิ้นงาน 

 

 

    
                                                                                     

                   

 
 

ภาพท่ี 1 คิวอาร์โค้ดรายละเอียด
ของผลงานและประวัติของ 
“วินเซนต์ แวนโก๊ะ”  
(ด้านหลังกล่องราตรีประดับดาว) 

ภาพท่ี 2 คิวอาร์โค้ดส าหรับสแกน
เพลงประจ าภาพวาด Starry Night 
ของ“วินเซนต์ แวนโก๊ะ”   

ภาพท่ี 4 ช่องส าหรับใส่ล าโพง 
บลูทูธ เลื่อนเข้า-ออกได้ 

ภาพท่ี 3 ระบบเปิด-ปิดไฟ
กระพริบ ไฟจะกะพริบบริเวณ 
ภาพวาด ดวงจันทร์และ
ดวงดาว 
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การออกแบบและสร้างเตาถ่านกัมมันต์ ตามหลักการคาร์บอนไนเซชัน  
 

จีรัฐติกุล กล้าหาญ สุริยา มากล้น จิรายุ มีศิลป์ จักรกริช ใจปลื้ม ยุทธนา สู่สุข 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี, jeerattikulgolf1981@ gmail.com 

 

 ด้วยเขตพื้นที่ต้าบลวังน้้าซับ  อ้าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการเพาะปลูกกระจับประมาณ 
100 ถึง 200 ไร่/ปี ซึ่งกระจับสามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง 6-8 ครั้ง/ปี ซึ่งแต่ละรอบจะเหลือขยะทางการเกษตร
ประมาณ 900 กก./ไร่ [ข้อมูลเกษตรอ้าเภอศรีประจันต์] ทางผู้วิจัยคิดที่จะน้าของเหลือทิ้งทางการเกษตรท้าให้มี
มูลค่าเพิ่ม วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเตาถ่านกัมมันต์ตามหลักการคาร์บอนไนเซชัน ขอบเขตของ
งานวิจัยศึกษาหลักการเผาไหม้กระจับด้วยวิธีการคาร์บอนไนเซชัน จุดเด่นของเตาถ่านกัมมันต์เป็นระบบปิด 
ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิในการเผาได้ ส่วนถ่านกัมมันต์ที่ได้จากเปลือกกะจับ มีโครงสร้างรูพรุนขนาดเล็ก 
พื้นที่ผิวดูดซับสูง และมีปริมาคาร์บอนที่สูง อีกทั้งปริมาณเถ้าที่ได้ต่้า ท้าให้มีสมบัติดูดซับได้ดี ใช้ประโยชน์ใน
การก้าจัดกลิ่น สี และแก๊ส ประโยชน์การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับ อีกทั้ง
เป็นการน้าของเสียทางการเกษตรกลับมารีไซเคิลใหม่เพื่อเป็นวัสดุชีวมวลทางเลือกใหม่ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้ต่อไปในอนาคต 
 หลักการท้างานด้วยกระบวนการคาร์บอนไนเซชันแบ่งออกด้วยกัน 4 กระบวนการ 

1. ขั้นตอนการอบแห้ง เป็นขั้นตอนการไล่น้้าออกจากกระจับ เป็นกระบวนการดูดความร้อนที่มี
อุณหภูม ิ200oC 

2. ขั้นตอนก่อนกระบวนการคาร์บอนไนเซชันกระบวนการดูดความร้อนที่มีอุณหภูมิ  300oC ใน
ขั้นตอนนี้ได้ผลิตภัณฑ์ คือ ของเหลวไพโรลิกเนียส  

3. ขั้นตอนการเกิดถ่านเป็นกระบวนการคายความร้อนที่มีอุณหภูมิ 400 oC เป็นขั้นตอนที่ไล่
ของเหลวทาร์ และกรดไพโรลิกเนียสออกจากกระจับท้าให้ได้ถ่าน  

4. ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณคาร์บอนคงตัว เป็นกระบวนการคายความร้อนที่มีอุณหภูมิ 500 oC เป็น
เวลา 60 นาที เพื่อไล่สารระเหยที่เหลือออกจากถ่านกระจับท้าให้ได้ปริมาณคาร์บอนคงตัวในถ่านมากขึ้น ซึ่ง
จะได้ถ่านกัมมันต์ที่มีสมบัติดูดซับได้ดี 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ ด้วยหลักการคาร์บอนไนเซชัน 
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โมเดลอาหารอาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเกต็ รายวิชาอาหารท้องถิ่น 

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3   
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

 

ภาณุวัฒน์  แสงมณี อมรรัตน์  พรหมแก้ว สันติ  บุตรน้ าเพ็ชร  
ศุภโชค  ทองเจิม นันทวัฒน์  นุ่มอุปถัมป์ 

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 
phanuwat@ptech.ac.th, amonrad@ptech.ac.th, santi@ptech.ac.th, 

suppachok@ptech.ac.th, nanthawat@ptech.ac.th  
 

จุดเด่น ภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร (Creative City of Gastronomy)จากองค์การ
ยูเนสโกเพื่อตอบโจทย์เมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร ทางสาขาวิชาการโรงแรมจึงได้คิดประดิษฐ์ โมเดล
อาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมีโมเดลอาหารท้ังหมด 3 อย่างคือหมี่ผัดฮกเกี้ยน 
ขนมโกสุ้ย ขนมอั่งกู๋และเป็นวิธีการสอนด้วยสิ่งของหรือวัตถุ อ้างอิงมากจากการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ความคิดสร้างสรรค์ โมเดลอาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเป็นโมเดลอาหารท่ีได้จัดท าขึ้นมาจากวัสดุ
เหลือใช้ โดยประกอบด้วย ดินนheมัน ไหมพรหม กระดาษรีไซเคิล เป็นต้น โดยจัดท าขึ้นเพื่อน าไปใช้ใน
รายวิชาอาหารท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการโรงแรม ได้เห็น
ภาพถึงอาหารท้องถิ่นภูเก็ต ว่ามีลักษณะอย่างไรและมีส่วนผสมของอะไรบ้าง โมเดลอาหารท้องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ตขึ้นมา 

ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสามารถจับต้องได้ ช่วยสร้าง
ความน่าสนใจ ในรายวิชาท่ีเรียนได้ยิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์เมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร และอนุรักษ์
อาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต 
 หลักการวิธีการ โมเดลอาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประดิษฐ์ขึ้นมา
จากวัสดุเหลือใช้ ผ่านวิธีการปั้น การ
ย้อมสี และวิธีต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนท าให้ผู้เรียนในรายวิชา
อาหารท้องถิ่นเห็นภาพมากยิ่งขึ้น 

       ภาพที่ 1 โมเดลอาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 

mailto:phanuwat@ptech.ac.th
mailto:amonrad@ptech.ac.th
mailto:santi@ptech.ac.th
mailto:suppachok@ptech.ac.th
mailto:nanthawat@ptech.ac.th
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เข็มกลัดติดเสื้อ 
 

สุกัญญา เซี่ยงฝุ่ง วรรณภา วัฒนสุทธิ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน, suanya456@gmail.com, wannapa4756@gmail.com 

 

 จุดเด่น 
สวยงาม สามารถใช้ติดกับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หรือน ามาประดับกับอุปกรณ์ของ ใช้ต่าง ๆ เช่น 
กระเป๋า สามารถติดเพ่ือปกปิดส่วนที่ช ารุดของเสื้อผ้าได้ เสริมสร้างบุคลิกภาพ ออกแบบได้ด้วยตัวเอง   

 ความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นการน าอุปกรณ์ที่มีอยู่ หรือที่ชื่นชอบ ได้แก่ ลูกปัด เศษผ้า เม็ดสีพลาสติก เม็ดคริสตัล อ่ืน ๆ มา
ประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับตามที่ต้องการ  

 ประโยชน์ใช้สอย 
 เพ่ือความสวยงาม เพ่ิมมูลค่าให้กับสิ่งของ ปกปิดส่วนที่ช ารุดของเสื้อผ้า  

 วัสดุใกล้ตัว 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเข็มกลัดติดเสื้อ เบอร์ 7 ไหมพรม ลูกปัด คริสตัล อื่น ๆ    

 การน าไปขยายเชิงพาณิชย์ 
การท าเข็มกลัดของนักเรียน ได้น าไปเป็นของที่ระลึกให้กับวิทยากรที่มาบรรยาย วิทยากรบอกว่า สวยดี 
ให้ท าจ าหน่าย วิทยากรช่วยอุดหนุน จ านวน 30 ชิ้น จึงเป็นแรงบันดาลใจ ให้สมาชิกท าเพ่ือจ าหน่าย 
และจ าหน่ายให้กับอาจารย์ภายในวิทยาลัย และวิทยาลัยใกล้เคียง กลุ่มผู้ที่ท างานสมาชิกน าไปฝากขายที่
ร้านเสริมสวย “น้องบิวตี”้ ตลาดหน้ากรมชลประทาน ศรีย่าน ลูกค้าส่วนมากระบุสีของเข็มกลัด 
 

 
 

 

 

 
Specification: 

 ใช้เข็มเย็บผ้า เบอร์ 7 และใช้เข็มกลัดที่หลากหลายขนาด หลากหลายรูปแบบ 

mailto:wannapa4756@gmail.com
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พวงมาลัยจากริบบิ้น 
 

ยุทธพงษ์ ศัลยวุฒิ บุญญารัตน์ ศรีจัตุรัส นวพร พงศ์ประเทศ ณัฐวุฒิ โปรดปราน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน, yuthaphong9243@gmail.com , a0956371904@gmail.com 

 

 จุดเด่น 
เป็นพวงมาลัยที่ท ามาจากริบบิ้น มีสีสันที่สวยงาม สามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลาที่นานกว่าพวงมาลัยสด 
และที่ส าคัญคือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และก าหนดสีได้ตามความต้องการ 

 ความคิดสร้างสรรค์ 
ด้วยนักเรียนมีความศรัทธาในวิถีชีวิตของความเป็นไทย จึงสนใจที่จะเรียนรู้วิธีการร้อยมาลัยที่ท าจากริบบิ้น 
การอนุรักษ์วิถีชีวิตมรดกไทยเป็นแรงจูงใจรูปแบบใหม่ที่มีคุณค่าให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดวัฒนธรรม นักเรียน
จึงน าริบบิ้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจากริบบิ้นในรูปแบบใหม่จากที่เคยเห็นกันมา
โดยทั่วไปคือ การพับริบบิ้นห่อเหรียญที่ใช้ในงานอุปสมบท    

 ประโยชน์ใช้สอย 
พวงมาลัยริบบิ้นสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายแบบ ได้แก่ เป็นสิ่งของแทนใจที่มอบให้บุคคลส าคัญของเรา 
เช่น มอบให้คุณแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ พวงเล็กใช้ส าหรับแขวนหน้ารถสามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็น
ระยะเวลานาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในด้าน
งานฝีมือ  

 วัสดุใกล้ตัว 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท าพวงมาลัยจากริบบิ้น คือ ริบบิ้น กรรไกร กาวร้อน เข็ม ด้าย ซึ่งสามารถหาได้ง่ายตาม
บ้านเรือน หรือหาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไป 

 การน าไปขยายเชิงพาณิชย์ 
การท าพวงมาลัยจากริบบิ้นสามารถที่จะท าประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ โดยน าออกจ าหน่ายในเทศกาลที่
ส าคัญต่าง ๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯ และท าการขายในรูปแบบ
ออนไลน์   

 
Specification: 

 ใช้ริบบิ้นเบอร์ 2 ตราระฆัง สีที่ชื่นชอบ แบ่ง
คร่ึง ส่วนพวงมาลัยยาว 450 เซนติเมตร และ
ส่วนคอยาว 180 เซนติเมตร 

 

mailto:yuthaphong9243@gmail.com%20และ
mailto:a0956371904@gmail.com


เอกสารเชิงแนวคิดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
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โคมไฟไม้แขวนเสื้อ 
 

อพรรชนิตา วิเศษสมิต ณัทรดา อินทวงค์ วิราพร คุ้มพงษ์ พุทธภูมิ เทียนมณี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน, apanchanita1313@gmail.com, 

nattharadatonh091146@gmail.com 
 

 จุดเด่น 
สวยงาม มีความโดดเด่น ใช้ไม้แขวนเสื้อเป็นโคลงล้อมรอบโคมไฟ สามารถน ามาใช้งานได้จริง เหมาะ
ส าหรับน ามาใช้ตกแต่งห้อง และให้แสงสว่าง  

 ความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นการน าของใช้ในชีวิตประจ าวันมาใช้ซ้ า ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟ หรือไม้แขวนเสื้อ มาประกอบกันเป็น
ของใช้ชนิดใหม่ นั่นก็คือ โคมไฟไม้แขวนเสื้อ ซึ่งมีความโดดเด่น แปลกตา ไม่เหมือนใคร อีกทั้งเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ของใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วย 

 ประโยชน์ใช้สอย 
โคมไฟไม้แขวนเสื้อเหมาะส าหรับเป็นของใช้ ของตกแต่งในบริเวณบ้าน หรือบริเวณห้องต่าง ๆ  

 วัสดุใกล้ตัว 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าโคมไฟไม้แขวนเสื้อ มีดังนี้ โคมไฟ ไม้แขวนเสื้อ กาวร้อน สายไฟ ซึ่งวัสดุ
อุปกรณ์สามารถหาได้ง่ายจากภายในบ้าน หรือหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป 

 การน าไปขยายเชิงพาณิชย์ 
ได้ท าโคมไฟไม้แขวนเสื้อไว้ใช้เองภายในห้องนอน และเม่ือคุณแม่ได้เข้ามาเห็นจึงอยากให้ท าให้อีกหนึ่ง
ชิ้น ไปให้เป็นของขวัญวันเกิดเพ่ือนของคุณแม่ เมื่อเพ่ือนของคุณแม่ได้รับก็มีความรู้สึกถูกอก ถูกใจ 
ชอบเป็นอย่างมาก จึงแนะน าให้ลองท าขายในช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้จัดท าจึงได้วางแผนในการรับค า
สั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-order) เพ่ือท าการขายทางออนไลน์ในล าดับต่อไป 
 
 
Specification: 

 โคมไฟที่ใช้ต้องเป็น โคมไฟตั้งโต๊ะ 

 ไม้แขวนเสื้อที่ใช้ต้องเป็น ไม้แขวนเสื้อชนิดไม้ 
 

mailto:apanchanita1313@gmail.com


เอกสารเชิงแนวคิดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

~ 19 ~ 
 

 

ช่อดอกไม้แสดงความยินดี 
 

พงศภัค ม่ันใจ สิริมนต์ ชาติอดุลย์ ปิยวัฒน์ โสธร รชัต พูลผล ธนาธิป สุขสม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน, pommaiza123@gmail.com, 
sirimonchatadul08@gmail.com 

 

• จุดเด่น เก็บรักษาได้นาน มีความคงทน เคลื่อนย้ายได้สะดวก ดูแลรักษาง่าย ใช้เป็นสื่อกลาง
ในการแทน ความหมายต่าง ๆ ตามโอกาสและวันส าคัญ ราคาจับต้องได้ 

• ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบได้เอง สามารถท าตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เอาของที่มีอยู่มา
เป็นส่วนประกอบในการตกแต่ง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้ช่อดอกไม้ 

• ประโยชน์ใช้สอย ใช้ตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ภายในบ้าน มอบแทนความรัก ส่งความสุข มอบ
รอยยิ้มให้คนที่รักในดอกาส ต่าง ๆ เช่น วัดเกิด วันจบการศึกษา หรือในพิธีต่างการ ๆ เป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และ เป็นอาชีพเสริม หารายได้ระหว่างเรียน 

• วัสดุใกล้ตัว วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าช่อดอกไม้แสดงความยินดี ได้แก่ ดอกไม้ประดิษฐ์ 
ตุ๊กตา กระดาษสา ไม้ เสียบ ผ้ารามี่ ลวดสี ปืนกาว ไส้กาว ด้าย ของตกแต่งตามชอบใจ 

• การน า ไปขยายเชิงพาณิชย์  ท าแจกญาติที่ จบการศึกษา และจ าหน่ายในวันรับ
ประกาศนียบัตรให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาภายในวิทยาลัย 

 

 
 
Specification: 

• ดอกไม้ประดิษฐ์ ตุ๊กตา กระดาษสา ไม้เสียบ ผ้ารามี่ ลวดสี ปืนกาว ไส้กาว ด้าย และอ่ืน ๆ 
 

mailto:sirimonchatadul08@gmail.com


เอกสารเชิงแนวคิดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
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กระเป๋ารักษ์โลก 
 

ชัชชลิต อ่ิมสอน รุจจิรา ลมพัด ธวัชชัย สุขสนิท วรรณษา เกตุชนก อิธิพล อ่วมอ่ิม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน, cc.imson2003@gmail.com, pamfah12345@gmail.com 

 

 จุดเด่น 
ทันสมัย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ชอบสะพายกระเป๋า สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถท าความสะอาดได้ง่าย พกพาสะดวก ตกแต่งได้ตามสไตล์ที่ชอบ มีให้เลือก
หลากหลายขนาด มีสีสันสดใส มีการตัดเย็บที่ปราณีต   

 ความคิดสร้างสรรค์ 
ออกแบบลวดลายได้ตามความต้องการ  เป็นการน าของที่มีอยู่ภายในบ้านมาประดิษฐ์เป็นของใช้อีก
ชนิดหนึ่ง สามารถใช้งานได้จริง สามารถท าเอง (Do It Yourself ,DIY) ใช้เป็นของขวัญของฝากได้ 

 ประโยชน์ใช้สอย 
ใส่ของได้หลากหลาย พกพาได้สะดวก เก็บได้ง่าย น าออกมาใช้ได้ง่าย สามารถใช้ได้นาน ทนทาน ใช้
แทนถุงพลาสติก มีความทนทาน ตอบโจทย์ตามความต้องการของสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วย
ลดปริมาณขยะ ไม่ท าให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

 วัสดุใกล้ตัว 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากระเป๋ารักษ์โลก มีดังนี้ ผ้าสีพ้ืน ผ้าสี  ซิป กรรไกร ด้าย เข็ม รวมไปถึงของ
ตกแต่งอ่ืน ๆสามารถหาได้ตามบ้านเรือน หรือหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป 

 การน าไปขยายเชิงพาณิชย์ 
น าไปจ าหน่ายในวันวิชาการของวิทยาลัย และจ าหน่ายที่ร้านบ่มเพาะของวิทยาลัย ในอนาคตหลังจาก
สถานการณ์โควิด-19 จะน ามาจ าหน่ายทางช่องทางออนไลน์ในล าดับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
Specification: 

 ซิปที่ใช้ คือ ซิปพลาสติก 

mailto:cc.imson2003@gmail.com


เอกสารเชิงแนวคิดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
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เค้กฝอยทอง 
 

น ้ำทิพย์ ชำสิริ ธนัญญำ ณะทองก้อน ณัฐศิษย์ สินพิบูลย์ ธรำดล ใจรักษำ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน, namthip180545@gmail.com, thananyanetty@gmail.com 

 
จุดเด่น 

ฝอยทองไม่หวานมาก ไม่แฉะ เนื้อเค้กนุ่ม ฟู เบา ละมุนลิ้น ใช้เป็นของขวัญของฝากในโอกาสต่าง ๆ 
เช่น วันเกิด หรือใช้เป็นอาหารว่าง ที่ส าคัญฝอยทองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยน าเอาขนมไทยกับขนมฝรั่ง
รวมเข้าด้วยกันอย่างกลมกล่อม 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

เป็นการรวมขนมไทยกับขนมฝรั่งเข้าด้วยกัน สามารถท าได้หลายหลายรูปแบบ ได้แก่ เค้กวันเกิด 
คัพเค้ก เค้กฝอยทองลาวา เค้กฝอยทองเจ้าหญิง เนื้อเค้กใช้ส่วนผสมตามธรรมชาติ ได้แก่ ดอกอัญชัญ สตอ
เบอร์รี่ กุหลาบ และมะลิ สามารถออกแบบได้ตามความต้องการ  
ประโยชน์ใช้สอย 
เค้กฝอยทองเหมาะส าหรับเป็นของขวัญ ของฝาก ในโอกาสวันเกิด ใช้เป็นของว่างระหว่างมื้อ หลากหลาย
รสชาติ เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะสาว ๆ และเด็ก ๆ  ซึ่งการรับประทานเค้กฝอยทองจะท าให้
เกิดพลังงานแก่ร่างกาย เพราะมีส่วนผสมของแป้ง น้ าตาล ไข่ และนม ซึ่งเป็นสารอาหารที่สร้างเซลล์เนื้อเยื่อ
ให้กับร่างกาย เนย ไขมัน ให้สารอาหารช่วยท าให้ผิวพรรณสดชื่น  
วัสดุใกล้ตัว 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเค้กฝอยทอง มีดังนี้ แบบพิมพ์ ถาดอบ ตู้อบ กระดาษรอง เครื่องปั่น เครื่องตีไข่ ที่
ร่อนแป้ง เครื่องตีแป้ง ชามผสม พาย พลาสติกแรป ตู้เย็น และวัตถุดิบที่ใช้ในการจัดท า 
กำรน้ำไปขยำยเชิงพำณิชย์ 
ได้ท าเค้กฝอยทองแจกเพื่อนนักเรียน และอาจารย์ ผลปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างมาก   ได้รับค าแนะน า
จากอาจารย์ และเพื่อนนักเรียนให้น าไปจ าหน่าย  

 

 
 
 
 
 

 
Specification: ไข่ขาว และไข่แดง 4 ฟอง (เบอร์ 1) 
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โอ่งทิพย ์
 

ธิดา ผาสิน ชลธิชา สิทธิจันดา ปณิตา สุรเวช สโรชา แก่นสงสัย ปนัดดา จงประสิทธิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียา่น, beempasin@gmail.com, hdjnd82829@gmail.com 
 

 จุดเด่น เป็นการแสดงถึงความสวยงาม เสน่ห์ลวดลายของผ้าไหมบนโอ่ง และในการประดิษฐ์เป็นการ
เลือกใช้วัสดุโอ่งดินเผาที่หาซ้ือได้ง่าย 

 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการน าผ้าไหมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้น าแนวคิด การสร้างมูลค่า (Value 
creation) ในการปรับปรุงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มาก าหนดให้เห็นเป้าหมายในการพัฒนาและต่อยอดผลงาน 
โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมีการคัดกรองความคิดเห็นต่าง ๆ ก่อนที่จะน าไปพัฒนาสร้างมูลค่าให้กับ
ผลงาน 

 ประโยชน์ใช้สอย โอ่งทิพย์สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบตามขนาดความเหมาะสม เช่น โอ่งขนาด
เล็ก สามารถน ามาท าเป็นพวงกุญแจได้ ส่วนโอ่งขนาดใหญ่ สามารถน ามาใส่สิ่งของได้ แต่ส่วนใหญ่จะนิยมน ามา
ประดับตกแต่งบ้านมากกว่า 

 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าโอ่งทิพย์ ได้แก่ โอ่งดินเผา ดิ้นทอง กาว พู่กัน ดินสอ กรรไกร กระดาษทราย
กระดาษลอกลายและแบบลวดลายที่ต้องจะลอก ผ้าไหมหรือผ้าชายผ้าถุงเหลือใช้  
 

 ขั้นตอนในการท า 
1. การท าความสะอาดโอ่งดินเผา น าโอ่งดินเผาตามขนาดท่ีต้องการ 
มาขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อท าให้ผิวเรียบ แล้วน าไปล้างเพื่อขจัด
คราบ และสิ่งสกปรกออก จากนั้นน ามาผึ่งลมจนแห้ง 
2. น าโอ่งดินเผาท่ีตากจนแห้งสนิทดีแล้ว มาวัดขนาดแบ่งสัดส่วน 
และวาดลวดลายท่ีต้องการ 
3. การลอกแบบลงบนกระดาษ น ากระดาษมาทาบบนโอ่ง เพื่อลอก
ลวดลายต่าง ตามแบบท่ีวาดไว้ 
4. การตัดผ้า น ากระดาษท่ีวาดลวดลายไว้แล้ว ไปทาบบนผ้าและตัด
ตามแบบของกระดาษ 
5. การติดผ้า น าโอ่งดินเผาท่ีท าการวาดลวดลายไว้มาทากาวให้ท่ัว และ
น าผ้าท่ีตัดเตรียมไว้มาติด ในการติดผ้าควรจะรีดผ้าให้เรียบ และดึงให้ตึง 
6. การเดินดิ้นและจัดลาย น าโอ่งดินเผาท่ีติดผ้าเรียบร้อยแล้ว มาท า
การเดินดิ้นตามตะเข็บรอยต่อของผ้า จะได้รวดลายตามท่ีเราวาดไว้ ซ่ึง
ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับสีผ้าและลวดลาย 
7. การเก็บรายละเอียด น าโอ่ ง ท่ี เดินดิ้นเรียบร้อยแล้วมาเก็บ
รายละเอียด โดยน ากระดาษแข็งมาตัดเท่ากับขนาดของก้นโอ่งและน าไป
ทากาวติดก้นโอ่ง น าผ้ามาหุ้มกระดาษแข็งท่ีตัดไว้ ตรวจดูความเรียบร้อย
ก็เป็นอันเสร็จสิ้น 

 การน าไปขยายเชิงพาณิชย์ 
การท าโอ่งทิพย์สามารถท่ีจะท าประกอบอาชีพ
เสริมได้ โดยออกจ าหน่ายได้หลายช่องทาง เช่น 
การท าเป็นสินค้า OTOP การฝากขายตามตลาด
คนเดิน ห้างสรรพสินค้า เทศกาลต่าง ๆ และการ
ท าขายในรูปแบบออนไลน์ 
 
Specification: 
โอ่งที่มีผิวเรียบ ผ้าไหม ผ้าไทย ดิ้นทอง ดิ้นเงิน  
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เอกสารเชิงแนวคิดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
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ทาร์ตสับปะรดแฟนซี 
 

วิชสุ ด้วงอยู่ทอง ธัญพิสิทฐ์ กันทะเนตร ชนินทร์ อ่อนลออ กณวรรชน์ แซ่หาญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน, wichasu1234@gmail.com, totyaza982@gmail.com 

 

 จุดเด่น ทาร์ตสับปะรดมีรูปร่าง และสีสันที่สวยงาม แปลกใหม่ เหมาะส าหรับกลุ่มผู้บริโภค
ในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น ซึ่งยังคงความหอม กลมกล่อม เนื่องจากตัวสับปะรดมีความเปรี้ยวหวานอยู่
แล้ว จึงเป็นขนมท่ีใส่น้ าตาลน้อยและไม่ใส่สารกันบูด จึงไม่ท าลายสุขภาพ 

 ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยนักเรียนมีความชื่นชอบในการรับประทานทาร์ตสับปะรดจึงได้
จัดหารูปแบบที่แปลกใหม่และให้มีสีสันที่สวยงาม ในปัจจุบันทาร์ตสับปะรดเริ่มมีการแพร่หลาย เพ่ือ
เป็นการเรียนรู้สูตรขนมจากชาวไต้หวัน ผู้จัดท าจึงศึกษาค้นคว้าสูตร และวิธีท าทาร์ตสับปะรดที่เป็น
ขนมหวานชนิดหนึ่ง โดยใช้แบบพิมพ์ที่เป็นลวดลายการ์ตูน ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบที่มีขายใน
ท้องตลาดสามารถเลือกรูปลักษณ์ได้ และเหมาะส าหรับวัยรุ่นและเด็ก 

 ประโยชน์ใช้สอย ทาร์ตสัปปะรดเหมาะส าหรับเป็นของขวัญ ของฝาก ในโอกาสอันดีซึ่งเป็น
การแสดงให้ผู้รับเห็นถึงการมอบมิตรภาพและอวยพรให้มีสุขภาพที่ดี เพราะทาร์ตสัปปะรด นอกจาก
เป็นของว่างทานง่าย ๆ แล้วไส้สับปะรดกวนยังคงมีสารอาหารที่ท าให้เกิดวิตามินซีที่เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายด้วย  

 วัสดุใกล้ตัว การท าทาร์ตสับปะรดใช้วัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ ตู้อบ แบบพิมพ์ ถ้วยตวง เครื่องตีแป้ง 
ชามผสม พาย พลาสติกแรป ตู้เย็น 

 การน าไปขยายเชิงพาณิชย์ ได้น าทาร์ตสับปะรดไปให้สมาชิกในครอบครัวชิม ผลปรากฏว่า
ทาร์ตสับปะรดเป็นที่ชื่นชอบ มีรูปแบบแปลกใหม่น่ารับประทาน เนื้อแป้งนุ่ม หอม ทางคณะผู้จัดท าจึง
ได้ผลิตออกมาจ าหน่ายภายในวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

Specification: 

 การอบใช้ไฟบน-ไฟล่าง ที่อุณหภูมิ 170 องศา เวลา 35 นาที ใช้สับปะรดแท ้
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ทาร์ตลูกส้ม 
 

นิญาอร น้อยหมื่นไวย อรอนงค์ พรหมไพร ญาดานันท์ โพชะนะ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน, niyaxrn@gmail.com, yadananp@gmail.com 

 

 จุดเด่น มีรูปร่างสวยงาม มีความแปลกใหม่ เนื้อสัมผัสกรอบนอก นุ่มใน มีรสชาติอมเปรี้ยว
อมหวานอย่างลงตัว สามารถท าเองได้แบบง่าย ๆ อาจจะเป็นขนมทานเล่น หรือของฝากได้อย่างดี  

 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการรวมกันระหว่างขนมสองชนิด คือ ขนมเค้ก และทาร์ต ท าให้
ผู้รับประทานได้สัมผัสกับความนุ่มผสมผสานความกรุบกรอบได้ภายในค าเดียว รวมทั้งเป็นการเพ่ิม
มูลคา่ของขนมชนิดนี้ที่แต่เดิมเป็นเค้กส้มอย่างเดียว  

 ประโยชน์ใช้สอย ทาร์ตลูกส้มเหมาะส าหรับเป็นของขวัญ ของฝาก ในโอกาสอันดีต่าง ๆ หรือ
เหมาะกับการจัดเป็นของว่างระหว่างการประชุม สัมมนา เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวัย ซึ่งส้มถือเป็น
ผลไม้มงคล ที่เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง มั่นคง และความส าเร็จ เป็นทางเลือกของ
ผู้บริโภค เบอร์เกอร์รี่มีรูปแบบและรสชาติใหม่ๆ เหมาะกับชีวิตที่เร่งรีบรวมถึงมีคุณค่าทางอาหาร 
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม วิตามินเอ วิตามินซี เนยและไขมัน 

 วัสดุใกล้ตัว วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าทาร์ตลูกส้ม มีดังนี้ แบบพิมพ์ ถาดอบ ตู้อบ เครื่องตี
ไข่ ที่ร่อนแป้ง เครื่องตีแป้ง ชามผสม พาย ซึ่งส่วนผสมของทาร์ตลูกส้ม มีดังนี้ แป้งสปันจ์เค้ก 100 
กรัม ไข่ไก่ 2 ฟอง น้ าเปล่า 25 กรัม เนยเค็มละลาย 20 กรัม ฟิลลิ่งรสส้ม 

 การน าไปขยายเชิงพาณิชย์ ได้ท าทาร์ตลูกส้มเป็นของฝาก ของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ ผล
ปรากฏว่าได้รับค านิยมชมชอบมาเป็นอย่างมาก ทางผู้จัดท าจึงได้ท ามาจ าหน่ายที่วิทยาลัย และจะขาย
ออนไลน์ในล าดับต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 

Specification: 

 การอบใช้ไฟบน-ล่าง ที่อุณหภูมิ 180 องศา เวลา 12-15 นาที 
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ถังขยะอัจฉริยะฆ่าเชื้อด้วยหลอดไฟ UV 
 

ปัญญพัฒน์ ภูมิรัตน์ วัชรพงศ์ คงนุ้ย ยศนันท์ ชูช่วย อภิชาต หม่ืนนรา สุรชัย มงคลวงศ์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต, 

621196@ptech.ac.th, 621032@ptech.ac.th, 621030@ptech.ac.th, 
621075@ptech.ac.th, 621087@ptech.ac.th 

 

จุดเด่น 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันยังคงมีการแพร่

ระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนทั่วไปต้องมีการป้องกันตนเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยอยู่
ตลอดเวลาท าให้การก าจัดหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องที่ต้องค านึงถึงเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางคณะ
ผู้จัดท าจึงได้จัดท าสิ่งประดิษฐ์ ถังขยะอัจฉริยะฆ่าเชื้อด้วยหลอดไฟ UV ขึ้นมา โดยจุดเด่นของ
สิ่งประดิษฐ์คือวัสดุที่ใช้หาซื้อได้ทั่วไป สามารถฆ่าเชื้อจากการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วได้เพ่ื อ
ไม่ให้แพร่กระจายต่อบุคคลอ่ืนที่สัมผัส โดยระบบการท างานของถังขยะอัจฉริยะฆ่าเชื้อด้วยหลอดไฟ
UV จะเป็นระบบ Sensor และเมื่อทิ้งหน้ากากอนามัยลงไปในถังขยะระบบไฟ UV ก็จะท าการฆ่าเชื้อ
ทันที ท าให้ผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสกับถังขยะและลดการเสี่ยงติดเชื้อได้เป็นอย่างดี 
ประโยชน์และคุณค่าของผลงาน 

1. ลดการสัมผัสกับถังขยะเวลาใช้งาน 
2. ช่วยลดการแพร่ระบาดเชื้อจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วต่อผู้อื่น 
3. มีอายุการใช้งานได้นาน 

 

                                                                                      
 

ภาพที่ 1 ภายนอกถังขยะอัจฉริยะฆ่าเช้ือด้วยหลอดไฟUV   ภาพที่ 2 ภายในถังขยะอัจฉริยะฆ่าเชื้อดว้ยหลอดไฟUV               
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น ้ำส้มสำยชูผลไม้เพ่ือสุขภำพ 
 

ยุพำรัตน์ แก่นจันทร์ ณัฐนิชำ สัพมิตร ธนำทิพย์ สิทธิชัย 

สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต, 
621088@ptech.ac.th, 621190@ptech.ac.th, 621007@ptech.ac.th 

 
 จุดเด่น น ้าส้มสายชูหมักธรรมชาติมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยป้องกันโลหิตจาง ช่วยชะลอ
ความแก่ให้หน้าดูหนุ่มสาวอยู่เสมอ แก้โรคคัน ก้าจัดรังแค แก้ผมแตกปลาย ช่วยในการลดน ้าหนัก 
ช่วยในเรื่องของความจ้า ช่วยท้าให้ระบบย่อยอาหารดีขึ น ท้าลายเชื อจุลินทรีย์ที่ก่อเกิดโรคในร่างกาย 
นอกจากนี ยังสามารถน้าน ้าส้มสายชูจากผลไม้ต่าง ๆ ไปใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารได้อีกด้วย 
 วิธีกำรผลิต จัดตั งโครงการ วางแผนออกแบบ และเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการจัดท้าน ้าส้มสายชู 
เช่น ศึกษาขั นตอนในการจัดท้าน ้าส้มสายชู น ้าส้มสายชูที่ได้แบบไม่ใช้อากาศ แต่ใช้ยีสต์เพ่ือให้เกิด
เอทิลแอลกอฮอล์ใส่แบคทีเรียเพ่ือให้เปลี่ยนเอทิลแอลกอฮอล์ ให้กลายเป็นกรดน ้าส้ม หรือกรดแอซิ
ติก จากกระบวนการหมักจากผลไม้ โดยการใช้ส่วนผสมจากผลไม้ต่าง ๆ น้ามาหมักด้วยน ้าตาลให้เป็น
แอลกอฮอล์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ค้านวณต้นทุนสินค้า การก้าหนดราคา จัดจ้าหน่ายสินค้าออนไลน์
ผ่าน Facebook จัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจ สรุปผลและอภิปรายผล 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 1.สามารถบ่มน ้าส้มสายชูจากผลไม้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้
จริง 2.สามารถจัดท้าเป็นเครื่องดื่มจากผลไม้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้จริง 3.สามารถน้า
น ้าส้มสายชูผลไม้เพ่ือสุขภาพมาสร้างรายได้ และสามารถน้ามาต่อยอดธุรกิจได้จริง   
 กำรน้ำไปขยำยผลเชิงพำณิชย์ ผู้เรียนสามารถน้าไปต่อยอดในการท้าธุรกิจ หรือเป็น
ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ได้ในอนาคต  
 
 

ภำพที่ 1: จัดจ้าหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook 
 
ภำพที่ 2: โลโก้ผลิตภัณฑ์ 
 
ภำพที่ 3: ผลิตภัณฑ์น ้าส้มสายชูจากผลไม้ 
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ปลาฉิ้งฉ้างหม่าล่า 
 

สรายุทธ ผาสุข สุชยา เอ่ียนเหล็ง ธนภัทร เพชรกูล  
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต, 

621096@ptech.ac.th, 621106@ptech.ac.th, 621180@ptech.ac.th 
 

 ปลาฉิ้งฉ้างหม่าล่าเป็นการผสมผสานระหว่างวัตถุดิบท้องถิ่นกับวัตถุดิบของต่างประเทศเพื่อให้เกิดความ
แปลกใหม่ มีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น  เพื่อพัฒนายกระดับปลาฉิ้งฉางให้มีดีขึ้นปรับเป็นเพิ่มความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มขึ้น และเหมาะส าหรับคนที่ชอบทานรสเผ็ดชา 
ความคิดสร้างสรรค์ 
 ที่เลือกท าปลาฉิ้งฉ้างหมาล่าเพราะต้องการที่อยากจะพัฒนาและยกระดับปลาฉิ้งฉ้าง แบบธรรมดาหรือ
ของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ไปอีกขั้นให้ดียิ่งขึ้นและปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น 
และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. พัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่นมีความแปลกใหม่และมีรสชาติที่ดีและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
2. มีคุณค่าทางโภชนาการมากข้ึน 

หลักการ วิธีการ 
 ปลาฉิ้งฉ้าง คือ ปลาประเภทเดียวกับปลากระตักของภาคกลาง เนื่องจากมีการจับปลาเป็นจ านวนมาก
จึงได้มีผู้คิดค้นวิธีแปรรูปหลายวิธีด้วยกันแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันผลิตและจ าหน่าย ปลาฉิ้งฉ้าง  มักนิยมท าปลา
แห้งหรืออบกรอบ เป็นปลาที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก โดยวิธีการท าปลาฉิ้งฉ้างหม่าล่า ขั้นคอนแรกน าปลา
ฉิ้งฉ้างไปตากแดดให้แห้ง แล้วน ามาทอด เมื่อทอดเรียบร้อยแล้วน ามาคลุกกับซอสหม่าล่า ซึ่งป็นการน าผงหม่าล่า
ไปเค้ียวกับน้ าและน้ าตาล 

  
 

 

         

 

 

ภาพที่ 1 ปลาฉิ้งฉ้างหม่าล่าก่อนใส่บรรจุภณัฑ์    ภาพที่ 2 ปลาฉิ้งฉ้างหม่าล่าที่บรรจุใส่บรรจภุณัฑ์เรยีบร้อยแล้ว 
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ใครไม่หอม เทียนหอม 
 

จารุวรรณ จันทร์ทอง ไกรศร นันทศร 
สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

621120@ptech.ac.th, 621130@ptech.ac.th 
 

 จุดเด่น แนวคิดการจัดท าเทียนหอมออแกนิค ปราศจากพาราฟินซึ่งมีสารพิษรวม 11 ชนิดรวมทั้ง
เฮโรอีนและเบนซิน ซึ่งเป็นสารเคมีที่ท าให้คนที่สูดดม มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงได้ โดยประดิษฐ์เทียน
หอมที่ท าจากไขถั่วเหลืองที่ดีต่อสุขภาพไม่มีผลเสียเวลาที่สูดดมเข้าไป โดยจัดท าเป็นโครงการ ใครไม่หอม 
เทียนหอม  
  ความคิดสร้างสรรค์ เทียนหอมออแกนิคที่ท าจากไขถั่วเหลืองจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและควันเทียนไม่มีควันสีด า ดีต่อสุขภาพและจัดท ากลิ่นของเทียนหอมที่ผ่อนคลาย รู้สึกดีถึง
บรรยากาศตอนใช้งานและแปลกใหม่จากท้องตลาดคือ กลิ่นหลังฝนตก และกลิ่นข้าวหอมมะลิ 
  ประโยชน์ที่ได้รับ 1. สามารถน าวัสดุธรรมชาติจากไขถั่วเหลืองมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ได้จริง 
2. สามารถน าเทียนหอมมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งบ้านได้จริง 3. สามารถน าเทียนหอมไปจ าหน่ายให้เกิด
รายได้ สามารถไปต่อยอดทางธุรกิจได้จริง 
  หลักการ วิธีการ จัดตั้งโครงการ วางแผนออกแบบ และเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าเทียนหอม 
เช่น ศึกษาขั้นตอนในการจัดท าเทียนหอม จากไขถั่วเหลืองจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและควัน
เทียนไม่มีควันสีด า และเลือกกลิ่นที่ให้ควารู้สึกผ่อนคลาย ออกแบบผลิตภัณฑ์ ค านวณต้นทุนสินค้า การ
ก าหนดราคา จัดจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ สรุปผลและ
อภิปรายผล 
 การน าไปขยายผลเชิงพาณิชย์  ผู้ เรียนสามารถน าไปต่อยอดในการท าธุรกิจ หรือเป็น
ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ได้ในอนาคต  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ผลติภณัฑ์เทียนหอม              ภาพที่ 2 โลโก้ผลิตภัณฑ ์    ภาพที่ 3 จัดจ าหน่ายสินคา้ผา่น Facebook 
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บัวลอยไส้สังขยานมสด 
 

จิตรอนงค์ สงชนะ ภัทราวดี แต้มเพชร ชิติพัทธ์ แซ่จั่น 
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต, 

621134@ptech.ac.th, 621063@ptech.ac.th, 621110@ptech.ac.th 
 
 บัวลอย จัดเป็นขนมไทยที่มีอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานโดยทั่วไปประชาชนจะท าขนมเฉพาะในงานเลี้ยง 
นับตั้งแต่ท าบุญเลี้ยงพระ งานมงคลต่าง ๆ วัตถุดิบการท ากลมกลืน พิถีพิถัน ในเรื่องของรสชาติ สีสัน สวยงาม 
กลิ่นหอม รูปลักษณะชวนรับประทานตลอดจนกรรมวิธีการท าขนมอย่างประณีต สามารถพัฒนาเพื่อเป็นการต่อ
ยอดสู่อาชีพได้ และเหมาะส าหรับผู้ที่ชอบทานของหวาน และมีสีสันที่น่ารับประทาน 
ความคิดสร้างสรรค์ 
 เป็นการน าเอาขนมไทยโบราณมามาพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยการน า
สังขยานมสดมาใช้เป็นไส้ เพื่อให้มีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น และเหมาะกับทุกเพศทุกวัย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. พัฒนาบัวลอยให้มีความแปลกใหม่ 
 2. สามารถพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพ 
 3. เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ 
หลักการ วิธีการ 
 ผู้เรียนได้มีการปรับสูตรขนมบัวลอยจากสูตรดั่งเดิมเป็นสูตรใหม่ที่น่ารับประทานยิ่งกว่าเดิม นั่นคือ ขนม
บัวลอยสังขยานมสดซึ่งมีรสชาติที่น่าสัมผัสและรับประทานมากยิ่งขึ้นโดยการท าไส้สังขยาเพิ่มเข้าไปนอกจากการ
เพิ่มรสชาติที่แปลกใหม่แล้วยังท าให้ผู้รับประทานอร่อยต่างจากรสชาติที่ไม่เหมือนบัวลอยปกติทั่วไป โดยวิธีการ
ท าคือการน าเอาแป้งข้าวเหนียวมาผสมน้ าใบเตย ปั้นให้เป็นวงกลมและสอดไส้ด้วยสังขยานมสด  

 
 

ภาพที่ 1 บัวลอยไส้สังขยานมสดที่บรรจุใส่บรรจภุัณฑ์เรยีบร้อยแลว้ 

mailto:621134@ptech.ac.th,%20621063@ptech.ac.th,
mailto:621134@ptech.ac.th,%20621063@ptech.ac.th,
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ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 30 ~ 
 

ปลากิมจิ 
 

วสันต์  ขันตีจิตร์ อัญชัน โลหะกุล 
สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต, 

6331002@ptech.ac.th, 6331009@ptech.ac.th 
 
ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องสร้างชิ้นงาน ปัจจุบันการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาฉิ้งฉ้างจะเป็น
ปลาฉิ้งฉ้างสามรส ซึ่งเป็นรสชาติดั้งเดิม ได้มีการพัฒนาทางด้านรสชาติของผลิตภัณฑ์ โดยเลือกใช้ซอส
เผ็ดเกาหลีที่มีรสชาติใหม่ของปลาฉิ้งฉ้าง โดยเพ่ิมความหอมโดยการใส่งาขาว ถั่วลิสง ใบมะกรูด พริก
แห้ง ตัวซอสเกาหลีให้รสชาติเผ็ด และได้เพ่ิม กระชาย ขิง พริกไทย เพ่ือช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-
19 จึงท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ ปลากิมจิ และได้น าสินค้าขายผ่าน IG , Pag  Face book เพ่ือหา
รายได้ระหว่างเรียน  
วัตถุประสงค์ในการสร้างชิ้นงาน เพ่ือพัฒนาสินค้าให้มีความแปลกใหม่ และเพ่ือหารายได้เพ่ิมพิเศษ
ระหว่างเรียน  
แนวคิดทฤษฎีหรือหลักวิชาการใช้  4P Marketing Mix , PDCA , SWOT Analysis 
ขอบเขตหรือขีดความสามารถของชิ้นงาน มีรสชาติที่แปลกใหม่ และช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิ-19 
โดยมีส่วนผสมของ กระชาย ขิง 
วิธีการขั้นตอนในการสร้างช้ินงาน  
1. ศึกษาความเป็นไปได้   2. ลงพื้นที่หาวัตถุดิบ ณ อ าเภอเกาะยาว  
3. ทดลองท าผลิตภัณฑ์    4. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล     
5. น าสินค้าขายผ่านออนไลน์   6. สรุปผลการท างาน 
จุดเด่นของชิ้นงาน ได้น าปลาฉิ้งฉ้างมาผลิตภัณฑ์เป็นปลากิมจิ รสชาติซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี และมี
ความเผ็ดร้อนของกระชายและขิง ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และ Packaging สีสันสวยงาม 
ประโยชน์และคุณค่า ปลาฉิ้งฉ้างมีกรดไขมันโอเมก้า 3 โปแทสเซียมและแคลเซียมช่วยบ ารุงกระดูก 
และฟัน บ ารุงข้อ จอประสาทสายตา ฯลฯ และยังมีส่วนผสมของสมุนไพรบ ารุงปอด โดยการเพ่ิมขิง 
และกระชาย เพ่ือความแปลกใหม่และยังช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19  

      

mailto:6331002@ptech.ac.th
mailto:6331009@ptech.ac.th


เอกสารเชิงแนวคิดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 31 ~ 
 

ไข่เค็มเรนโบว์ 
 

กาญจนา รักพริ้ม วิสาวรรณ จินดวง 
สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต, 

6331003@ptech.ac.th, 6321006@ptech.ac.th 
 
ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องสร้างชิ้นงาน ไข่เค็มเป็นภูมิปัญญาของคนไทยมาตั้งแต่สมัย
โบราณ เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง จึงไดพั้ฒนาไข่เค็มธรรมดาให้เป็นไข่เค็มเรนโบว์ โดยการเพ่ิม
ขม้ิน ตะไคร้ ใบเตย ดอกอัญชัน ขิง เพ่ือให้ไข่เค็มมีสีสันสวยงาม และมีกลิ่นของสมุนไพรเพ่ือป้องกัน
การติดเชื้อโควิด-19 และสามารถขายผ่านออนไลน์ เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน 
วัตถุประสงค์ในการสร้างชิ้นงาน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ และเพ่ือหารายได้
ระหว่างเรียน 
แนวคิดทฤษฎีหรือหลักวิชาการใช้  4P’s Marketing Mix , PDCA , SWOT Analysis 
ขอบเขตหรือขีดความสามารถของชิ้นงาน มีรสชาติที่แปลกใหม่ และช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิ-19 
โดยมีส่วนผสมของ ตะไคร้ ขม้ิน ใบเตย ดอกอัญชัน 
วิธีการขั้นตอนในการสร้างช้ินงาน  
1. ศึกษาความเป็นไปได้           2. ลงพื้นที่หาวัตถุดิบ  
3. ทดลองท าผลิตภัณฑ์           4. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล     
5. น าสินค้าขาย                    6. สรุปผล 
จุดเด่นของชิ้นงาน ไข่เค็มเรนโบว์มีสีสวยงามของสมุนไพร และเนื้อไข่เค็มมีกลิ่นหอมของสมุนไพร
ขม้ิน ตะไคร้ ใบเตย ขิง ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 
ประโยชน์และคุณค่า ไข่เค็มอุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามินเป็นจ านวนมาก จึงช่วยในเรื่องของการ
เจริญเติบโตได้ดี และยังมีสมุนไพรที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยการน าขมิ้น ขิง ตะไคร้ ใบเตย 
ดอกอัญชัน ใช้ในการหมักดองไข่เค็มเพ่ือให้ไข่เค็มมีกลิ่นของสมุนไพรเวลารับประทาน 
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คิมบับพบรักที่ปักษ์ใต ้
 

ซูไรนี มาหะมะ กฤติญา พรหมดี 
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต, 

6339035@ptech.ac.th, 6339021@ptech.ac.th 
 

 จุดเด่น คิมบับพบรักที่ปักษ์ใต้ เป็นการผสมผสานอาหารต่างวัฒนธรรมระหว่าง คิมบับของเกาหลี 
และอาหารพื้นบ้านของภาคใต้ ซึ่งจะมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวของอาหาร 2 วัฒนธรรมซึ่งคิมบับ
ส่วนผสมหลักนั้นก็คือ ข้าว ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า อาหารภาคใต้มีรสชาติที่จัดจ้าน แต่ส าหรับคนต่างชาติจะไม่
สามารถทานรสจัดได้มากนัก ดังนั้นเราจึงได้น าเมนูอาหารใต้ มาเป็นส่วนผสมหลัก ส าหรับการท าคิมบับ โดย
เราจะปรับรสชาติให้คนต่างชาติสามารถรับประทานแต่ละอย่างเป็นอาหารขึ้นชื่อของภาคใต้ทั้งสิ้น 
  ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการดัดแปลงน าเอาอาหารใต้เพื่อมาดัดแปลงในรูปแบบของคิมบับ เป็น
การสร้างนวัตกรรมที่แปลกใหม่และเป็นการน าอาหารพื้นบ้านภาคใต้ทั่วไปที่มีลักษณะมาผสมผสานระหว่าง
อาหารไทยพื้นบ้านให้เกิดผลงานชิ้นใหม่  
  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. พัฒนาอาหารให้มีความแปลกใหม่ 
 2. เป็นการน าเอาแกงใต้และอาหารเกาหลีมาผสมผสานกันให้มีความน่ารับประทาน 
 3. เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ 
  

 หลักการ วิธีการ  
 พริกแกงใต้ เป็น เครื่องแกง ตามแบบฉบับของ ชาวใต้ อุดมไป
ด้วยสมุนไพรต่าง ๆ รสเผ็ด ช่วยขับของเสียในร่างกายได้ดี พริกแกงใต้ใช้
กับเมนูอาหารใต้หลายๆ เมนู เช่น คั่วกลิ้งหมู คั่วกลิ้งไก่ แกงคั่วกระดูกหมู 

เป็นต้น วันนี้เรามาน าเสนอ สูตรพริกแกงใต้ มาให้ลองท าดู 
 ข้าวผัดไตปลาแห้ง ไตปลา(ภาคกลาง) หรือ พุงปลา (ภาคใต้) 
เป็นการถนอมอาหารแบบหมักดองชนิดหนึ่ง โดยใช้กระเพาะของปลา เช่น 
ปลาทู ปลาลัง ปลาดุก ปลาช่อน หรือปลาอื่น ๆ มาหมักกับเกลือ ไตปลาที่
หมักได้ที่จะเหลวและมีมันไหลออกมา น าไปท าเป็นอาหารได้หลายชนิด 
เช่น ไตปลาที่เป็นเครื่องจิ้มคล้ายน้ าพริกของทางภาคกลาง หรือแกง
พุงปลาที่เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพัทลุง นอกจากนั้น ยังน าไต
ปลาไปผัดกับน้ าพริกแกง ใส่ปลาจิ้งจ้างและผัก เรียกไตปลาแห้ง 
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บราวนี่น ้าพริกสมุนไพร  
 

จิรวรรณ เมืองลาย ลินดาวดี หม่ืนภู่ 
สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

6328001@ptech.ac.th, 6328007@ptech.ac.th 
 

จุดเด่น แนวคิดการจัดท าบราวนี่ เปนนอองทานเลนนที่ดด้รับความนิยมแตนมีททษตนอรนางกายนน
ระยะยาว จึงดด้มีการน าน  าพริกสมุนดพร ซึ่งมีสนวนผสมอองสมุนดพร 6 ชนิด มีสรรพคุณชนวยบรรเทา
ทรคตนาง ๆ เชนน บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก ภูมิแพ้ ก าจัดดอมันเลว เปนนต้น มาเปนนสนวนผสมอองบราว
นี่และตดันนสนวนช็อคทกแล็ตชิพที่นห้ความหนึบหนับออกนสนน  าพริกสมุนดพรแทนแตนยังดด้เนื อสัมผัสเดิม 
 ความคิดสร้างสรรค์ น าบราวนี่ที่ดด้รับความนิยมเปนนอยนางมากอองทุกเพศทุกวัยและน  าพริก
สมุนดพรที่คนสนวนนหญนดมนชอบนนเรื่องอองกลิ่นและรสชาติ เปนนการชนวยหลอกลนอนห้ทานสมุนดพรทดย
ดมนรู้สึกวนาก าลังทานสมุนดพรอยูน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ชนวยสนงเสริมนห้ทานสมุนดพรที่มีประทยชน์ตนอรนางกาย2.บราวนี่น  าพริก
สมุนดพรสามารถสร้างรายดด้ตนอยอดเปนนธุรกิจ  

หลักการ วิธีการ จัดตั งทครงการ วางแผนออกแบบ และเตรียมอ้อมูลที่นช้นนการจัดท าบราวนี่
น  าพริกสมุนดพร เชนน ศึกษาอั นตอนนนการท าบราวนี่และน  าพริกสมุนดพร ออกแบบผลิตภัณฑ์ ค านวณ
ต้นทุนสินค้า การก าหนดราคา จัดจ าหนนายสินค้าออนดลน์ผนาน Facebook, Instagram, ร้านค้าทั่วดป 
จัดท าแบบประเมินความพึงพอนจ สรุปผล และอภิปรายผล 

การน้าไปขยายผลเชิงพาณิชย์ ผู้เรียนสามารถน าดปตนอยอดนนการทาธุรกิจ หรือเปนน 
ผู้ประกอบการร้านค้าออนดลน์ดด้นนอนาคต 
 

 
 

  

ภาพที ่1  การจัดจ าหนนายสินค้า
ผนานออนดลน์ Facebook, 
Instagram, ร้านค้าท่ัวดป 

ภาพที่ 2 ทลทก้ ผลติภณัฑ ์ ภาพที่ 3 ผลิตภณัฑ์บราวนี่น  าพรกิ
สมุนดพร 
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สเปรย์จากหอมแดง 
  

แพรวพรรณ ศรีสุข สรายุทธ เริงสมุทร 

สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต, 
6338001@ptech.ac.th, 6338003@ptech.ac.th 

 
 จุดเด่น สเปรย์จากหอมแดง คือ สเปรย์จากการสกัดหอมแดงมาเป็นสเปรย์ล้างมือ สเปรย์ฆ่า
เชื้อมีกลิ่นแอลกอฮอล์และกลิ่นของหอมแดงอ่อนๆ ใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันไวรัสโคโรน่า
หลังจากสัมผัสกับสิ่งของ ฆ่าเชื้อในกรณีต่างๆ คือก่อนการเตรียม และปรุงอาหาร ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร หลังการขับถ่าย ทําความสะอาดมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย สเปรย์มีขนาดพกพา
ได้สะดวก สามารถนําไปใช้ได้ทุกที่และยังสามารถทําเองได้อีกต่างหาก 
 ความคิดสร้างสรรค์ เนื่องในสถานการณ์โควิด มีการขายสเปรย์มากมายเลยมีแนวคิดที่จะ
จัดทําขึ้นมาใหม่กลิ่นใหม่ ให้แตกต่างจากท้องตลาด เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับลูกค้า 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 2.ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค 3.สามารถพกพา
ได้สะดวก 
 หลักการ วิธีการ จัดตั้งโครงการ วางแผนออกแบบ และเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการจัดทําสเปรย์
จากหอมแดง เช่น ศึกษาขั้นตอนในการจัดทําสเปรย์หอมแดง คํานวณต้นทุนสินค้า การกําหนดราคา 
จัดจําหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook, Instagram จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ สรุปผล
และอภิปรายผล 
 การน าไปขยายผลเชิงพาณิชย์ ผู้เรียนสามารถนําไปต่อยอดในการทําธุรกิจ หรือเป็น
ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ได้ในอนาคต  
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

ภาพที่ 1 จัดจําหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน 
Facebook, Instagram 

ภาพที่ 2 โลโกผ้ลิตภณัฑ ์ ภาพที่ 3 ผลติภณัฑ์สเปรย์
จากหอมแดง 
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ขนมมันม่วงสอดไส้อินทผลัมห่อใบตอง 
 

วรัญญา เชษฐ์พันธุ์ กัลยา เชษฐพันธ์ 
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต, 

6339008@ptech.ac.th, 6330923@ptech.ac.th 
 
 จุดเด่น ขนมสอดไส้มีวิธีการท าอย่างพิถีพิถันและจะท าโดยวัสดุธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่และเราจะได้
รับประทานและได้รับประโยชน์จากการท าขนมและคุณค่าทางการบริโภคและอีกทั้งยังท าให้น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือในการจัดงานพิธีมงคลต่าง ๆ เช่น เลี้ยงแขกในงานและเพณีต่าง ๆ ด้วย 
  ความคิดสร้างสรรค์ การดัดแปลงขนมสอดไส้แบบดั้งเดิมมาเป็นรูปแบบใหม่ที่มีการน าเอามันม่วง
มาท าเป็นตัวแป้งและน าอินทผาลัมมาท าเป็นไส้ ซึ่งนอกจากเราจะได้รับรสชาติใหม่ของขนมสอดไส้แล้ว ยัง
ได้รับคุณประโยชน์ต่าง ๆ จากมันม่วงและอินทผาลัมอีกด้วย 
  ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ได้ขนมสอดไส้ในรูปแบบใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพได้จริง 
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการท าขนมมันม่วงสอดไส้อินทผลัมห่อใบตอง และพัฒนาเพื่อให้เป็นที่ถูกใจผู้บริโภคได้ 
3. เพื่อจะได้ขนมสอดไส้ในรูปแบบใหม่ ที่ผู้บริโภคยอมรับ และสามารถพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพได้ 
4. เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้ 
  หลักการ วิธีการ  
1. มันม่วง คือ มันเทศสีม่วงในเมืองไทยเรานั่นเอง ซึ่งจะมีสีม่วงเข้มทั้งเปลือกและเนื้อมันม่วง แถมเปลือก
บางอีกด้วย โดยมันเทศสีนี้ก็มีประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินมากมาย 
จึงได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่รักสุขภาพเป็นอย่างมาก  
2. อินทผาลัม คือ ผลไม้แห้งมหัศจรรย์ที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานในประเทศไทย และนิยมรับประทานอย่าง
มากทั้งในรูปแบบผลไม้อบแห้ง หรือน าไปดัดแปลงเพื่อรับประทานกับขนมหรือของหวานประเภทอื่น 
3. ใบตอง คือ ใบของต้นกล้วย ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความเกี่ยวพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง ประโยชน์
จากกล้วยได้ทั้งต้น ทั้งปลี และผลกล้วยมารับประทาน  
การน าไปขยายผลเชิงพาณิชย ์ผู้เรียนสามารถน าไปต่อยอดในการท าธุรกิจ  
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เครื่องกดระบบสวิตซ์ เปดิ – ปิด  
 

จีรวัฒน์  ชลกิจ จักราวุฒ ิ อินนุพัฒน์ ตัสนีม  สุจริตธรรม กนกพล  ศักดิ์แก้ว นูรูฮูดา  หะยีสะอิ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วทิยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต,  

6325004@ptech.ac.th, 6325007@ptech.ac.th, 6325012@ptech.ac.th, 6325021@ptech.ac.th, 
6325027@ptech.ac.th 

 

 

 จุดเด่น โรคระบาดติดต่อ Covid-19 ในปัจจุบัน นอกจากมีผลกระทบต่อชีวิต ยังส่งผล
กระทบต่อการสูญเสียสภาพแวดล้อมที่พยายามกอบกู้ภาวะโรคระบาดในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยไม่ระวังผลที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว เช่นการใช้ที่กดเจลแบบธรรมดาผิด
วิธีโดยสัมผัสพ้ืนผิว ท าให้เสี่ยงมีการติดเชื้อได้ง่าย เป็นปัญหาให้กับโลกมากขึ้น จึงได้คิดค้นสร้างเครื่อง
กดระบบสวิตซ์ เปิด-ปิด ขึ้นมา  
  ความคิดสร้างสรรค์ เครื่องกดระบบสวิตซ์ เปิด-ปิด ได้น าเสนอชิ้นงานการสร้าง โดยการใช้
ระบบแผงวงจรต่าง ๆ มาช่วยในการอ านวยความสะดวกในการใช้งาน โดยสามารถน าไปใช้ได้หลาย
ประเภท ไม่จ าเป็นต้องเจลล้างมือ เช่น น้ าสบู่ ยาสระผม ครีมบ ารุง น้ าดื่มหรืออะไรที่เป็นชนิดเหลวก็
ได ้
  ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนและยังน าไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ 
ได้แก่ น าชิ้นงานเข้าสู่ร้านค้า อีกท้ังยังท าให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายดาย 
  หลักการ วิธีการ วางแผนออกแบบ และเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน เช่น การน ากล
ยุทธ์การท างานของเครื่องผ่านทาง YouTube ออกแบบชิ้นงานให้น่าสนใจ ทดสอบคุณภาพน ามาใช้
งานจริง  
  การน าไปขยายผลเชิงพาณิชย์ ผู้เรียนสามารถน าไปต่อยอดในการท าธุรกิจ หรือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
            

 

ภาพที่ 1 เครื่องกดระบบสวติซ์ เปดิ-ปิด 

mailto:6325007@ptech.ac.th
mailto:6325012@ptech.ac.th
mailto:6325021@ptech.ac.th,
mailto:6325027@ptech.ac.th
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กล่องใส่ของจากไม ้
 

นิพนธ์ แซ่ตั้ง จุฑามาศ ศรีข า นัทพร มงคลเลิศ บุปผชาติ รอดพิทักษ์ จักรเพชร กาศธัญกร 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 50029@wbac.ac.th 

 
ที่มาและวัตถุประสงค์ของงานประดิษฐ์ 
 เราเห็นว่าสิ่งของที่อยูในบ้านของเรานั้นรกมากและมีบ้านพ้ืนที่จ ากัดเราจึงท าสิ่งประดิษฐ์นี้
ขึ้นมาเพ่ือใส่ของและยังเป็นที่นั่งได้อีกด้วย วัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือจัดเก็บของที่ไม่จ าเป็นใส่จะได้ไม่
รกด้านนอก 2. เพ่ือมาเป็นที่นั่งได้ 3.เพื่อมาใช้ประโยชน์หลาย ๆ ด้าน 
ขอบเขตการท างานของสิ่งประดิษฐ์ 

ไม้ที่ใช้ส่วนมากจะเป็นเศษจากที่เขาจะท้ิงแล้วน ามารีไซเคิล ขนาดไม้ 10 มิลลิเมตร  
ขั้นตอนการสร้าง 

ขั้นตอนที่ 1 วัดขนาดไม้ที่เราต้องการ ขั้นตอนที่ 2 ตัดไม้ตามขนาดที่เราวัด ขั้นตอนที่ 3 น า
ไม้ที่ตัดมาประกอบให้เป็นรูปทรงตามท่ีเราต้องการ ขั้นตอนที่ 4 ประกอบรินชักและบานพับ 
จุดเด่นและประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ 
 จุดเด่นของตัวงานประดิษฐ์แข็งแรงทนทานและก็ประหยัดพ้ืนที่ใช้สอยเพราะใช้ใส่ของและ
เป็นเก้าอ้ีได้ไปในตัว 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 สามารถน าไปต่อยอดท าเปน็อาชีพเสริมได้ 
 

 

mailto:50029@wbac.ac.th
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เครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติจาก KidBright 
 

เตชิต  แสนรัก ทัพพ์ธนันท์  น้อยม่ัน พรรวษา  เอกม่วง ชนิกานต์  ยอดประเสริฐสุด 
นรินทิพย์  เผ่าสังข์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, tachid559@gmail.com 
 

 ความเป็นมาและความส าคัญ 
ปัจจุบันในการให้อาหารแมวในการเลี้ยงสัตว์การให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง  ซึ่งถ้าเราไม่มีเวลาในการให้
อาหารแมวเราสามารถใช้เครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติที่สามารถซื้อได้ในออนไลน์หรือร้านค้าในห้าง
แต่อาจท าให้ต้องเสียเงินมากกว่าที่จ าเป็น 

 วัตถุประสงค์การสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
จากปัญหาและที่มาในความเป็นมาและความส าคัญจึงสร้างเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติจาก
KidBright ขึ้น เพ่ือเป็นการประหยัดต้นทุนในการซื้อเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติเองด้วย 

 ความคิดสร้างสรรค์ 
การสร้างเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติเองนั้นปกติเป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะต้องช านาญในเรื่องของ
การเขียนโค้ดโปรแกรมพอสมควร แต่ด้วยวิธีการผ่าน KidBright โดยสามารถสร้างชุดค าสั่งผ่าน
โปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกค าสั่งมาวางต่อกัน  

 จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์  
เครื่องให้อาหารแมวนั้นสามารถท างานอัตโนมัติ
ตามเวลาที่ตั้งโปรแกรมเอาไว้ และสามารถแสดง
เวลาที่ตั้งค่าได้ และนอกจากจะสามารถสร้างความ
สะดวกในการให้อาหารแก่สัตว์ เลี้ ยงแล้ว ยั ง
สามารถแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา รวมไปถึงยังสามารถน าไปต่อยอดพัฒนา
เป็นสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ เพ่ือการศึกษาได้อีกด้วย  

mailto:tachid559@gmail.com
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เครื่องอบฆ่าเชื้อ 
 

มหรรณพ  เพชรกระโทก พัชรีย์  เกตุเพ็ง วรรณพร  พระค าจันทึก ศศิวิมล  ราสูงเนิน  
มนัสสนันท์  อยู่เปรม 

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, mahannoo25@gmail.com 
 

เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อน ทุกครั้งเมื่อขับรถจักรยานยนต์จะต้องสวมหมวกนิรภัยท าให้มี
เหงื่อไหลออกมาจ านวนมากและเหงื่อจะสะสมในหมวกนิรภัยนานวันไปจึงเกิด เชื้อแบคทีเรียท าให้มีกลิ่นไม่
พึงประสงค์ในหมวกนิรภัย หากไม่มีการท าความสะอาด หรือระบายอากาศและความอับชื้นที่ สะสมอยู่
ภายในหมวกนิรภัยออกไป เชื้อราก็จะเจริญเติบโตและสร้างปัญหาเรื่องกลิ่นอับชื้น จนท าให้เกิดอาการคัน
หนังศีรษะ และเกิดรังแคในที่สุด คณะผู้จัดท าได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องอบฆ่า
เชื้อในหมวกนิรภัย เพื่อก าจัดเชื้อแบคทีเรียที่ท าให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ในหมวกนิรภัย 
วัตถุประสงค์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ 

1. เพื่อสร้างเครื่องอบฆ่าเชื้อในหมวกนิรภัยที่ในการขับขี่   
2. เพื่อก าจัดกลิ่นอันไม่พึ่งประสงค์ในหมวยนิรภัย 

แนวคิดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
หมวกกันน็อกที่มีความอับชื้นจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อแบคทีเรียชั้นดี ซึ่งหากเราสวมใส่หมวกกัน

น็อกที่มีเชื้อแบคทีเรียนั้นจะท าให้มีโอกาสเป็นโรคผิวหนังได้ โดยจะมีอาการคัน มีผื่นแดง และหากอาการ
หนักมาก ๆ อาจส่งผลให้หนังศีรษะอักเสบรุนแรงจนท าให้ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ ได้ ดังนั้นแนวคิดในการสร้าง 
“เครื่องอบฆ่าเชื้อ” เพื่อมาก าจัดเชื้อแบคทีเรียที่ท าให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในหมวกนิรภัยใช้แต่ละวัน 
ขอบเขตและความสามารถ 
      สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ก าจัดแบคทีเรียในหมวกนิรภัยและกลิ่นอันไม่พึ่งประสงค์ ง่ายต่อ
การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บมีลักษณะเป็นกล้องสี่เหลี่ยม ระยะเวลาอบฆ่าเชื่อ 2-3 นาที่ ใช่ได้ทุกรูปลักษณ์
ของหมวกนิรภัย 
จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์ 
ประหยัดต้นทุน สามารถก าจัดแบคทีเรียที่มากับ
หมวกนิรภัย 
ประโยชน์และผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย 
1. เครื่องอบฆ่าเชื่อสามารถใช้ได้จริงตามที่ตั้งไหว 
2. สามารถใช้เป็นตู้ก าจัดแบคทีเรียในหมวกนิรภัย 
3. กลุ่มเป้ามีความสนใจในสิ่งประดิษฐ์นี้เพราะจะ
ได้อบฆ่าเชื้อที่หมวกนิรถภัย 
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อ่างล้างมือวินเทจ 
 

คณาธิป เพชรจันทรานุกุล กันติชา ปุณณารักษ์ นันทวัฒชัย จันดี  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 

52060@wbac.ac.th 
 

ที่มาของชิ้นงาน 

 ปัจจุบันในการล้างมือนั้นต้องล้างให้สะอาดอย่างมากเนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยก าลัง เผชิญกับ

โรคไวรัสโควิด-19 คณะผู้จัดท าจึงเล่งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้คิดประดิษฐ์ อ่างล้างมือขึ้นมาเพื่ออ านวยความ

สะดวกในการล้างมือ จากถังน้ ามัน 200 ลิตร ที่ไม่ได้ใช้แล้ว น ามาออกแบบเพื่อดึงดูดความสนใจ โดยการ

น ามาทาสีและติดตั้งก๊อกน้ า สามารถใช้ได้ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและมีความ

คงทนอีกด้วย 

วัตถุประสงค์  

 เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยได้เรียนรู้วิธีในการออกแบบ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

และสามารถน ามาพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อหารายได้ ช่วยลดปริมาณขยะลดโลกร้อน  

ลักษณะชิ้นงานและวิธีการชั้นตอนในการสร้างชิ้นงาน 

 เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ท ามาจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วคือถัง

น้ ามัน 200 ลิตร ประดิษฐ์เป็นอ่างล้างมือวินเทจ โดยการทาสี

ตกแต่งให้สวยงาม สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และยังสามารถ

ใช้ได้ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง 

ประโยชน์และคุณค่าของชิ้นงาน 

 สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จัดท าขึ้นเพื่อ ช่วยลดปริมาณขยะ คือถัง

น้ ามันที่ไม่ได้ใช้แล้ว น ากลับมาท าให้มีประโยชน์และคุณค่าเพิ่ม

มากขึ้น ช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการอ่างล้างมือรู้จักการท างาน

เป็นทีม และเรียนรู้เรื่องของการวางแผนได้  และสามารถเป็น

อุปกรณ์ในการตกแต่งในบริเวณที่อยู่อาศัย ร้านอาหาร และงาน

ต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

 
 



เอกสารเชิงแนวคิดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
 

~ 41 ~ 
 

โต๊ะเก้าอ้ีมินิ 
 

ชมพูนุช จ้อยเล็ก ชลธิชา เมฆมงคลชัย นภาพัฒน์ ทับมุกข์ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 

51939@wbac.ac.th 

 

ที่มาของช้ินงาน 

 เนื่องจากเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน จึงท าให้ในแต่ละครอบครัวมีรายได้ลดน้อยลง สมาชิกใน

กลุ่มก็เลยจัดท าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาเพ่ือลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่ง

บริเวณบ้าน และทั้งยังน าเศษไม้ที่ไม่ใชแ้ล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ น ามาประดิษฐ์เป็นชุดโต๊ะเก้าอ้ีมินิ 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยได้เรียนรู้ วิธีในการออกแบบ เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ และสามารถน ามาพัฒนาเป็นอาชีพเพ่ือหารายได้อีกด้วย  

ลักษณะช้ินงานและวิธีการชั้นตอนในการสร้างช้ินงาน 

 เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ท ามาจากไม้ ประดิษฐ์แบบเป็นชุดประกอบด้วย เก้าอ้ี และก็โต๊ะ  

ประโยชน์และคุณค่าของชิ้นงาน 

 สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จัดท ำข้ึนเพื่อ ช่วยลดปริมำณขยะ คือเศษไม้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว น ำกลับมำท ำให้มี
ประโยชน์และคุณค่ำเพ่ิมมำกขึ้น ช่วยให้ประหยัดต้นทุนในกำรซื้อเฟอร์นิเจอร์ รู้จักกำรท ำงำนเป็นทีม 
และเรียนรู้เรื่องของกำรวำงแผนได้อีกด้วย 
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คุกกี้ของคุณแม่ 
 

สุพิชฌาย์ โพธิ์ชัย ภัทรวดี ดวงจินดา ประทานพร สุริย์ฉาย 

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 
50134@wbac.ac.th, 50270@wbac.ac.th, 50370@wbac.ac.th 

 
ในปัจจุบันนี้ปัญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ท าให้คุณแม่เกิดความเครียด อาจท าให้น้ านมของคุณแม่มี

น้อยลง จากปัญหานี้ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีช่่วยเสริมสร้างน้ านมให้คุณแม่และมีประโยชน์
ต่อร่างกาย ในรูปแบบของคุกกี ้ซึ่งเป็นขนมประเภทบิสกิต มีลักษณะเป็นชิ้นขนาดเล็กพอดีค า โดยส่วนผสม
หลักนั้นท ามาจากแป้งสาลี และเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่คุกกี้ จึงผสมสมุนไพรอย่างขิงและหัวปลีลงไปใน
ตัวแป้ง เนื่องจากสามารเพิ่มปริมาณน้ านมให้แก่คุณแม่หลังคลอดได้เป็นอย่างดี และสามารถเก็บไว้ได้นาน
เหมาะส าหรับเป็นของว่าง ภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ “คุกกี้ของคุณแม”่  
 หัวปลีหรือปลีกล้วย มักถูกน าไปใช้ท าเป็นอาหารโดยเฉพาะอาหารบ ารุงน้ านมมารดา นอกจากนั้น
ยังมีประโยชน์ในการลดระดับน้ าตาลในเลือด บ ารุงเลือด ปลีตากแห้งใช้รักษาโรคโลหิตจาง เนื่องจากมีธาตุ
เหล็กมาก หัวปลีมีพลังงานน้อยกว่าผลกล้วยประมาณ 4-5 เท่า เนื่องจากมีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบ
น้อยกว่าประมาณ 5-6 เท่า แต่มีคุณค่าทางโภชนาการอื่นใกล้เคียงหรือสูงกว่าผลกล้วย (กองโภชนาการ , 
2544) ส่วนขิง มักถูกน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเครื่องดื่มและยาแผนโบราณหรือการแพทย์
ทางเลือกทั่วโลก ส่วนที่น ามาใช้ คือเหง้าหรือล าต้นใต้ดินของขิง เนื่องจากกลิ่นหอมและรสชาติที่เผ็ดร้อนของ
ขิง โดยน ามาใช้รักษาโรคเก่ียวกับทางเดินอาหาร แก้หวัด แก้ปวดศีรษะและปวดข้อได้ด้วย (Borrelli et al., 
2004: Ghayur et al., 2005) นอกจากนี้ยังสามารถลดระดับคลอเลสเตอรอลได้อีกด้วย 

“คุกกี้ของคุณแม่” ท ามาจากคุกก้ีที่มีหัวปลีและขิงมีคุณประโยชน์เพื่อช่วยขับน้ าคาวปลาหลังคลอด 
และเพื่อเพิ่มน้ านมให้แก่คุณแม่ และมีวัตถุประสงค์เพื่อคิดค้นการท าสูตรและสร้างรายได้และพัฒนาอาหาร
เพื่อสุขภาพต่อไปในอนาคต 
 

   
 

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์ “คุกกี้ของคุณแม่” 
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แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์ไฟฟ้า) 
 

คุณนิธิ  ผลแก้ว ปิยฉัตร  สัญญอาจ สุธิตา  มันตีเมาะ กัญญ์วรา  สุขพลอย สุทธดา  เพชรบุตร 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, khunniti28@gmail.com 

 
ความส าคัญและที่มาของสิ่งประดิษฐ ์

เกิดจากการตั้งค าถามกับตัวเองว่าท าไม ท าไมถึงไม่ใช้พลังงานธรรมชาติท าไมต้องไปเสียงเงินทุกเดือน 
และถ้าจะท า จะเริ่มจากอะไรก่อน  แล้วใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์จาการใช้ พลังงานธรรมชาติ ทุกอย่างเกิด
จากความคิดและคิด การเปรียบเทียบ จึงเป็นการเริ่มต้นการประดิษฐ์ 
วัตถุประสงค์ในการสร้างสิง่ประดิษฐ ์

1. การอยู่ร่วมกันของพลังงานธรรมชาติ  
2. เพื่อสร้างจุดเร่ิมตันของการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานธรรมชาติ 
3. การต่อยอดการน าพลังงานธรรมชาติมาใช้ในอนาคต 

แนวคิดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
การตั้งค าถาม พลังงานธรรมชาติมี ท าไมไม่ใช้ เพราะอะไรถึงไม่ใช้ แล้วถ้าใช้ใครจะได้ประโยชน์  

ขอบเขตและความสามารถ 
      สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้โซล่าเซลล์ ส่องแส่งสว่างให้กับหลอดไฟและพกพาและดัดแปลงไป
ใช้ ในการให้แสงสว่างท้องไร่ ท้องนา การท่องเที่ยวกางเต็นท์ 
จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์ 

1. แผงโซลาร์เซลล์   2. ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า 
3. หลอดไฟ   4. แบตเตอรี่ 

ประโยชน์และผลกระทบต่อกลุม่เป้าหมาย 
ถ้าจับจุดให้ถูกทางพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจ าเป็น แต่จะท ายังไงละให้พลังงานนั้นไม่กลับกลายเป็น

ค่าใช้จ่ายตอนสิ้นเดือน 
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โต๊ะเขียนลายผ้าบาติกปรับระดับ 
 

ภาณุมาศ ปัญญางาม ดวง มีทรัพย์ ขวัญชีวา สืบวงษ์ 
ศิริรัตน์ วังทะพันธ์ นริศรา หลาบหนองเเสง ภาณุมาศ บุญศิริ 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 
6131808024@lamduan.mfu.ac.th, 6131808010@lamduan.mfu.ac.th, 
6131808003@lamduan.mfu.ac.th, 6131808028@lamduan.mfu.ac.th, 
6131808023@lamduan.mfu.ac.th, 6131808014@lamduan.mfu.ac.th 

 

รายละเอียดผลงานโต๊ะเขียนลายผ้าบาติกปรับระดับ  
 ผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะ เป็นค าที่เรียกใช้ผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการท าโดยใช้สีเทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สี
ติด โดยใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี กระบวนการผลิตผ้าบาติกเป็นลักษณะงาน
หัตถกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ท าภายในบ้านเรือน มีการท างานซ  าซาก (Repetitive work) เนื่องจากแต่ละ
ขั นตอนจะต้องใช้เวลาในท างานไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อกระบวนการ รวมทั งอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมัก
ไม่ได้ออกแบบมาให้มีความเหมาะสมหรือไม่ได้น าหลักการทางด้านการยศาสตร์มาใช้ในการออกแบบ ปัญหา
สุขภาพที่พบส่วนใหญ่ของ แรงงานเย็บผ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื อ ซ่ึง
พบว่าอาการผิดปกติหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน ร้อยละ 85.71 โดยบริเวณหลังเป็นบริเวณที่ปวดสูง
ที่สุด รองลงมาคือ ไหล่ คอ และรู้สึกชาและบวมที่ขา (เครือเนตร อารีรักษ์, 2551)  
 จากการลงพื นที่เก็บข้อมูล ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมผ้าฝ้ายไหมบาติก จ.เชียงราย พบว่ามีความเสี่ยง
ทางการยศาสตร์สูง (คะแนน =7) ในขั นตอนการลงเขียนลายและลงสีผ้าบาติก โดยคณะผู้วิจัยได้เลือกสัดส่วน
ขนาดร่างกายที่ของผู้ปฏิบัติงานมาออกแบบโต๊ะส าหรับงานเขียนลายผ้าบาติกที่สามารถปรับระดับได้ตามส่วนสูง
ของแต่ละคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบออกแบบโต๊ะเขียนผ้าบาติกให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ จาก
การปรับปรุงสถานีงานตามหลักการยศาสตร์  ซ่ึงประกอบด้วย 1) โต๊ะส าหรับงานเขียนลายผ้าบาติกสามารถปรับ
ระดับความสูง-ต่ าได้ตามสัดส่วนขนาดร่างกายของแต่ละบุคคล 2) โต๊ะส าหรับงานเขียนลายผ้าบาติกสามารถ
ปรับระดับความลาดเอียงเพื่อลดระยะเอี ยวตัว ป้องกันไม่ให้เกิดการบิดของกล้ามเนื อขณะท างาน 3) ล้ อเลื่อน
เพื่อปรับระยะความห่างความยาวของผ้า หรือเลื่อนเก็บเม่ือไม่มีการใช้งาน ทั งนี ได้ติดตั งพร้อมอุปกรณ์ล็อค
ป้องกันการเลื่อนไถลขณะใช้งาน 4) แม่เหล็กหนีบผ้า เพื่อใช้ในการตรึงผ้าแทนการใช้ตะปู ลดโอกาสในการเกิด
อุบัติเหตุจากการที่ตะปูเกี่ยว 

 
 
 
 

 
 ภาพที่ 2 ร่างการออกแบบโต๊ะเขยีนลายผ้าบาตกิปรับระดับ 
     (ก) หลังปรับปรุง                      (ข) ก่อนปรับปรุง 

ภาพที่ 1 โต๊ะเขยีนลายผ้าบาตกิปรับระดับ 
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การออกแบบเพ่ือความปลอดภัยส าหรับเครื่องกลึงไม้ 
 

ขวัญทิพย์ วันดี จิรารัตน์ รัตนสุวรรณ ณัฐริณีย์ คุณวงค์  
มยุรี วงศ์บุญชัยเลิศ วิภาดา กนกกุลเดโช อภิสิทธิ์ จงดี 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 
6131808004@lamduan.mfu.ac.th, 6131808005@lamduan.mfu.ac.th, 
6131808009@lamduan.mfu.ac.th, 6131808025@lamduan.mfu.ac.th, 
6131808026@lamduan.mfu.ac.th, 6131808053@lamduan.mfu.ac.th 

 
รายละเอียดผลงานการออกแบบเพื่อความปลอดภัยส าหรับเครือ่งกลึงไม้ 

ช่างกลึงไม้ เป็นช่างฝีมือประเภทหนึ่งในจําพวกช่างสิบหมู่ งานช่างประเภทนี้ คือ การสร้างทําสิ่งของ
จากไม้วัสดุธรรมชาติโดยวิธีการกลึงเป็นรูปทรงต่าง เช่น ทรงกระบอก ทรงกรวย หรือทรงกลม กลุ่มหัตถกรรม
กลึงไม้บ้านขัวแคร่ จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ผลิตและจําหน่ายสินค้างานกลึงไม้ ลักษณะชิ้นงานส่วนใหญ่เป็น
การทําโต๊ะ เก้าอี้ หรือแจกัน โดยปัจจุบัน มีพนักงาน 5 คน เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 50 ถึง 70 ปี จากการ
สังเกตทํางาน ประกอบด้วย ขั้นตอนการตีเหล็ก การเตรียมไม้ ปอกเปลือกไม้ การกลึงไม้ และการทาสี ซ่ึงใน
ขั้นตอนเหล่านี้ทําให้ผู้ที่ทํางานได้รับอันตราย รวมไปถึงปัญหาทางด้านสุขภาพจากการทํางาน จากการ
ดําเนินการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงงานกลึงไม้ พบว่ามีจุดวิกฤต หรืออุปกรณ์ที่ มีความวิกฤตที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออาจส่งผลต่อสุขภาพของพนักงาน ได้แก่ กระบวนการที่มีการทํางานควบคู่ไปกับ
เครื่องจักร เช่น กระบวนการขึ้นรูป กระบวนการการกลึงไม้เป็นต้น โดยพบว่าบริเวณเครื่องจักรไม่มีการติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร (Machine Guarding) ส่งผลให้มีปริมาณฝุ่นไม้ที่เกิดจากการกลึงฟุ้งอยู่
ทั่วบริเวณ จากการศึกษาของ นุดยี หะยีมะ และคณะ (2562) ดําเนินการศึกษาประสิทธิภาพของเซฟการ์ด
สําหรับเครื่องเลื่อยในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา สามารถลดความเข้มข้นฝุ่นไม้ทุกขนาด ดังนั้นผลงานการ
ออกแบบเพื่อความปลอดภัยสําหรับเครื่องกลึงไม้นี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก
เครื่องจักรให้กับเครื่องกลึงไม้ โดยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรที่ออกแบบ สามารถป้องกันเศษขี้เลื่อย 
และฝุ่นไม้ทุกขนาดกระเด็นกลับมาสัมผัสผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ออกแบบได้พิจารณาวัสดุที่จะนํามาใช้ 2 ชนิดเพื่อ
เปรียบเทียบศักยภาพในการในการนําต้นแบบไปใช้งาน ได้แก่ 1. แผ่นอะลูมิเนียม มีคุณสมบัติ ทนความร้อน 
และมีอายุการใช้งานที่นาน ทั้งนี้บริเวณขอบตัวตะแกรงจะคลุมด้วยยางเพื่อป้องกันการโดนบาด 2. แผ่นยางติด
ขอบ มีคุณสมบัติ ยืดหยุ่น และไม่ก่อให้เกิดการสะท้อนของเสียง ลดการเกิดเสียงดัง 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 1 การใช้งานเครื่องกลึงไม้ 
ก่อนการติดตั้ง 

ภาพที่ 2 ขนาดของอุปกรณ์ป้องกัน 
อันตรายจากเครื่องจักร 

(ก) Top View                  (ข) Side view 
ภาพที่ 3  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร 
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การออกแบบการ์ดชนิด Self-Adjusting Guard ส าหรับเครื่องตัดพลาสติก 
 

จิราพร ออนตะไคร้ มัลลิกา ล้านบุญมี อัญชลี คัตรมี 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 

6031808004@lamduan.mfu.ac.th, 6031808065@lamduan.mfu.ac.th, anchalee.kat@mfu.ac.th 
 

เครื่องตัดพลาสติกถือเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่ งที่มีการน ามาใช้ในกระบวนการท างานของโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งการศึกษาในครั้งนีเ้ป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่น ามาใช้ในแผนกฉีกพลาสติกของโรงงานประกอบช้ินส่วน
ยานยนต์แห่งหนึ่ง โดยมีใบเลื่อยวงเดือนชนิดตั้งโต๊ะเป็นเครื่องมือในการตัดแผ่นพลาสติก ลักษณะการท างานของ
เครื่องตัดพลาสติกชนิดนี้พนักงานต้องน าแผ่นพลาสติกที่มีขนาด (กว้าง x ยาว) ประมาณ 100 x 60 ซม. วางบนโต๊ะ
แล้วใช้มือท้ังสองข้างเลื่อนแผ่นพลาสติกเข้าสู่ใบเลื่อยวงเดือนเพื่อตัดแผ่นพลาสติกให้แยกออกจากกัน ทั้งนีใ้บเลื่อยวง
เดือนมีการติดตั้งการ์ดครอบเพื่อป้องกันอันตรายชนิด Fixed Guard ไว้ แต่ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการท างาน 
เนื่องจากการ์ดที่ติดตั้งไว้ขวางการท างานจนไม่สามารถน าแผ่นพลาสติกเข้าไปตัดพร้อมกันได้ทีละหลายแผ่น ดังนั้น
โรงงานจึงท าการออกแบบใหก้าร์ดที่ติดตั้งไว้สามารถปรับระดับความสูงขึ้น-ลงได้ ท าให้ขณะน าแผ่นพลาสติกเข้าไป
ตดัพนักงานจะปรับระดับของการ์ดใหสู้งขึ้น ซึ่งจากลักษณะการแก้ไขปัญหาการท างานในขั้นตอนนี้ถึงแม้จะช่วยลด
ปัญหาเรื่องความล่าช้าในการท างาน แต่เมื่อพิจารณาในส่วนของอันตรายและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนั้นตาม
หลักของความปลอดภัย (Safety First) ในการท างานที่ต้องใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักร ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้
ความเข้าใจและค านึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและไม่เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น
ลักษณะการท างานเช่นนี้อาจท าให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานจากการสัมผัสใบเลื่อยขณะเลื่อนแผ่น
พลาสติกเข้าไปตัดเนื่องจากไม่มีการ์ดครอบช่วยป้องกันอันตราย (ธน ทองกลม และคณะ, 2559; นุดลี หะยีมะยิ, 
ธนาวัฒน์ รักกลม และสุปานดี มณีโลกย์, 2562) จากผลการประเมนิความเสี่ยงในขั้นตอนการตัดแผน่พลาสติกพบว่า
มีระดับความเสี่ยงสูง ต้องด าเนินการปรับปรุงและหามาตรการป้องกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการ
ออกแบบการ์ดครอบป้องกันอันตรายชนิด Self-Adjusting Guard ที่สามารถช่วยป้องกันอันตรายจากการสัมผัสใบ
เลื่อยวงเดือนของผู้ปฏิบัติงาน และลดปัญหาจากการ์ดขวางการท างานท าให้เกิดความล่าช้าได้ด้วย โดยการ์ดจะถูก
ตดิตั้งใหส้่วนหลังของการ์ดยึดติดกับโต๊ะที่วางใบเลื่อยวงเดือน ด้านหน้าของการ์ดจะสามารถเปิดขึ้น-ลงได้ตามขนาด
ความหนาของแผ่นพลาสติกและยังคงครอบป้องกันอันตรายขณะที่ใบเลื่อยก าลังท างานตลอดเวลา ขณะที่พนักงาน
น าแผ่นพลาสติกเข้าไปตัด การ์ดจะยกขึ้นตามขนาดของแผ่นพลาสติกและเมื่อตัดแผ่นพลาสติกเสร็จการ์ดจะกลับสู่
ต าแหน่งเริ่มต้นที่ปิดครอบใบเลื่อยไว้ ซึ่งวัสดุที่ออกแบบไว้เป็นแผ่นอคิลิคใสเพื่อให้สามารถมองเห็นช้ินงานขณะ
น าเข้าไปตัดได้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น 

      
  

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะ
การท างานกบัเครื่อง
ตัดพลาสติกและ
การ์ดป้องกันอันตราย
แบบเดิม 
 

ภาพที่ 2 โครงร่าง
การออกแบบการ์ด
ชนิด Self-Adjusting 
Guard  
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การออกแบบกล่องครอบลดเสียงจากใยมะพร้าวและยางพารา 
 

ปารณีย์ วาดวงศ์ อารยา ทองเพ็ญ นราพรรณ หนูปลอด ณัฏฐธิดา กองห้าห้อง 
ณิชารัศม์ ปัญจโพธิวัฒน์ 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,  
6131808019@lamduan.mfu.ac.th, 6131808040@lamduan.mfu.ac.th, 
6131808013@lamduan.mfu.ac.th, 6131808008@lamduan.mfu.ac.th, 

nicharuch.pan@mfu.ac.th 
 

รายละเอียดกล่องครอบลดเสียงจากใยมะพร้าวและยางพารา      
กระบวนการท างานประกอบอุปกรณ์จุดติดไฟของแผนกอัดวาล์วมีผลการตรวจวัดระดับเสียง 

TWA 8 ชั่วโมง เกินกว่าที่เกณฑ์มาตรฐานก าหนด ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานท างานสัมผัสเสียงดังเกิน
มาตรฐานดังกล่าวเป็นระยะเวลานานย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ปวดแก้วหู หู
อ้ือ และอาจท าให้สูญเสียการได้ยินได้ ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับลด
ระดับเสียงดังขึ้น เพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน 
นั่นคือกล่องครอบลดเสียงจากใยมะพร้าวและยางพารา  โดยมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้ครอบ
แหล่งก าเนิดเสียงดังจากเครื่องจักร ท าให้เสียงดังที่ส่งออกมามีระดับเสียงลดลง กล่องครอบลดเสียงนี้
เป็นการแก้ไขและป้องกันอันตรายที่จุดก าเนิดเสียง โดยอาศัยการปรับปรุงด้านวิศวกรรม อันเป็น
มาตรการป้องกันอันตายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้กล่องครอบเสียงยังถูกประกอบขึ้นจาก
วัสดุที่มีราคาไม่แพง สามารถจัดหาได้ง่ายแต่มีรายงานการศึกษาว่ามีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง ได้ดี 
และมีช่องระบายความความร้อนที่ออกมาจากเครื่องจักร เพ่ือป้องกันการสะสมของความร้อนซึ่ งเป็น
เหตุให้เกิดการจุดติดไฟได้  

 
 
 
 
 

    
 
 

  
ภาพที่ 1 กล่องครอบลดเสียงจากใยมะพร้าวและยางพารา 
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ขนมไข่เต่าถนอมสายตา 
 

จิดาภา อรัญญิกวรางคณา เชื้อเต็ง อภิวัฒน์ แฝงสีพล 

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 
48369@wbac.ac.th, 48373@wbac.ac.th, 48453@wbac.ac.th 

 

ขนมไข่เต่าถนอมสายตาได้ท าการคิดค้นดัดแปลงจากแบบดั่งเดิมให้มีความทันสมัยน่ารับประทาน
มากข้ึนโดยขนมไข่เต่าถนอมสายตาของเราได้ดัดแปลงส่วนผสมโดยการเพิ่มฟักทองซึ่งมีประโยชน์ในการช่วย
บ ารุง และรักษาสายตา มีสารต้านอนุมูลอิสระ ทีช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง เสริมสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย คณะผู้จัดท ามีความเห็นร่วมกันจึงจัดท า ขนมไข่เต่าถนอมสายตา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสูตรน าสูตรขนมไข่เต่าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อขนมไข่เต่าถนอมสายตาเพื่อเป็นขนมที่มีประโยชน์ต่อการรับประทานทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 

ขอบเขตและข้อจ ากัดของสิ่งประดิษฐ์ 
ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับขนมไข่เต่าถนอมสายตา ควรกินให้หมดทันที สามารถเก็บในตู้เย็นได้ อุ่นได้แค่

คร้ังเดียว ถ้าเกินนั้นขนมจะแข็ง ควรใส่ในตู้กระจก เพื่อกั้นลม กันฝุ่น ถ้ามีไฟอุ่นอาหารด้วยยิ่งดี ขนมจะร้อน
และกรอบตลอดเวลา 

วิธีการท าขนมไข่เต่าถนอมสายตา 
1) น าฟักทองและแครอทไปนิ่งจนนิ่ม แล้วน ามาบดให้ละเอียด 2) เทแป้งมัน แป้งอเนกประสงค์ ผง

ฟู เกลือ และน้ าตาลทรายขาว ลงในชามผสม คนให้เข้ากัน (แนะน าให้ร่อนแป้งส่วนผสม1ครั้งเพื่อความเนียน
ของตัวขนม) 3) จากนั้นใส่ฟักทองที่บดไว้ลงไป เอามือขย าให้00เนียนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเทลงกะละมังขย า
ให้เข้ากันอีกครั้ง 4) เมื่อได้แป้งที่ผสมเสร็จแล้ว น ามาปั้นให้เป็นเม็ดกลมแล้วท าให้เป็นแบนๆ 5) น าแครอทที่
นึ่งและบดแล้วมาใส่ไส้แล้วปั้นให้เป็นเม็ดกลมขนาดเท่าลูกชิ้น ใส่ถาด เว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้ขนมติดกัน  6) 
เทน้ ามันลงในกระทะ ตั่งไฟให้เดือด ใส่ขนมลงไปจนขนมเปลี่ยนสีให้ใช้ตะหลิวหรือกระชอนแบบแบนคลึงๆ
ตัวขนม เพื่อให้ขนมกรอบนอกนุ่มใน 7) พอขนมสีเข้ม ตักใส่กระชอนเพื่อสะเด็ดน้ ามัน หรือใส่ภาชนะที่มี 
กระดาษซับมัน พร้อมเสิร์ฟ 

  
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์โครงการขนมไข่เต่าถนอมสายตา 
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กล่องฆ่าเช้ือโรค 
 

ปรียากรณ์  ชัยพิพัฒน์กุล ชนัญชิดา แสงสว่าง ชาริณี สีเดช นนทพัฒน์ รักษากิจ ณัฐพร อัศวภูม ิ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 

52152@wbac.ac.th, 52151@wbac.ac.th, 51925@wbac.ac.th, 52037@wbac.ac.th, 
51863@wbac.ac.th, 0825904570 

 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นโศกนาฏกรรมโลก ไม่ว่าจะเป็นจ านวนผู้เสียชีวิตหลายแสน
คน ระบบสาธารณสุขที่ต้องรับมือกับโรคอย่างเกินก าลัง และอนาคตที่ไม่แน่นอนของคนหลายล้านคน 
เป้าหมายหลักคือ การช่วยเหลือและป้องกันโรค ประชาชนต้องสรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่
จะเข้ามาสู่ตนเอง และลดการแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัว  เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดที่ทุกคนต้องมี ได้แก่ 
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ จนไปถึงน้ ายาฆ่าเชื้อต่าง ๆ  

ดังนั้น คณะผู้จัดท าจึงพัฒนากล่องฆ่าเชื้อโรคขึ้นเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโควิด 19 ที่ติดอยู่
ตามสิ่งของต่าง ๆ  เพื่อลดการกระจายของเชื้อโรคจากการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ และเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  

การสร้างกล่องฆ่าเชื้อโรค มีวิธีการท างานโดยใช้กล่องพลาสติกขนาดทีต่้องการท าการติดฟรอยด์ไว้กบั
ตัวกล่องเพื่อให้แสง UV กระจายทั่วกล่อง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันไม่ให้แสง
ออกจากกล่อง จั้มสายไฟเข้ากับชุดฟิวส์และสวิตซ์ปิดเปิด ติดตั้งหลอดไฟ UVC ในกล่อง มีการจัดวาง
ตะแกรงเหล็ก เพื่อวางของที่ต้องการฆ่าเชื้อโรค น้ าหนักของกล่องฆ่าเชื้อมีน้ าหนักเพียง 1 กิโลกรัม ฆ่าเชื้อ
โรคได้ 99.9% ใช้งานง่าย ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อเพียง 5 นาที แสง UVC ยังสามารถฆ่าเชื้อโรคจากสิ่งของ
เล็ก ๆ เช่น กระเป๋าเงิน กุญแจ แมส ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  คณะผู้จัดท าได้น า กล่องฆ่าเชื้อโรคมาทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 20 คน พบว่า ความพึงพอใจต่อผลงานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เพราะหลอดไฟที่ใช้ในการทดลองสามารถฆ่าเชื้อ
โรคได้ถึง 99.5 %  เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟประเภทอื่น ๆ  
ทั้งยังสามารถน ามาประดิษฐ์ใช้เองได้ที่บ้านอีกด้วย 
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เครื่องกดเจลอัตโนมัติจากสิ่งของเหลือใช้ 
 

ธีรชัย นิลสุวรรณ์ จิตริน วันหิง จินตนา  อินภูธร ณิชาภา  รอดสิน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 

51341@wbac.ac.th, 51300@wbac.ac.th, 51333@wbac.ac.th, 51352@wbac.ac.th 
 

ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในประเทศไทย ยังมีผู้ติดเชื้อจ านวนเพิ่มขึ้น
และลดลงในทุก ๆ วัน แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกโดสตามที่กรมการแพทย์กระทรวง
สาธารณสุขแนะน าแล้วก็ตาม ประชาชนก็ยังต้องใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตถัดไป (Next Normal) ทางคณะผู้จัดท าจึง
เกิดแรงบันดาลใจที่เร่ิมต้นจากความรักและความห่างใยคนใกล้ตัว อาทิเช่น ครอบครัว สถานที่ท างาน และ
สถาบันการศึกษา จึงได้สร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19  

อุปกรณ์ หรือ ผลิตภัณฑ์เหลือใช้ส่วนใหญ่ เม่ือใช้ประโยชน์จากสิ่งของนั้น ๆ แล้ว ผู้ใช้ก็จะน าไปทิ้ง
หรือปล่อยไว้โดยไม่เกิดประโยชน์ วัสดุที่เป็นสิ่งของเหลือใช้ก็มีหลากหลายชนิด เช่น ไม้ กระดาษ โลหะ 
พลาสติก แก้ว ฯลฯ และอาจท าให้เกิดขยะที่เป็นมลพิษทางสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวก่อให้เกิดสภาวะ
โลกร้อน ทางคณะผู้จัดท า ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงมีแนวคิดน าสิ่งของเหลือใช้มาแปรรูป
เพื่อให้เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยลดการสัมผัสสิ่งของ โดยน าขวดน้ าที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นเครื่อง
กดเจลอัตโนมัติที่สามารถใช้ประโยชน์ในสังคมหมู่มาก และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

การสร้างเครื่องกดเจลอัตโนมัติ มีวิธีการท างานโดยใช้พลังงานจากถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA จ านวน   
4 ก้อน เชื่อมต่อกับตัวจับเซ็นเซอร์และปั๊มน้ าขนาดเล็ก เพื่อเป็นแรงพลักดันให้เจลแอลกอฮอล์ไหลจากด้านใน
ออกมาสู่ด้านนอกเคร่ือง จึงสามารถใช้งานได้ทันที และมีวิธีการสร้างสิ่งประดิษฐ์โดยการใช้อุปกรณ์ ดังนี้ 1. 
กล่องพลาสติก 2. หัวแร้งบัดกรี 3. ปืนกาว 4. กาวหลอด 5. รางถ่าน 6. โมดูล Relay 7. ปั๊มน้ าขนาดเล็ก 8. 
สายจัมเปอร์ 9. ไดโอด Diode 10. ตัวจับเซนเซอร ์เป็นต้น 

คณะผู้จัดท า ได้น าเครื่องกดเจลอัตโนมัติมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน พบว่ามีความ พึง
พอใจต่อผลงานอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะมีความปลอดภัยจากการลดการสัมผัสสิ่งของ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ
เครื่องกดเจลอัตโนมัติที่ใช้วัสดุราคาสูงกว่าในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้เท่าเทียมกัน แต่มีราคาที่
ถูกกว่า อีกทั้งยังสามารถประดิษฐ์ใช้ในองค์กร หน่วยงาน หรือที่อยู่อาศัยได้อย่างพอเพียง 
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ข้าวแต๋นชาลอย 
 

เดชา ธรรมโส ภัทราวุฒิ บุญเลี้ยง กนกนันท์ ปัญญาผล ศุภโชค โชติถาวรรัตน ์
อาชวิน เชาวพ้อง ภูวณัฐ์ จันทร์ขวาง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจม  

 60101230024@rpu.ac.th 

  
แนวคิดหรือที่มา  
 ในปัจจุบันโลกของเราได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างมากทั้งเทคโนโลยีที่เข้ามา ท าให้ทุกอย่าง
พัฒนาไปอย่าง รวดเร็ว ทั้งอาหารและขนม ท าให้ขนมพื้นเริ่มจางหาย พวกเราจึงคิดว่าจะท ายังไงให้ขนม
พื้นบ้านยังอยู่และสามารถขายได้ ในปัจจุบันพวกเราเลยเลือกข้าวแต๋น เพราะข้าวแต๋นสามารถน ามาพัฒนา
ต่อได้ หลายแบบมาก และ วิธีในการท าก็ง่ายเหมือนกัน พวกเราเลยเลือกข้าวแต๋นในพัฒนาต่อ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การท าข้าวแต๋น 
2. เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  
3. เพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถและความต้องการของตนเองออกมาในรูปแบบผลงาน 

 ลักษะสินค้าก็คือจะคล้ายจากเดิม แต่แค่มีการเปลี่ยนรสชาติ และ กลิ่นของตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความ
ไปทางภาคเหนือมากที่สุด เนื่องจากสินค้า เป็นสินค้าทางภาคเหนืออยู่แล้วใช่มั้ยล่ะครับ ฉะนั้นกลุ่มกระผม 
จึงได้คิด Concept กันขึ้นมาและมีชื่อว่า ข้าวแต๋นชาลอย 
วิธีและขั้นตอนในการสร้างชิ้นงาน  

1. เตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบ 
2. น้ าข้าวมาผสมกับชา 
3. คนให้เข้ากันละหว่างข้างกับชา 
4. น าข้าวที่ผสมกับช้าเสร็จมาใส่แม่พิมพ์และเคราะห์ออก 
5. น าข้าวไปตากแดด 1 วัน/24 ชม. 
6. หลังจากตากแดดเสร็จก็น ามาทอด 
7. แล้วน ามาบรรจุภัณฑ์ออกจ าหน่าย เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 

ประโยชน์และคุณค่าของชิ้นงาน 
1. ได้ความรู้ของการท าสิ่งใหม่ๆ 
2. ได้ปรึกษาหารือกันเป็นหมู่คณะ 
3. ได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
4. ได้น าไปต่อยอดให้กับคนอื่น ๆ หรือคนรอบข้างได้ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและตนเองได้

เช่นกัน 
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ลาบลอยทรงเครื่อง 
 

สุนิสา  การะเกตุ กัลยารัตน์  ช่วยชุม ธัญรัตน์  เชื่อม่ัน จิราพัชร  หาญจริง  
สุดารัตน์  อ้นใจธรรม ศุภกร  โพธิ์สง่า 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 48087@wdac.ac.th 
 

แนวคิด ที่มาโครงงาน 
เป็นการผสมผสานของอาหาร 2 ชนิด นั่นก็คือบัวลอยซึ่งเป็นขนมหวานของไทยและลาบซึ่งเป็น

อาหารคาวของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แปรรูปอาหารให้มีความสร้างสรรค์ เป็น
นวัตกรรม มีความแปลกใหม่ แต่มีรสชาติที่อร่อยคงเอกลักษณ์ของลาบที่มีรสชาติจัดจ้านไว้ สามารถทานเป็น
อาหารว่างหรืออาหารเรียกน้้าย่อยได้  อีกทั้งภายในตัวบัวลอยนั้นมีส่วนผสมของธัญพืช ได้แก่ ข้าวโพด 
สามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดและคอเลสเตอรอล  งาด้ามีแคลเซียมสูงมากและมีกรดไขมันโอเมก้า 
3 กรดไขมันโอเมก้า 6 ซึ่งที่มีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอล จึงสามารถช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดแข็งตัว 
ช่วยท้าให้หัวใจแข็งแรง  และคุณภาพของวัตถุดิบในการท้าลาบลอยทรงเครื่องที่มีคุณภาพจะเพิ่มรสชาติและ
เพิ่มคุณประโยชน์ทางด้านอาหารให้แก่ลาบลอยทรงเครื่องเพิ่มขึ้น  อีกทั้งยังมีบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น  ผลิตจาก
วัสดุธรรมชาติ  ไม่เป็นภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
 

วัตถุประสงค์ในการสร้างโครงงาน 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
2. เพื่อพัฒนาและต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต 
ลักษณะของโครงงาน 
จัดท้าวิดีโอเผยแพร่ความรู้ในเรื่องลาบลอยทรงเครื่อง 
และใช้โซเซียลมีเดียในการเผยแพร่ความรู้ 
วิธีการในสร้างโครงงาน 
เลือกหัวข้อและศึกษาหาข้อมูลแนวคิด/ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เพื่อจ้าโครงร่างเพื่อเสนอกับอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงาน เพื่อน้าไปวางแผนปฏิบัติงาน น้าไปสู่
จัดพิมพ์รายงานเพื่อน้าเสนอผลการศึกษา 
ประโยชน์ละคุณค่าของโครงงาน 
1. ได้พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการศึกษาและ
ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม ่ๆ 
2. ได้รับการประเมินความพึงพอใจไม่ต่้ากว่า 4.00 ภาพที่ 1 โปสเตอร์ ลาบลอยทรงเครื่อง 
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สครับผิว  
 

อินทิรา รักเดช นัฐพร อาจศิริ กิตติศักดิ์ สิทธิกรณ์ พัชรินทร์  ล่าล้านหลวง  
พิษณุวัชร์  อาจหยุด เพิ่มพูล  ช่วยบุดดา วรายุทธ์  นุชนาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 50318@wbac.ac.th 

 

แนวคิดหรือที่มา 
เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนส่วนมากให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกและดูผิวพรรณเป็นอย่างมาก 

จึงมีการใช้ผลิตภัณฑ์มากมายในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครีมอาบน  ารีบทาโลชั่นบ ารุงต่างๆ สบู่และสครับ
เป็นต้น ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการให้ผิวพรรณของตนดูขาวสะอาดสดใสและดูอ่อนเยาว์อยู่ตลอดเวลาหาก
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้นั นมีการใช้สารเคมีมากเกินไป ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะดูไม่รอบคอบและซื อผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้
ค านึงถึงผลเสีย ที่อาจเกิดผลตามมาจากสารเคมีปนเปื้อนนั น อาจค านึงเพียงแค่ว่าผลิตภัณฑ์นี จะช่วยดูแล
ผิวพรรณให้สวยงามอย่างที่ผู้ใช้ต้องการได้เท่า่สารเคมีที่ปนเปื้อนมานั นอาจท าให้ระคายเคืองต่อผิวของผู้ใช้
และอาจท าให้เกิดอาการแพ้แก่ผู้ใช้ได้ 

ข้าพเจ้าจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากธรรมชาติออกจากสารเคมีปนเปื้อนออกมาคงจะแก้ไขปัญหา
สารเคมีปนเปื้อนที่มาจากผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างแน่กลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดที่จะท าผลิตภัณฑ์นี 
ออกมาในรูปแบบของสครับขัดผิวจากขมิ นธรรมชาติว่านหางจระเข้มะขามเปียกกากกาแฟซึ่งนอกจากจะช่วย
ขัดผิวซึ่งผลัดเซลล์ผิวเก่าออกไปให้ผิวดูกระจ่างใสขึ น และอ่อนนุ่มขึ นยังช่วยดูแลผิวพรรณได้ดีอีกทั งยังมีกลิ่น
หอมอีกด้วยแล้วยังหาส่วนผสมจาก ท้องถ่ินได้ง่ายไม่ต้องลงทุนมากเพราะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติราคาไม่
แพง อีกทั งส่วนผสมที่เรา ใช้เราก็ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักศึกษาน าสื่อการเรียนการสอนใจใช้ในการศึกษาเพื่อเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการจัด
ทาสบู่เหลวสครับผิวและเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื อแบบส าเร็จรูป สมาชิกกลุ่มเพื่อให้มีเงินใช้ในอนาคต 
วิธีการท าโครงงาน 

1. เลือกหัวข้อและศึกษาข้อมูลแนวคิด/ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับหัวข้อเพื่อเสนอกับโครงงานที่ท า 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อไปวางแผนปฏิบัติงาน  
3. ลงปฏิบัติทดลองการท าสบู่สครับผิว 
4. น าไปสู่การจัดพิมพ์รายงานเพื่อน าเสนอ ผลการศึกษา 

ประโยชน์และคุณค่าของโครงงาน 
โครงงานนี สร้างความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาสังคมและชุมชนมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรที่

สามารถนามาท าเป็นสบู่เหลวสครับผิว ที่ช่วยให้ผิวพรรณเราดูกระจ่างใสและเรียบเนียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย และยังสามารถน าผลของโครงงานไปพัฒนากิจการ สังคมและชุมชน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสร้างสรรค์ 
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ความสงบและการแปรเปลี่ยนของสรรพสิ่ง ภายใต้เงื่อนไขของกาลเวลา 
 

ทศพล  ธีระจันทร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์, thsphtthiranthr9@gmail.com 

 

 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ ผ่านกระบวนการความคิด  รูปแบบ การจัด
องค์ประกอบ สร้างรูปทรง แสงสีบรรยากาศของธรรมชาติ แนวคิดเป็นการสะท้อนภาพความประทับใจใน
พระพุทธศาสนา โดยผสานแนวคิด “เรื่องความสงบและการแปรเปลี่ยนของสรรพสิ่ง ภายใต้เงื่อนไขของ
กาลเวลา”เพื่อบันทึก เรื่องราวบรรยากาศของแสงสี ที่ข้าพเจ้าประทับใจ โดยลดทอนรูปทรงจัดวางรูปทรง
แบบเรียบง่าย น าเสนอให้มีความหน้าสนใจในบรรยากาศของแสงสี เพิ่มความสนุกความรู้ด้วยเทคโนโลยี QR 
CODE ที่แขวงซ่อนเร้นอยู่ภายในผลงาน คือความรู้พุทธประวัติความเป็นมาของ “วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร” (วัดโพธิ์)  

เพื่อผสมผสานยุคใหม่กับยุคเก่าเข้าด้วยกัน ในสภาวะปัจจุบันโลกมีความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่าง
มาก เป็นยุคสมัยของโลกโลกาภิวัตน์ ที่ผู้คนชอบความสะดวกสบาย สนใจในเทคโนโลยีทันสมัย ท าให้สนใจ
งานศิลปะน้อยลง ข้าพเจ้าจึงผสมผสานงานศิลปะกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ให้มีความหน้าสนใจในชีวิตวิถี
ใหม่ของสังคมปัจจุบันสู่ความยังยืนในยคุดิจิทัลโดยยังคงไว้ด้วยรูปแบบอัตลักษณ์เองลักษณ์ของความเป็นไทย 

ในการสร้างสรรค์ผลงานงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคสีอะคริลิคบนกระดาษ ด้วยวิธีการแต้มสี
น้ าหนักอ่อน,กลาง,เข้ม,ส่วนของบรรยากาศข้าพเจ้าได้ใช้สีโทนร้อน ด้วยเทคนิคการผสมกลมกลืนของสีให้มี
ความรู้สึกถึงบรรยากาศยามเย็นที่พระอาทิตย์คล้อยจะรับขอบฟ้าโดยวิธีการไล่สี ให้ความรู้สึกสงบอบอุ่นใน
ยามเย็น ส่วนรูปทรงเจดีย์ข้าพเจ้าได้ตัดทอนรายละเอียด แต่ยังคงเอกลักษณ์ของภาพไว้ โดยมีการแทรกสีเข้า
ไปเพื่อให้ภาพไม่แข็งกระด้างสบายตา ข้าพเจ้าสร้างสรรค์งานชิ้นนี้อย่างตั้งใจเพื่ออัตลักษณ์ของความเป็นไทย   

    
 

ภาพที่ 1  เร่ือง “ความ
สงบและการแปรเปลี่ยน
ของสรรพสิ่ง ภายใต้
เงื่อนไขของกาลเวลา” 
 

เทคนิคสี อะคริลิคบน 
กระดาษขนาด 70x55 cm 
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วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันระหว่างใหม่กับเก่าในยุคดิจิทัล 
   

นิลยา  มีศรี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์, gogo201154@hotmil.com 

 

ยุคสังคมในปัจจุบัน สังเกตได้ว่า วิถีชีวิตความเป็นอยู่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การใช้ชีวิตที่
ก้าวกระโดดเทคโนโลยีที่ล ้าสมัย การต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนของที่มีมูลค่าทางความคิดให้ใช้ได้
จริงในชีวิตประจ้าวัน  มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต ฯลฯ อุปกรณ์ทั งหลายเหล่านี มีอิทธิพลในการด้ารงชีวิต  

การพูด การขาย การตลาด ของออนไลน์ โฆษณาสินค้า การประชาสัมพันธ์ การศึกษาออนไลน์ 
ขึ นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคลและการใช้ประโยชน์อย่างไรให้เหมาะสมกับในยุค ที่โรคระบาดแพร่หลาย
อย่างรุนแรงจะเห็นได้จากไวรัส COVID-19 นานวันยิ่งเข้ามาแทรกแซงในชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ น การ
ด้ารงชีวิตก็ยากล้าบากตามไปด้วยเศรษฐกิจฝืดเคืองการดิ นร้นต่อสู้เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดในแต่ละวันย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรม 

ดังนั นจึงหยิบยกเหตุการณ์เหล่านี มาเป็นแรงบันดาลใจในยุค 4.0 โดยใช้สัญลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทยในรูปแบบของตัวละคร ในเรื่องรามเกียรติ์ หนุมาน ที่เป็นขุนศึก นักรบเปรียบเสมือน SUPER 
HERO คอยดูแลความปลอดภัยให้พระราม เปรียบเทียบกับสถานการณ์บ้านเมืองยุคปัจจุบันมนุษย์นั นก็
ต้องการเกราะป้องกัน โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย จึงน้าเสนอ Mask ลวดลายการ์ตูน SUPER HERO ในยุค
ใหม่ ให้อยู่ร่วมกันกับตัวละคร ในยุคเก่า โดยน้านวัตกรรมการออกแบบลวดลายและการขายของออนไลน์มา
เป็นแผนการตลาด ในการต่อยอดทางความคิดและจินตนาการสู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล 

 
 
 
  

 

ภาพที่ 1 “ ชื่อผลงาน วิถชีีวิตการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างใหม่กับเก่าในยุคดิจิทัล” 
             

เทคนิค จิตรกรรมสื่อผสม 
ขนาด 122x102 cm 
 



เอกสารเชิงแนวคิดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 56 ~ 
 

การออกแบบสายรัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
 

สุริยา  มุลินิล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์, mulinin@hotmail.com 

   

ผลงาน “สายรัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการออกแบบสายรัดเจล 
แอลกอฮอล์ล้างมือ โลกในยุคปัจจุบันถือเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ 4.0 ซึ่งเน้นความเรียบง่ายฉับไวแต่ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด สถานการณ์โควิท-19 ในขณะนี้ผู้คนยังต้องพ่ึงพาหน้ากากอนามัย (Mask) และเจล
แอลกอฮอล์ (Alcohol Gel) ในการด ารงชีวิตประจ าวัน การออกแบบครั้งนี้จึงผสมผสานแนวคิดความเรียบ
ง่าย และความสะดวกสบายเข้าด้วยกัน สายรัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนี้ผู้ใช้สามารถพกพาเจลล้างมือได้
อย่างสะดวกสบาย วัสดุท าจากพลาสติกน้ าหนักเบา บรรจุแอลกอฮอล์ล้างมือส าหรับใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
ผู้ใช้สามารถใช้ท าความสะอาดสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ทันทีตามท่ีต้องการ 

 

 
 

ภาพที่ 1 ชื่อผลงาน “การออกแบบสายรัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” 
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การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Wordwall เพ่ือวัดความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ 
ในแหล่งท่องเที่ยว รายวชิาทรัพยากรท่องเที่ยวไทย ระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 
 

จารุณีย์ ศิลปสาตร์ จิรติ ไชยเทพ สุพัตรา เด็นศิร ิ

สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต, 
 jarunee@ptech.ac.th, jirati@ptech.ac.th, supattra@ptech.ac.th 

 

สื่อ Wordwall เป็นเว็บไซต์ที่สามารถใช้ในการสร้างสื่อการสอนประเภทเกมออนไลน์ หรือสามารถ
พิมพ์เป็นใบงานมอบหมายได้อีกด้วย ผู้สอนสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อสร้างกิจกรรม จากนั้นจะพบกับรูปแบบ
ของสื่อที่จะสร้างจ านวนมาก เช่น จับคู่ ล้อสุ่ม แบบทดสอบ ตีตัวตุ่น เรียงล าดับ และอีกมากมาย  เลือก
รูปแบบของเกมที่ต้องการ ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลค าถามเพื่อเล่นเกมได้ โดยสามารถแชร์ได้ทั้งแบบ
ลิงค์สาธารณะและลิงค์แบบมอบหมายงาน คลิกปุ่มแชร์ หรือมอบหมายงานให้กับผู้เรียน ผู้เรียนก็จะสามารถ
เข้าไปใช้สื่อเพื่อเล่นเกมได้ โดยสื่อ Wordwall ยังสามารถบันทึกผลการเล่นของผู้เรียนเพื่อใช้ในการวัดผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อีกด้วย 

ประโยชน์และคุณค่าของผลงาน   
1. สร้างความน่าสนใจในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  
2. ช่วยในการวัดผลการเรียนรู้จากสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น 
 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบเกมต่าง ๆ ในเวบ็ไซต์ Wordwall 

 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างเกมจับคู ่

 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างเกมไล่ลา่เขาวงกต 

 
ภาพที่ 4 ผลลัพธ์คะแนนของผู้เลน่ 

 

 ลิ้งค์เกม wordwall: https://wordwall.net/th/resource/18578361 

https://wordwall.net/th/resource/18578361
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สื่อบทเรียนปฏิสัมพันธด์้วย Edpuzzle เร่ืองอินเตอร์เน็ตและการสื่อสาร ในรายวิชา
ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

ปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 
 

อธิติญาภรณ์  ศรีแก้วกุล ไพรัตน์  ศิลปสาตร์ เจนจีรา ปลอดภัย, 
วราห์ คล่องการยิง จุไรพร ทองกอบ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 
athitiyaporn@ptech.ac.th, phairat@ptech.ac.th, jenjeera@ptech.ac.th, 

juraiporn@ptech.ac.th, vara@ptech.ac.th 

 

สื่อบทเรียนปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle เป็นเครื่องมือส าหรับผู้สอนที่ช่วยในการสร้างสรรค์สื่อ
บทเรียนปฏิสัมพันธ์ใน รูปแบบวิดีโอ ผ่านการผสมผสานคลิปวิดีโอหรือเนื้อหาบทเรียนจากแหล่ง
ทรัพยากรทางการเรียนรู้แบบเปิดที่หลากหลาย เช่น YouTube, Khan Academy, National 
Geographic, TED Talks ในการสร้างสื่อวิดีโอจาก Edpuzzle โดยผู้สอนสามารถออกแบบเนื้อหา
และสร้างค าถามได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Multiple choice, Open-ended Questions รวมถึง
ผู้สอนสามารถดูความก้าวหน้าประเมินความเข้าใจของผู้เรียนได้แบบรายบุคคล  ผู้สอนสามารถ
ประยุกต์ใช้ Edpuzzle ร่วมกับ Google classroom ในกระบวนการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบการ
เรียนรู้แบบ Active Learning และรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ซึ่งเหมาะกับ
รูปแบบการสอน Online ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19)   
ประโยชน์และคุณค่าของผลงาน 
 1. เพ่ิมการมีส่วนร่วมให้กับผู้เรียนระหว่างดูวิดีโอ 
 2. ช่วยสร้างความน่าสนใจของเนื้อหาท าให้ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้น 
 3. ช่วยให้การวัดผลการเรียนรู้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

       

          ภาพที่ 1 วิดีทัศน์เนื้อหา                    ภาพที่ 2 ความกา้วหน้าของผู้เรียนแบบรายบุคคล 

mailto:athitiyaporn@ptech.ac.th
mailto:phairat@ptech.ac.th
mailto:jenjeera@ptech.ac.th
mailto:juraiporn@ptech.ac.th
mailto:vara@ptech.ac.th
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ทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน 
 

อธิคม  รอดแผ้วพาล 
โรงเรียนวัดท่าต าหนัก (เทพวิทยเสถียร), atikom3@gmail.com 

 

กีฬากระโดดเชือกขั้นพื้นฐานเป็นการกระโดดเชือกขั้นเริ่มต้น โดยมีการน าท่าทางลักษณะต่าง ๆ 
แบบง่ายมาประกอบในระหว่างการกระโดดเชือก ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่ท่าท่างการจับเชือก การหยุดเชือก และ
การกระโดดที่ถูกต้อง โดยคนทั่วไปจะคิดว่า กระโดดเชือก จะกระโดดแบบไหนก็ได้ แต่อันที่จริงแล้ว การ
กระโดดเชือกมีท่าการจับที่ถูกต้อง มีท่าหยุดที่ถูกต้อง และมีท่าการกระโดดที่ถูกต้อง ถ้าผู้ปฏิบัติกระโดดด้วย
ถ้าท่าที่ผิดจะท าให้เสียพลังงานของร่างกายโดยไม่จ าเป็น และอาจจะท าให้เกิดการบาดเจ็บ 

 

การกระโดดเชือกนั้นยังเป็น
กีฬาที่สามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้มาก
เป็นอันดับต้น ๆ ในอัตราเวลาที่เท่ากัน 1 
ชั่วโมง และยังมีการจัดแข่งขันในระดับ
ต้นจนไปถึงระดับชาติและนานาชาติ 
นอกจากนี้ทั กษะกระโดด เชื อกขั้ น
พื้นฐานยังเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึก
ร่างกายที่ง่ายของกีฬาหลายชนิด  

    
 

 นอกจากท่าทางการกระโดดเชือกขั้นพื้นฐานแล้ว ยังมีการลักษณะท่าทางการกระโดดเชือกอีก
มากมายไม่ว่าจะเป็นการกระโดดเชือกโดดใช้เชือก สองเส้นหรือที่เรียกกันว่าดับเบิลดัทช์  หรือการกระโดด
เชือกที่น าเอาความแข็งแรงและความอ่อนตัวของกีฬายิมนาสติกมาใช้ถือเป็นขั้นสูงของการกระโดดเชือก
เรียกว่า การกระโดดเชือกแบบ ฟรีสไตล์ และยังสามารถน าวิธีการกระโดดเชือกทั้งสองมาผสมกัน โดยมีชื่อ
เรียกว่าดับเบิลดัทช์ฟรีสไตล์ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ลักษณะการกระโดดเชือก การแกว่งเชือก การใช้ข้อมือหมุนเชือก 

ภาพท่ี 2 การกระโดดเชือกดับเบิล
ดัทช์ 

ภาพท่ี 3 การกระโดดเชือกฟรีสไตล์
ดัทช์ 

mailto:atikom3@gmail.com
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สื่อการน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เร่ือง ระบบปฏิบัติการเพื่อการศึกษา รายวิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ระดับปวช.2  

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 
 

ธนายุทธิ์  อุ่นอ่อน เจตวัฒน์  สมเจริญเกียรติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 
10238@wbac.ac.th, chadtawat@wbac.ac.th 

 
คุณลักษณะผลงาน 
การใช้งานระบบปฏิบัติการเพ่ือการศึกษา Windows และน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิธีการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
ความเข้าใจในด้านการใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้น Windows เป็นพ้ืนฐานของการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการท างานได้ช้าลง การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้อย่างมีทักษะและประสิทธิภาพ มีเทคนิคในการใช้งาน และ
สามารถแก้ไขปัญหาจากการใช้งานในระบบปฏิบัติการได้ 
หลักการและวิธีการ 
จัดท าเป็นวิดีโอแนะน าเกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้น การท างานกับไดร์ฟ ไฟล์และ
โฟลเดอร์ รวมไปเทคนิคการใช้ระบบปฏิบัติการ 
 

  
 

ภาพที่ 1 ระบบบปฏิบัติการ Windows 10 
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การ์ตูนมัลติมิเดีย 2 มิต ิเร่ือง 10 วิธีประหยดัพลังงานในบ้านแบบเห็นผลจริงในรายวิชา 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 

 

ปณิตา รุ่งเรืองกุล ลัดดาวรรณ คงพูล จ าเริญ ติ่งต้อย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, panita@wbac.ac.th 

 

ทีม่าของชิ้นงาน การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ ที่เน้นในเรื่องการปลูกฝังจิตส านึกของนักเรียน ในการประหยัด
พลังงานต่าง ๆ เช่น พลังงานน  า พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น เพราะแหล่งทรัพยากรดังกล่าวเป็นสิ่งมีค่าและจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี  

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสือ่การเรียนการสอนให้นักเรียนโดยสอดแทรกการปลูกฝัง ข้อคิดต่าง ๆ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในชิวิตจริง เนื่องจากบางครั งสื่อการเรียนการสอนโดยทั่วไปมีความน่าเบื่อและไม่สามารถจูงใจ
นักเรียน ท าให้ผู้ประดิษฐ์ผลงานชิ นนี คิดวิธีการพัฒนาสื่อโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดียที่มีความสดใส และสนุกสนานเข้า
มาสอดแทรกในการเรียนการสอนเพื่อให้บทเรียนมีความน่าสนใจและจูงใจให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้และจดจ า
น าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการท างานได้ในอนาคต 

ลักษณะชิ้นงานและวิธีการขั้นตอนในการสร้างชิ้นงาน เป็นการ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ ความยาว 8.26 นาที 
ท่ีเน้นในเรื่องการปลูกฝังจิตส านึกของนักเรียน ในการประหยัดพลังงานต่าง ๆ เช่น พลังงานน  า พลังงานไฟฟ้า เป็น
ต้น โดยมีขั นตอนการสร้างชิ นงาน โดยเขียน สคลิปต์และสตอรี่บอร์ดเพื่อวางโครงร่างของเนื อหาในการ์ตูน จากนั น
ท าการเก็บรวบรวมรูปถ่ายสถานที่และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้าน และรูปถ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั นจึง
ด าเนินการจัดท าการ์ตูน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างภาพการ์ตนูมัลตมิีเดยี 2 มิต ิ
Link แสดงผลงาน: https://youtu.be/bt-7hevwdcQ 

 

ประโยชน์และคุณค่าของชิ้นงาน เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อตระหนักรู้และปลูกฝังจิตส านึก โดย
สามารถน าไปใช้กับรายวิชา วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิชาเศรษฐกิจพอเพียง และวิชาหน้าที่
พลเมือง ของภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564 และน าไปเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกผ่านระบบออนไลน์ 
เช่น กลุ่มไลน์ผู้สูงอายุ และผ่านโซเซียลมีเดีย ได้รับข้อคิดเห็นเพื่อน ามาต่อยอดในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใน
ลักษณะการ์ตูนมัลติมีเดียที่มีคุณภาพต่อไป ทั งนี ชิ นงานได้ผ่านการวัดและประเมินประสิทธิภาพ โดยมีผลจาก
งานวิจัยในหัวข้อ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อการ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ เรื่อง 
การอนุรักษ์พลังงาน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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การใช้สื่อ PowerPoint เร่ืองการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นเพ่ือการบริการลูกค้า รายวิชา
เทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อการบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 

 

อนุดา  แจ่มศรี อรุณรุ่ง  สุวรรณโชต ิ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, anudajamsri@gmail.com 

 
 ที่มาของช้ินงาน 
 สื่อ PowerPoint เป็นการเรียนที่เน้นในเรื่องของการน าเทคโนโลยีต่างที่ใช่ในร้านค้าปลีก 
น ามาใช้ในการบริการลูกค้าให้มีความสะดวกสบายทั้งตัวของพนักงานและลูกค้า และมีความจ าเป็นต่อ
การฝึกอาชีพของนักศึกษา 
 วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยนักศึกษาสามารถน าความรู้จากสื่อมาใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่ง
ผู้ผลิตชิ้นงานนี้คิดวิธีที่จะท าให้การเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงมีการเรียนที่หลากหลายและไม่น่าเบื่อ 
และสนุกสนานมากขึ้น โดยจะน าเนื้อหาต่าง ๆ คลิปวิดิโอ เข้ามาแทรกในบทเรียนให้บทเรียนมีความ
น่าสนใจมากขึ้นและสามารถจูงใจให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียนและน าเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
และการท างาน 
 ลักษณะช้ินงานและวิธีการชั้นตอนในการสร้างช้ินงาน 
 เป็นสื่อ PowerPoint มีเนื้อหาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ร้านค้าปลีกทั้งในส่วนของเนื้อหา VDO ภาพ
ตัวอย่าง แบบทดสอบก่อนเรียน เกมส์ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ซึ่งในการสร้างชิ้นงานนี้เป็นการวางแผนที่
จะให้นักศึกษาได้มีความรู้ต่าง ๆ ในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ก่อนที่จะออกฝึกอาชีพในภาคเรียนที่ 2 
 ประโยชน์และคุณค่าของชิ้นงาน 
 เป็นสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเรียนรู้ต่าง ๆ ในด้านของการเรียน
การสอน โดยนักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้กับการท างานในส่วนต่าง  ๆ ของการท างานของ
นักศึกษา ในระหว่างที่นักศึกษาได้ออกไปฝึกอาชีพ ซึ่งสามารถเป็นการประเมินได้จากการท างานว่า
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้จริงได้มากแค่ไหน และสื่อได้ผ่านการวัดและประเมินประสิทธิภาพ 
โดยมีผลจากการวิจัยในหัวข้อ การใช้สื่อ PowerPoint เรื่องการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นเพ่ือการบริการ
ลูกค้า รายวิชาเทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อการบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 ผ่านการเรียนออนไลน์ 
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ท ำเร่ืองยำกให้เป็นเรื่องง่ำยด้วย canva 
 

กัณพงศ์  พันธุ์สวัสดิ์ กฤษณะ  ไทยเอื้อ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 

kannapong@wbac.ac.th, popjaja2519@gmail.com 
 

Canva เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ ช่วยในเรื่องของการออกแบบการ
น าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แค่สไลด์พรีเซนเทชั่นอย่างเดียว แต่ยังสามารถท างาน 
Artwork ได้โดยผู้ใช้งานไม่จ าเป็นจะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับศิลปะก็สามารถใช้ Canva ในการ
สร้างสรรค์ผลงานไดซ่ึ้ง Canva นั้นมี template แม่แบบในการท างานให้เบื้องต้น สามารถปรับแก้ไข
รูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันผ่านระบบ Online 
ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การท างานต้องผ่านระบบ Online มากขึ้น 
Canva เป็นซอฟต์แวร์ทางเลือกเพ่ือช่วยให้การท างานน าเสนอผลงาน สามารถท าได้หลากหลาย และ
งาน Artwork ผ่านระบบ Online ง่ายขึ้นและยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และ
การท างานร่วมกันของผู้เรียน แต่ template ของ Canva นั้นมีทั้งแบบฟรี และแบบพรีเมี่ยมซึ่ง
ผู้ใช้งานต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถึงจะใช้งานได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นข้าพเจ้าในฐานะของผู้พัฒนาสื่อจึงได้จัดท าสื่อสร้างสรรค์เรื่อง “ท าเรื่อง
ยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย canva” ขึ้นเพ่ือใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักศึกษาใช้ส าหรับการน าเสนอ
ข้อมูลต่าง ๆ และท างานร่วมกับเพื่อนๆ 
 

  
 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/a-cnFl4obMo 
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สื่อการสอน มัลติมีเดีย เรือ่ง สถิติพื้นฐาน ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 
 

ณัฐฏ์กานดา อินทร์เจริญ สุวนันท์ ยืนยิ่ง มณีย์ พุ่มพึ่งศรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 60004@wbac,ac.th  

 

แนวคิดหรือที่มา  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้เกิดการเรียนการสอนออนไลน์เกิดขึ้น และที่ผ่านมาท า

ให้ทราบถึงปัญหาในการเข้าเรียนของนักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตรงตามตารางเรียน จึงท าให้ผู้

ประดิษฐ์สื่อการสอนนี้ เล็งเห็นถึงความเท่าเทียมกันในการเรียนออนไลน์ จึงจัดท าสื่อการสอนเรื่อง สถิติพื้นฐาน 

ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตรงตามตารางนั้น ได้เข้าใจตรงกับเพื่อน ๆ ที่เข้าเรียน  

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าเรียนตรงเวลาได้เรียนรู้เรื่อง สถิติพื้นฐาน ผ่านสื่อการสอนมัลติมีเดียได้ด้วยตนเอง 
ทุกที่ ทุกเวลาที่นักศึกษาสะดวก  
2) เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนเร่ือง สถิติพื้นฐาน ผ่านสื่อการสอนนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประโยชน์และคุณค่าของชิ้นงาน 
สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการสอนในรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ และ คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
ได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถบูรณาการได้อีกหลากหลายวิชา สามารถเผยแพร่ความรู้บนโลกออนไลน์ได้อีกด้วย 
จึงอาจจะท าให้ได้รับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดหรือสร้างสรรค์สื่อการสอนใหม่ ๆ ได้อีกด้วย    

 วิธีการ ขั้นตอนในการสร้างชิ้นงาน 
สื่อการสอนสถิติพื้นฐานซ่ึงเป็นสื่อมัลติมีเดียได้ใช้โปรแกรม
Microsoft PowerPoint , Canva , Movie Maker ในการ
สร้างออกแบบการน าเสนอ ให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียน 
โดยเลือกสีสัน การเคลื่อนไหวของของภาพ และเสียงเพลง 
อีกท้ังยังใช้ 
 เอฟเฟ็กเสียงต่าง ๆ ท่ีท าให้ผู้เรียนรู้สึกเสมือนได้ดู
คลิปวิดิโอท่ีมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มากกว่าเป็นการ
เรียนการสอน  อีกท้ังยังมีเวลาในการเรียนรู้ท่ี เหมาะสมไม่
ยืดเยื้อจนท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 

 

ลักษณะชิ้นงาน 

ด้านเนื้อหา : สถิติพื้นฐาน (สถิติภาคบรรยาย)  

ด้านการสร้างสื่อมัลติมีเดีย : ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint, 

Canva , Movie Maker  โดยชิ้นงานน้ีจะ Export เป็นไฟล์ Mp4 . 

ตัวอย่าง สื่อการสอนบางส่วน   

Link :  https://www.youtube.com/watch?v=BnZFYMRp8zo 
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สื่อการสอนเร่ืองความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการซื้อขายสินค้า รายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อ
ขายสินค้า โดย Animaker ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2  

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 
 

วาทินี  หม่ืนปทุม สมพร  แตงชาติ สิริรัตน์  สมานโสร์ ชญาณ์นันท์  วรกรโชติพันธุ์ 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 

vatinee242530@gmail.com, accwbac2020@gmail.com, papong7537@gmail.com, 
chayanan@wbac.ac.th 

 
แนวคิดที่มาของการสร้างสื่อการสอนโดยใช้ Animaker  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ

เรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
และเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียน และเกิดความสนุกในการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ของการสร้างชิ้นงาน 
1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยการใช้สื่อการสอน Animaker    
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 โปรแกรมส าหรับการสร้างการ์ตูน Animation หรือ Infographic Videos โดยผู้สอนได้
สอดแทรกการให้ความรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า รายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขาย
สินค้า เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้  
วิธีและข้ันตอนในการสร้างช้ินงาน  
1. เปิดเว็บไซต์ https://www.animaker.com     3. เลือกรูปแบบตัวการ์ตูน  
2. เริ่มต้นการใช้งานด้วยการสมัครเป็นสมาชิก       4. ใส่ Background ใส่ข้อความ 
ประโยชน์และคุณค่าของชิ้นงาน 
 สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีข้ึน 
 

    
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสื่อการสอนดังกล่าว 
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ความส าคัญของภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ 
 

พัลลภ  อนุสนธิ์พรเพิ่ม, อรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

63109950126@rpu.ac.th, 086-3932828, 63109950091@rpu.ac.th, 088-2669207  
 

ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างสื่อการเรียนการสอนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ที่ช่วยในการถ่ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าเสนอและบันทึก สนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการ และใช้ในการวิจัยและการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การท าหนังสือ คู่มือ ต าร า สื่อการ
เรียนการสอน และการสนับสนุนผลงานการวิจัย ให้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ มีส่วน
ช่วยอธิบายเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งให้เข้าใจง่ายขึ้น ท าให้เรื่องราวนั้นเข้าใจได้ง่ายและมีคุณค่าช่วยเพ่ิม
ความน่าสนใจให้กับเนื้อหา โดยค านึงถึงความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scienitific Accuracy) เป็น
ส าคัญ มากว่าความสวยงามมีคุณค่าทางศิลปะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้งาน ภาพวาดทาง
วิทยาศาสตร์จึงมีความส าคัญในการเชื่อมโยงความคิดและจินตนาการ ไปสู่การเขียนภาพภาพทาง
วิทยาศาสตร์ บางครั้งการที่เราอ่านต าราที่มีแต่ตัวหนังสือ หนังสือเล่มนั้นก็คงขาดรสชาติ ขาดความ
น่าสนใจ การใช้ภาพเขียนเข้ามาประกอบ จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการผสานความเข้าใจให้ง่ายและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการใช้ค าพูดที่สั้นและได้ใจความและชัดเจนที่สุดผ่านการอธิบายด้วยภาพ ซึ่งถือเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่ช่วยในการสามารถน ามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้า และการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจนและง่ายในการท าความเข้าใจ ภาพวาด
ทางวิทยาศาสตร์ จึงจัดเป็นตัวนวัตกรรมทางการศึกษาอีกรูปแบบหนี่งที่ช่วยในการสื่อสารให้เกิดความ
เข้าใจ  นอกจากเป็นสื่อที่ช่วยในการตอบค าถามแล้ว ยังมีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ ตามแต่ผู้วาดจะวาด
ขึ้น ซึ่งต้องยึดหลักความถูกต้องเป็นส าคัญ เพราะต้องไม่ลืมว่าผลงานของเราจะถูกน าไปใช้ในการศึกษา 
ค้นคว้าและวิจัย  

http://graddip.rpu.ac.th/template2/course_branch.php?courses_id=194
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สื่อการสอน เร่ือง “เดินตามทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

อลงกรณ์  เต่าทอง สุธรารัตน์ เหรา ผ่องเพ็ญ  เบญจาทิกุล 

กลุ่มวิชาสามัญและพ้ืนฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 
10052@wbac.ac.th, 0814271116 

  

การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันผู้เรียนต้องเรียนท่ามกลางสิ่งเร้าต่าง ๆ รอบตัวการเรียนการสอน
จึงต้องมีการดึงความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนหันมาสนใจบทเรียนแทนสิ่งเร้าอื่น ๆ 

วัตถุประสงค์ของการผลิตสื่อ 1. เพื่อดึงความสนใจของผู้เรียน  2. เพื่อเป็นแบบจ าลองในการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สื่อการสอนเรื่อง “เดินตามทางเศรษฐกิจพอเพียง”สร้างจาก Google Slides  โดยมีการ
ผสมผสานระหว่างแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ แนวคิดของเกมเศรษฐีซึ่งเป็นบอร์ดเกม สื่อ
การสอนจะเป็นการจ าลองชีวิตสถานการณ์ต่าง ๆ และเมื่อผู้เรียนตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งก็จะส่งผล
ต่อ สถานการณ์ถัดไปท่ีจะได้พบ หากยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อจบเกมผู้เรียนก็จะได้รับแต้มคะแนน
ท่ีมากกว่าผู้ท่ีตัดสินใจโดยไม่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

 
 
 
 
 

ประโยชน์ของชิ้นงาน  1. สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้  2. เป็นแบบจ าลองในการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ผลกระทบต่อนักศึกษาคือเมื่อเล่นเกมส์แล้วได้รับรู้ถึง
หลักการการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่นเมื่อใช้จ่ายตามใจหรือตามเพื่อนมากเกินไปก็จะมีเงิน
ท่ีลดลง หรือ ไม่ใช้จ่ายเลยก็จะเริ่มเหินห่างจากสังคม จึงควรใช้จ่ายเงินให้เหมาะสม 

Link ของสื่อการสอน https://sites.google.com/wbac.ac.th/fts 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 หน้าจอหลัก จะแสดงวันที่ จ านวนเงินท่ีได้รับ
จ านวนเงินสะสม 

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจว่าจะ
เลือกกจิกรรมใด 

 

ขั้นตอนการ
สร้างช้ินงาน 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างช้ินงาน 

mailto:10052@wbac.ac.th
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วิดีโอช่วยสอนการสร้างร้านค้าบนเว็บไซต์ Lnwshop.com  
ในรายวิชาการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 
 

กิติกรณ์  เจะเหลา ศญานินท์  ท าศรี สมฤทัย  สมัยพิทักษ์  ปณิตา  รุ่งโรจน์ 
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธรุกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยภีูเกต็  

kitikon@ptech.ac.th, somruthai@ptech.ac.th, sayanin@ptech.ac.th, panita@ptech.ac.th  
 

 จุดเด่น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา โดยผู้สอนสาธิต
วิธีการสร้างร้านค้าบนเว็บไซต์ Lnwshop.com ท าให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างร้านค้าได้ด้วยตนเอง 
เป็นการเรียนการสอนแบบ Active Learning เหมาะกับรูปแบบการสอน Online ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  
  ความคิดสร้างสรรค์ วิดีโอช่วยสอนได้น าเสนอข้อมูลการสร้างร้านค้าบนเว็บไซต์ ตามขั้นตอน ได้แก่ 
การตกแต่งร้านค้า ระบบการจัดการหลังร้าน การน าสินค้าเข้าสู่หน้าร้าน การก าหนดราคาขาย การสต๊อก
สินค้า การจัดการค าสั่งซื้อ การช าระเงิน และการจัดการระบบการขนส่ง ท าให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและ
สร้างร้านค้าของตนเองบนเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย 
  ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้สอนมีสื่อการสอนที่สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite และ 
Online  ช่วยสร้างความน่าสนใจของเนื้อหาบทเรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น และช่วยให้ผู้เรียน
สามารถสร้างร้านค้าได้ด้วยตนเอง  
  หลักการ วิธีการ วางแผนออกแบบ และเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการสร้างร้านค้าบนเว็บไซต์ เช่น ภาพ
สินค้า การก าหนดราคา ออกแบบหน้าร้านให้มีความสวยงามน่าสนใจ และจัดท าวิดีโอช่วยสอน สาธิตวิธีการ
สร้างร้านค้าบนเว็บไซต์ Lnwshop.com โดยใช้โปรแกรม OBS 
  การน าไปขยายผลเชิงพาณิชย์  ผู้ เรียนสามารถน าไปต่อยอดในการท าธุรกิจ หรือเป็น
ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ได้ในอนาคต  
 

      

ภาพที่ 1 ร้านค้าบนเว็บไซต์ Lnwshop.com 

mailto:kitikon@ptech.ac.th
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สื่อการสอนเกมกระดานออนไลน์ เรื่อง การวิเคราะห์ SWOT Analysis ในรายวิชา
หลักการตลาด ระดับปวส.ชั้นปีที ่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 

 

พิมพ์พิสา เหมพิจิตร ถิรพุทธิ์ จวงจ าเริญ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 60003@wbac.ac.th, 0839163365  

  
แนวคิดหรือที่มา  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้เกิดการเรียนการสอนออนไลน์เกิดขึ้น และที่
ผ่านมาท าให้ทราบถึงปัญหาในการเข้าเรียนของนักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตรงตามตาราง
เรียน หรือไม่เข้าใจในบทเรียน จึงท าให้ผู้ประดิษฐ์สื่อการสอนนี้ และเพื่อเล็งเห็นถึงความเท่าเทียมกันในการ
เรียนออนไลน์ จึงจัดท าสื่อการสอนเรื่อง การวิเคราะห์ SWOT ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้
ตรงตามตาราง หรือไม่เข้าใจในบทเรียนดังกล่าวให้สามารถที่จะทบทวนความรู้ และ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ส าหรับการสอนออนไลน์ในยุคดิจิทัลได้ดี เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนให้เพิ่มมากขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าเรียนตรงเวลาได้เรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์ SWOT Analysis ผ่านสื่อการสอน
มัลติมีเดียได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลาที่นักศึกษาสะดวก  
2) เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนเร่ือง การวิเคราะห์ SWOT Analysis ผ่านสื่อการสอนนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

  

ประโยชน์และคุณค่าของชิ้นงาน 
สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการสอนในรายวิชาหลักการตลาด และวิชาอื่น ๆ ในสาขาการตลาดที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis อีกทั้งยังสามารถบูรณาการได้อีกหลากหลายวิชา สามารถ
เผยแพร่ความรู้บนโลกออนไลน์ได้อีกด้วย จึงอาจจะท าให้ได้รับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอด
หรือสร้างสรรค์สื่อการสอนใหม่ ๆ ได้อีกด้วย   
 

วิธีการ ขั้นตอนในการสร้างชิ้นงาน 
สื่อการสอนการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งเป็นสื่อมัลติมีเดีย
สามารถใช้โปรแกรม Quizwhizzer, Photoshop ในการสร้าง
ออกแบบการน าเสนอ ให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียน โดยเลือก
สีสัน รูปแบบการเล่น ที่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเสมือนได้เล่นเกมที่มีความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน มากกว่าเป็นการเรียนการสอน สามารถเล่น
ทั้งในรูปแบบOnline และOnsite  อีกทั้งยังมีเวลาในการเรียนรู้ที่
เหมาะสมไม่ยืดเยื้อจนท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
 

ลักษณะชิ้นงาน 

ด้านเนื้อหา : การวิเคราะห์ SWOT Analysis  
ด้านการสร้างสื่อมัลติมีเดีย : ใช้โปรแกรม 
Quizwhizzer, Photoshop   
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เกมส์ Bingo-MK@WBAC ส ำหรับกำรเรียนรู้เรื่อง ค ำศัพท์กำรจัดซื้อ ในรำยวิชำกำรจัดซื้อเบื้องต้น 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 2 วิทยำลัยเทคโนโลยีวิมลบริหำรธุรกิจ 

 
บุสพรรณ  ทูปคันโธ อธิตญำ  จันทรทอง 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 
boohsapun@wbac.ac.th, 092 3595 225, atitraya@wbac.ac.th, 083 9977 925 

 

  จากบทความของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ พบว่ามีโรงเรียนที่จัดการเรียน
แบบออนไลน์ 7,889 แห่ง มีการส ารวจช่วงเวลาการระบาดของเชื้อโควิด-19 ท าให้เกิดการปรับตัว โดยเฉพาะ
สถาบันทางการศึกษาจ าเป็นต้องใช้การเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้การเรียนรู้ต่อเนื่อง กลายเป็นเรื่องหนักของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเด็ก ที่เกิดความเครียด   และพบว่าจ านวนมากถอดใจออกจากโรงเรียน
กลางคัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าเกมส์มาประกอบการสอน เพื่อให้นักศึกษาไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนออนไลน์  
เกมส์บิงโก (Bingo) มีจุดเด่นที่ท าให้สนุก สามารถเล่นพร้อมกันได้หลายคน การเล่นเป็นการผ่านออนไลน์ผู้สอน
ได้แทรกเป็นกิจกรรมในระหว่างการสอน วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับค าศัพท์การจัดซื้อ ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญทางด้านการใช้ภาษาต่างประเทศส าหรับงานธุรกิจของผู้เรียนใน
อนาคต 

หลักการของการเล่น เกมส์บิ ง โกผู้ สอนจัดท า เกมส์บิ ง โกออนไลน์ผ่ านโปรแกรม  myfree 
bingocards.com หรือ Bingo for Education โดยผู้สอนจัดท าตารางเกมส์บิงโกและจัดส่งรหัสหรือแผ่นเกมส์
บิงโกให้แก่ผู้เรียนผ่านออนไลน์ ผู้สอนจะเป็นผู้หยิบค าขยายความหรือค าแปลของค าศัพท์ในวิชาการจัดซื้อ
เบื้องต้น ผู้เรียนจะเป็นผู้ขีดเครื่องหมายบนแผ่นบิงโกออนไลน์ ใครที่เรียงค าให้ครบตามรูปแบบ ผู้เรียนที่บิงโก
และส่งรูปมาจ านวน 3 คนแรก จะได้รับรางวัล ส าหรับการน าไปขยายผลทางการศึกษา เกมส์บิงโกสามารถไป
ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชาช่วยให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการเรียนตามหลักทฤษฎีของ Arousal Theory ที่
อธิบายไว้ว่า การหาเทคนิคต่าง ๆ จะกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวอันจะท าให้เกิดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูง
ที่สุด  

                             
 

 ภำพที่ 1 ตัวอย่างโปรแกรม ภำพที่ 2 แผ่น Bingo ค าศัพท ์ 

mailto:boohsapun@wbac.ac.th,%20เบอร์
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การน าแอปพลิเคชั่น CANVA มาใช้ประกอบการสอนในรายวิชาการบรรจุภัณฑ์ของ
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด  

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
 

สุรสิทธิ์  อุทัยบุรมย์ อภิชาติ  ไชยนิล  
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 60101230024@rpu.ac.th, 0924977122 

  
แนวคิดหรือที่มา  

สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่เป็นสิ่งที่เป็นตัวกลางที่มีความส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ในยุค       
โลกาภิวัตน์หรือในยุคที่เต็มไปด้วย ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารต่าง ๆ โดยเครื่องมือเหล่านี้ช่วยสร้าง
สีสันดึงดูดใจ เปิดโลกการเรียนรู้กว้างไกลต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลโดยตรงถึงตัวผู้เรียน
เองท าให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ พฤติกรรมในที่นี้หมายถึงลักษณะในการ
เรียนจะมีความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้น เพราะสิ่งที่เห็นอยู่นั้นถือเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และแปลกตาส าหรับเด็ก
นักเรียน โดยสื่อการเรียนการสอนที่ครูน ามาสอนส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสิ่งที่ทันสมัยมีการพัฒนาไปตามการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งครูผู้สอนหรือนักวิชาการจะเรียกชื่อสื่อการสอนเหล่านี้แตกต่างกันออกไป 
อย่างเช่น โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยการใช้สื่อโปรแกรม CANVA มาใช้ในการ
เรียนการสอน 
 2) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

ผู้สอนสนใจที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหานี้ ซึ่งแนวทางที่ผู้วิจัยคิดว่าน่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็คือ การ
ใช้โปรแกรม CANVA เป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนและการร่วมกิจกรรม   
ต่าง ๆ เมื่อนักเรียนให้ความสนใจกับการเรียนก็จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่อไป 
วิธีและขั้นตอนในการสร้างชิ้นงาน  

1) เข้าเว็บไซต์ https://www.canva.com  
2) ผู้เรียนสามารถออกแบบผลงานตามความคิดของตนเอง 

ประโยชน์และคุณค่าของชิ้นงาน 
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

mailto:60101230024@rpu.ac.th
https://www.canva.com/
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วิดีโอช่วยสอนการท าบัญชีออนไลน์ของร้านค้าแนว Modern Trade บน ACMO biz 
ในรายวิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบส าคัญ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

 

อาภรณ์ เทียนทอง จิรา เวชสิทธิ์ จันทรา แซ่หลิม สมจิตร อภัย ธวัชชัย สังข์ศิลป์ชัย 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต, 

arporn@ptech.ac.th, jira@ptech.ac.th, chantra@ptec.ac.th, somjit@ptech.ac.th, 

thawatchai@ptech.ac.th 
 

จุดเด่น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา โดยผู้สอนสาธิต
วิธีการจัดท าบัญชีซื้อขายของร้านค้าแนว Modern Trade บนแอพพลิเคชั่น ACMO biz สามารถท าให้
ผู้เรียนเข้าใจระบบบัญชีซื้อขายและจัดท าบัญชีออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียน
การสอนแบบ Active Learning เหมาะกับรูปแบบการสอน Online ในสถานการณ์ 

ความคิดสร้างสรรค์ วิดีโอช่วยสอนได้น าเสนอข้อมูลการสร้างระบบซื้อขายสินค้าร้านค้าตามขั้นตอน
ได้แก่ การสร้างผู้ซื้อผู้ขายผู้จัดจ าหน่าย การสร้างเอกสารการซื้อชาย การรับสินค้าเข้าคลังเพื่อขายระบบเงิน
สด-เงินเชื่อ การก าหนดราคาต้นทุน ราคาขาย การขายสินค้าระบบเงินสด-เงินเชื่อ สต๊อกสินค้า การคิดภาษี 
คิดส่วนลดการค้า รวมถึงค่าบริการส่งสินค้าระยะใกล้ไกล บันทึกรายรับ -รายจ่าย รายงานยอดซื้อ-ขาย 
รายงานงบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงิน ท าให้ผู้เรียนเข้าใจระบบบัญชีซื้อขายและสร้างร้านค้าของตนเอง
บนโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา 

ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้สอนมีสื่อการสอนที่สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนรูปแบบ Onsiteและ
Online สร้างความน่าสนใจของเนื้อหาบทเรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
ร้านค้าแนว Modern Trade ได้ด้วยตนเอง 

หลักการ วิธีการ วางแผน ออกแบบ และเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าพร้อมภาพสินค้า บันทึก
ข้อมูลสินค้า ข้อมูลผู้ซื้อขาย และจัดท าวิดีโอช่วยสอนสาธิตวิธีการจัดท าบนแอพพลิเคชั่น ACMO biz โดยใช้
โปรแกรม Key Note และ FXMotion   
  
 
 

        ภาพที่ 1 วิดีโอช่วยสอน 
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สื่อการสอนการเขียนโปรแกรมโค้ด Dev C++ โดยใช้โปรแกรม Animaker Teaching 
material for programming Dev C++ code using Animaker 

 

ปยุดา วิเศษไกรเดช ติมาวัลย์ ปรีชาศิลปกุล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน,  

kuyama.bee@gmail.com, timawaly.pricha@gmail.com 
 

จุดเด่น 
เป็นโปรแกรมที่มีในวิชาเรียนส าหรับคนที่สนใจหรือก าลังศึกษาเรื่องการเขียนโปรแกรมโค้ด 

Dev C++  
ความคิดสร้างสรรค์ 

เป็นการน าวิชาการเขียนโปรแกรม Dev C++ มาเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถท าให้
เข้าใจมากขึ้นจากการเรียบเรียงเนื้อหาที่จ าเป็นมาไว้ในคลิปวีดีโอรูปแบบใหม่จากที่เคยเห็นกันมา
ทั่วไปคือ ผู้สอนสอนด้วยการพูดซึ่งไม่อาจน าความรู้กลับมาฟังอีกรอบได้ 
ประโยชน์ใช้สอย 

สื่อการสอนการเขียนโปรแกรมโค้ด Dev C++ สามารถใช้ประโยชน์ได้ คือ ใช้เป็นสื่อการสอน
ส าหรับอาจารย์ หรือนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการมาหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่เรียนย้อนหลังได้  
วัสดุอุปกรณ์ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท าสื่อการสอนการเขียนโปรแกรมโค้ด Dev C++ คือ คอมพิวเตอร์ 
ไมโครโฟน โปรแกรม Animaker และโปรแกรม Dev C++ ซึ่งโปรแกรมสามารถหาได้ง่ายจาก 
Google 
การน าไปขยายเชิงพาณิชย์ 

การท าสื่อการสอนการเขียนโปรแกรมโค้ด Dev C++ สามารถประกอบอาชีพเสริมได้ จาก
การท าวีดีโอสื่อการสอนอัปโหลดดลง Youtube ในการมีรายได้จากการลงสื่อในรูปแบบออนไลน์ 
 

     

ภาพที่ 1 วีดีโอสื่อการสอนลง Youtube       ภาพที่ 2 โปรแกรมเขียนโค้ด Dev C++ 
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การสร้างสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เร่ืองการตกแต่งภาพถ่ายด้วย  
Adobe Photoshop โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere  Pro  

 

ปรียาธร เรืองโต ธนพล โพธิอุ์ไร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน, 

0896875259za@gmail.com, organniizz66@gmail.com 
 

จุดเด่น: เป็นสื่อการสอนการเอารูปธรรมดาให้มาสร้างสรรค์โดยการใช้เส้นที่มีแสงสวยงาม  และรู้
วิธีการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 
ความคิดสร้างสรรค์: เป็นการใช้โปรแกรมที่ไม่ค่อยมีบ่อยในการใช้เส้นที่มีสีและเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท างานเบื้องต้นของโปรแกรม สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการท าภาพมีแรง
ดึงดูดเข้ามาชม 
ประโยชน์ใช้สอย: ประโยชน์ในการใช้โปรแกรมระดับสูงและสามารถน าไปใช้เป็นอาชีพได้และ
สามารถใช้เครื่องมือปรับแต่งภาพได้ พร้อมสร้างลูกเล่นให้กับภาพถ่าย ท าให้ภาพดูโดดเด่นมากขึ้น 
วัสดุอุปกรณ์: Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, OBS 
การน าไปขยายเชิงพาณิชย์  การท าสื่อการสอนการตกแต่งภาพถ่ายด้วนโปรแกรม Adobe 
Photoshop สามารถประกอบอาชีพได้ จากการท าวีดีโอสื่อการสอน Upload ลง YouTube ในการ
หารายได้จากรูปแบบออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 

       ภาพที่ 1 การ Upload ลงบน YouTube
      
 
 
 
 
 
        ภาพที่ 2 การสร้างงานด้วย  

                                                      Adobe Photoshop 
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การสร้างสติกเกอร์ไลน์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ COVID-19 

 

กมลวรรณ์ โตดี กนิษฐา เฉลิมพลากร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน, 

Preawzzza2001@gmail.com, earn05122544@gmail.com 
 

จุดเด่น 
สามารถสร้างจุดขายได้ง่าย เพราะส่วนใหญ่เป็นค าพูดในชีวิตประจ าวัน จดจ าง่าย และง่ายต่อ

การสื่อสาร 
ความคิดสร้างสรรค์ 

เป็นการออกแบบคาแรคเตอร์หรือรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และความรู้สึกของผู้ใช้ 
ประโยชน์และคุณค่าของผลงาน 

สามารถท าเป็นงานอดิเรกในเวลาส่วนตัวและสามารถน างานนี้ไปหารายได้เสริมหรือรายได้หลักได้ 
วัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการออกแบบ Line Sticker 
การน าไปขยายเชิงพาณิชย์ 

สามารถออกแบบและส่งไปยังบริษัทและรอการพิจารณาภายใน 1-3 วันท าการ เมื่อได้รับการ
พิจารณาว่าผ่านทางบริษัทจะน าไปจ าหน่ายใน Line Store ต่อไป 
 

  
 

 
 

          

    

 

 

 

  ภาพที่ 1 รูปภาพหลังท าก่อนวางจ าหน่าย                 ภาพที่ 2 รูปภาพที่เริ่มวางจ าหน่ายแล้ว 
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การสร้างสื่อการสอน “online” วิชาอาเซียนศึกษา เร่ืองค าทักทาย อาหาร  
เครื่องแต่งกายของอาเซียน โดยใช้โปรแกรม YouTube 

 
อัครยา นิวาสรัมย์ สิริลักษณ์ กมลแมน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน, 
puyakaraya@gmail.com, sirilux.tong@gmail.com 

 
จุดเด่น 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เช่น ความรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้า ภาษา และ
อาหาร ความรู้ด้านอื่น ๆ 
ความคิดสร้างสรรค์ 

น าภาพการแต่งกาย อาหาร และภาษาของประเทศต่าง ๆ มาตัดแต่งเป็นวีดีโอและเสริม

เสียงพูดกบัไอคอนน่ารักตกแต่งเล็กน้อยและสามารถใช้สื่อการสอนนี้เป็นระยะยาวได้ 

ประโยชน์และคุณค่าของผลงาน 
สื่อการสอน online เกี่ยวกับอาเซียน สามารถน ามาสอนนักเรียน ปวช. ปวส. และนักเรียน

ประถมต่าง ๆ และสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

วัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช่ท าคลิปวีดีโอสื่อการสอน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ กระดาษและปากกาไว้จด

ข้อมูลมาท าสื่อการสอน และโปรแกรม ANIMAKER 

การน าไปขยายเชิงพาณิชย์ 
การท าสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียน สามารถประกอบอาชีพเสริมได้ จากการท าวีดีโอสื่อการ

สอนโหลดลง Youtube ในการมีรายได้จากการลงสื่อในรูปแบบออนไลน์ 

 

 

 
 
 

          

   

   ภาพที่ 1 รูปภาพสื่อการสอนคลิปวีดีโอยูทูป              ภาพที่ 2 รูปภาพสื่อการสอนอาเซียน 
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การสร้างสื่อออนไลน์ขายสินค้า “แอพพรีเมี่ยม” โดยใช้โปรแกรม Facebook  และ 
Line ในการประชาสัมพันธ์และรับออเดอร์ 

 

ณัฐวุฒิ  ดาวซ้อน สุทธิดา  ชุ่มชาติ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีดิจิทลั วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน, 

chumchat.2544@gmail.com, nattawutdaowsone1@gmail.com 
 

จุดเด่น 
มีการออกแบบตกแต่งเพจ Facebook ให้มีความน่าสนใจหลากหลาย และเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย

มากกว่าการโฆษณาทั่วไป 
ความคิดสร้างสรรค์ 

เป็นการสร้างเพจให้แปลกใหม่และออกแบบในแบบของตนเอง สามารถใช้เพจในระยะยาวได้และ
ใช้ในการขายสินค้า รีวิวสินค้า รับออเดอร์และติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 
ประโยชน์และคุณค่าของผลงาน 

แอพพรีเมียม ข้อดีคือ สะดวกในการเข้าใช้งาน ประหยัดค่าสมัครมากกว่าการซื้อเองที่ไม่ใช่แบบ
หารจอสามารถดูหนังได้แบบไม่มีโฆษณา ดูหนังที่เป็น VIP ได้ ถ้าเป็นแบบธรรมดาที่ไม่ใช่พรีเมียมจะไม่
สามารถดูได้ และยังมีโฆษณาข้อเสียคือ อาจมีการดูที่ซ้อนกัน 
วัสดุอุปกรณ์ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเพจ คือ Facebook และ Line สามารถหาได้จากสื่อโปรแกรมใกล้ตัว
ของเรา 
การน าไปขยายเชิงพาณิชย์ 

การท าเพจสามารถที่จะท าประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ สามารถต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 
พัฒนาเทคโนโลยีและการใช้งานเชิงพาณิชย์ 

 
 
 

          
 
 

 
 
 
 
 

         ภาพที่ 1 เพจขายออนไลน์บน Facebook                     ภาพที่ 2 เพจขายออนไลนบ์น Line    
 

mailto:chumchat.2544@gmail.com
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การสร้างเว็บเพจขายสินค้า “เบเกอรี”่ โดยใช้โปรแกรม Google sites และ
Instagram ในการประชาสัมพันธ์และรับออเดอร์ 

 
อัจจิมา  องอาจ วีรวัลย์  แก้วหาร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน, 
veerawan.fah@gmail.com, atjima.noey@gmail.com 

 
จุดเด่น 

มีการออกแบบตกแต่งเว็บเพจให้มีความน่าสนใจหลากหลาย โลโก้และรูปขนมได้มีการ
ถ่ายภาพและจัดท าเอง 
ความคิดสร้างสรรค์ 

เป็นการสร้างเว็บเพจให้แปลกใหม่และออกแบบในแบบของตนเอง  สามารถใช้เว็บเพจใน
ระยะยาวได้ 
ประโยชน์และคุณค่าของผลงาน 

ใช้ในการขายสินค้าและรับออเดอร์ ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 
วัสดุอุปกรณ์ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเว็บเพจ คือ Google sites และ Instagram สามารถหาได้จากสื่อ
โปรแกรมใกล้ตัวของเรา 
การน าไปขยายเชิงพาณิชย์ 

การท าเว็บเพจสามารถที่จะท าประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ สามารถต่อยอดสู่การเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้าพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้งานเชิงพาณิชย์ 
 
 

 
 

          

    

 

 

       ภาพที่ 1 เพจขายออนไลน์บน Instagram        ภาพที่ 2 เพจขายออนไลน์บน Google sites    
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สื่อการสอนออนไลน์บน YouTube เร่ืองวิธีการใส่ CG และ Effect ลงในคลิปวิดีโอ 
 

ณัฐชนน บุญภักดี ธนภัทร วิมาลา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน, 

Natchanonboonpakde@gmail.com, aekkaraj1283@gmail.com 
 
จุดเด่น: เป็นการเพ่ิมความหน้าสนใจและความสนุกให้กับคลิปท าให้คนดูรู้สึกมีความสนุกในการรับชม
คลิป 
ความคิดสร้างสรรค์: สามารถคิดฉากที่อยากใส่ได้มากมายฯหรือท าคิดเองก็ได้ตามความต้องการของ
เรา เราสามารถเพ่ิมความน่าสนใจให้คลิปได้ด้วย CG และ Effect ที่เราสร้างและโหลดมา เพ่ิมความ
น่าดูและอลังการของคลิปไม่ให้ดูน่าเบื่อจนเกินไป เสริมสร้างความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ให้
ตัวเอง 
ประโยชน์ใช้สอย: สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายงานเช่น การถ่ายหนัง ถ่าย MV หรือ การท าstudio 
วัสดุอุปกรณ์: green screen, adobe premiere pro, กล้อง, spotlight 
การน าไปขยายเชิงพาณิชย์: สามารถน าไปประกอบอาชีพได้น าไปใช่ในการใส่ Effect ให้กับการตัด
คลิปและภาพยนตร์ 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพในการท างาน 

mailto:Natchanonboonpakde@gmail.com,%20aekkaraj1283@gmail.com
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สื่ออินเทอร์แอคทีฟเรียนรู้ค ำศัพท์ภำษำจีน เร่ืองรสชำติอำหำร ในรำยวิชำภำษำจีน 
ในงำนอำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันปีที่2 วิทยำลัยเทคโนโลยีภูเกต็ 

 

อังคณำ  นิยมจิตต์ พรทิพย์  ศรีสวัสดิ์ สุจินต์  วิสุทธิวัชรกุล เสำวคนธ์  คล่องกำรยิง ธงชัย  ภิรมย์ 

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต, 
angkhana@ptech.ac.th, porntip@ptech.ac.th, sujin@ptech.ac.th, 

saowakhon@ptech.ac.th, thongchai@ptech.ac.th 

 
 จุดเด่น เป็นสื่อกิจกรรมในการเรียนการสอนทั้งOnsite และOnline ประกอบในการเรียน เพื่อ
เพ่ิมความน่าสนใจและความตื่นตัวของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนแบบreal-time มากยิ่งขึ้นผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และท ากิจกรรมได้หลากหลายรวมกับเพ่ือนในชั้นเรียน 
 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เดิมการสร้างสื่อpower point ส่วนใหญ่จะเป็นการน าเสนอทางเดียว 
จึงเพ่ิมการออกแบบให้มีการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้นักเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน
ระบบ เสียง ข้อความ Animation ดนตรี ภาพกราฟิกต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้ในลักษณะเกมที่
หลากหลาย เช่นท าแบบทดสอบทราบผลคะแนน แบบเลือกตอบ จับคู่ หมุนวงล้อ และตอบค าถามจับ
เวลา และมีการแบ่งบทเรียนที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถฟังเสียงของเจ้าของภาษาได้อีกด้วย 
 ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้สอนมีสื่อที่ง่ายขึ้นในประกอบการเรียนการสอน ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน 
ท าให้การเรียนทั้ง Onsite และOnlineไม่น่าเบื่อและเกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะการใช้
ภาษาจีนอย่างกระตือรือร้น และสนุกสนาน เพ่ิมการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนด้วยกิจกรรมผ่านสื่อร่วมกัน
 หลักกำร วิธีกำร สร้างสื่ออินเทอร์แอคทีฟเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนจากPower point เพ่ิมการ
แทรกให้มีนักพัฒนาเพื่อการสร้างสไลด์ แบ่งเนื้อหาเป็นหน่วย แลแต่ละหน่วยมีแบบทดสอบลักษณะที่
เป็นเกมตอบค าถามเพ่ือทบทวนบทเรียนท าให้สื่อธรรมดามีความน่าสนใจขึ้น 
 ส่งผลกระทบต่อสังคม วิดีโอย้อนหลัง On Demand เป็นการบันทึกจากLive เพ่ือทบทวนใน
Google Classroom และการน าสื่ออินเทอร์แอคทีฟเผยแพร่ในสื่อโซเชียลแบบสาธารณะท าให้ทุกคน
สามารถที่จะเรียนรู้ค าศัพท์และประโยคภาษาจีน เรื่องรสชาติอาหารได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

ภำพที่ 1 สื่ออินเทอร์แอคทีฟ 
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มีช่วงเวลาดี ๆ กับโปรแกรมดิสคอร์ด Have a good time with Discord 

 

นนทพงษ์ จันทร์ทร พรีภัทร มิดดี้  ณัฐดารา ทองมา เนติผล ฝักบัว วายุ ภัทรกานต์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 

iui123iui125@gmail.com, manamisoto@gmail.com, natdara0984@gmail.com, 
teanatipron23@gmail.com, vayubhai03@gmail 

 
 จุดเด่น DISCORD เป็นแอปพลิเคชันท่ีส าหรับพูดคุยหรือสร้างที่ประชุมได้ อีกทั้งยังสามารถห้อง
ส าหรับส่งข้อความ และยังสามารถแยกห้องส าหรับส่งข้อความ เพื่อแยกหัวข้อการสนทนาได้ สามารถค้นหา
ข้อความที่เคยพิมพ์ลงไปในห้องส่งข้อความได้ อีกทั้งยังสามารถหาบอทเพื่อช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ (Server) มีความ
สะดวกสบายมากย่ิงขึ้น โดยภายใน 1 เซิร์ฟเวอร์ (Server) สามารถบรรจุได้ถึง 1 ล้านคน ใน 1 ห้องส าหรับ
พูดคุย บรรจุได้ 100 คน และสามารถวีดีโอคอลได้พร้อมกันสูงสุด 50 คน 
 ความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการสร้างช้ินงาน เพื่อใหน้ักศกึษา
หรืออาจารย์ไว้ใช้ส าหรับพูดคุยนอกเวลาเรียนไดห้รือให้นกัศึกษาเอาไว้ประชุมกลุ่มพูดคุยในเวลาวา่ง 
 ประโยชน์ใช้สอย / ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้นักศึกษามาพูดคุยกนัในนอกเวลาเรียนเพื่อให้
สะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องเข้า GOOGLE MEET หรือ ZOOM ฯลฯ เพียงแคเ่ราเข้าโปรแกรม DISCORD แล้วเข้า
ห้องแชทพูดคุยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเปิดโปรแกรม 
 หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสร้าง ส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://discord.com/ 
โดยจะมี 2 รูปแบบการใช้งาน คือ การดาวน์โหลดลงสู่คอมพิวเตอร์ และการใช้ผ่านเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับความ
สะดวกที่ตัวผู้ใช้จะเลือก โดยจะต้องสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ก่อน และสร้างห้อง
พูดคุย ซ่ึงสามารถเลือกรูปแบบTemplate ได้ และสามารถเลือกแบบเป็นห้องชุมชมหรือห้องพูดคุยเฉย ๆ ก็ได ้
หลังจากนั้นสามารถตั้งชื่อและเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ได้ เปลี่ยนอิโมจิ (Emoji) ได้ และก าหนดบทบาทในการใช้
งานภายในเซิร์ฟเวอร์ของ DISCORD และสามารถคัดลอกลิงค์ห้องประชุมส่งให้เพื่อนได ้
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การใช้ Discord ในการท ากิจกรรมสานสมัพันธ์พี่น้อง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดจิิทัล  
และใช้พูดคุยกับกลุ่มเพื่อน ๆ 

ลิงค์คลิปวิดโีอ : https://www.youtube.com/watch?v=U0tPSOvpfmg 
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สร้างสรรค์งานด้วย Canva 
 

นภาพรรณ  ธนะประวิตร พิพัฒธ์  พิมพ์รัตน์ พรชัย  เหล่าแสงไทย ชินวัตร  สมจินดา  
ชวัลวิทย์  แก้วปู่วัด 

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธรุกิจ, 
48072@wbac.ac.th, 48043@wbac.ac.th, 48041@wbac.ac.th, 48044@wbac.ac.th,  

 48337@wbac.ac.th 
   

ผลงานสร้างสรรค์งานด้วย Canva เป็นสื่อน าเสนอวิธีการใช้งานโปรแกรม Canva ที่ใช้ในการ
ออกแบบสื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ การท าเอกสาร และวิดิโอน าเสนอ เนื่องมาจากปัจจุบัน
สื่อสร้างสรรค์นั้นมีหลากหลาย และเป็นที่ต้องการในท้องตลาดอย่างมากแต่ด้วยราคาของโปรแกรม
เฉพาะทางท่ีสูง มีเงื่อนไขในการใช้งานโปรแกรมค่อนข้างมาก และจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีใน
การใช้งาน นักศึกษาจึงได้ค้นหา และเล็งเห็นถึงโปรแกรมหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติตามต้องการ เช่น ใช้งาน
ได้ฟรี ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ดีมากในการใช้งาน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยโปรแกรมนั้นมีชื่อว่า 
“Canva” ผลงาน สร้างสรรค์งานด้วย Canva มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม 
Canva ได้สะดวกมากขึ้น และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Canva เบื้องต้น  
สื่อน าเสนอจะช่วยให้สามารถท าความเข้าใจต่อการใช้โปรแกรมได้ง่าย เผยแพร่ได้หลายช่องทางและ
เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกี่ยวกับโปรแกรม Canva เป็นวงกว้างได้ง่าย โดยขั้นตอนการสร้างสื่อ 
สร้างสรรค์ผลงานด้วย Canva เริ่มจากการตั้งหัวข้อของงาน ท าการศึกษาหาข้อมูลของโปรแกรม  
น าข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบ หลังจากนั้นจะท าการร่าง แผนงานโดยใช้การแยกหัวข้อน าเสนอ
อกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม การสาธิตวิธีการใช้งาน และเทคนิคดี ๆ ในการใช้
งานโปรแกรม หลังจากนั้นท าการเขียนบทพูดน าเสนอ และท าการอัดคลิปวิดิโอสื่อน าเสนอผลงาน 
 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสื่อสร้างสรรค์ 



เอกสารเชิงแนวคิดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

~ 83 ~ 
 

แนะน ำกำรใช้โปรแกรม OBS Studio ในกำรอัดวิดีโอหน้ำจอคอมพิวเตอร์ 
 

ณัฐดนัย ผำสุขขันธ์ สิทธิศักดิ์ นำโส ธนภัทร สำยสวำท ณัฐพล ปรำกฏรัตน์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 
50007@wbac.ac.th, 50071@wbac.ac.th,  
50335@wbac.ac.th, 50630@wbac.ac.th 

 

รำยละเอียดของผลงำน 
 OBS Studio เป็นโปรแกรมอัดวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่เหล่า gamer กับ streamer นิยมใช้
เพราะว่าโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ไม่ยากมีความหลายหลายในการใช้งานโปรแกรมตัวนี้
สามารถใช้ในอัดหน้าจอและการสตรีมเหน้าจอผ่านโปรแกรมเดียวกันได้การอัดวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่าน
โปรแกรม OBS Studio จะช่วยให้เราสามารถอัดคลิปน าเสนอผลงานที่เราต้องการน าเสนอและสารมารถอัด
วิดีโอในการเก็บเนื้อหาส าคัญตอนเวลาเรียนหรือท างานได้ เพื่อดูรายระเอียดบางส่วนที่เราไม่เข้าใจหรือตก
หล่นได้ ในปัจจุบันนี้เราเข้าสู่ยุคสมัยของโควิด 19 การท างานที่บ้านหรือ Work from home ได้มีบทบาท
ขึ้นมาในยุคสมัยนี้โดยการท าสือ่สร้างสรรค์นี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่และขยายความรู้เกี่ยวกับการแนะน าการอัดวิดีโอ
หน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม OBS Studio ในการอัดหน้าจอคอมพิวเตอร์ หันมาใช้โปรแกรมอัดหน้า
จอคอมพิวเตอร์ มากขึ้นและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม OBS Studio เพื่อน าไประยุกต์ใช้ในการ
ท างานสื่อสารสรรค์ต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นคณะนักศึกษาจึงได้จัดท าโครงงานสื่อสร้างสรรค์ เรื่องแนะน าการใช้โปรแกรม 
OBS Studio ในการอัดวิดีโอขึ้นเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์เรื่องแนะน าการใช้โปรแกรม OBS Studio ในการอัด
วิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ และ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้สื่อสร้างสรรค์ เรื่องแนะน าการใช้
โปรแกรมOBS Studio ในการอัดวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์  

 
 
 

   

1. หาข้อมูลและออกแบบสื่อในการท าโครงงาน
สื่อสร้างสรรค์ 

2. แบ่งหน้าที่ในการด างาน 
ของแต่ละคนในกลุ่ม 

 
 3. อัดคลิปวิดัโอแนะน าโปรแกรม 

สื่อสร้างสรรค์ 
 
 4. ตัดต่อและตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขวดิีโอ 

เพื่อน าเสนอ 
 
 

mailto:50007@wbac.ac.th
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แนะน ำวิธีกำรใช้ปุ่มทำงลัดบนแป้นพิมพ์ ในโปรแกรม Microsoft Office 
 

เนตรนภำ เต็กมงคล สหรัฐ คูณศร ีวัลลภ โพพวง ชินพัฒน์ มุ่งวิชำ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 
50112@wbac.ac.th, 50202@wbac.ac.th, 49958@wbac.ac.th, 50135@wbac.ac.th 

 
รำยละเอียดผลงำน 
 เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันของคนเรามากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในด้านของการศึกษา การท างาน และด้านต่าง ๆ อีกมากมาย โดยมีโปรแกรมที่สามารถใช้
ในการท างานเป็นหลักก็คือโปรแกรม Microsoft office ทางนักศึกษาจึงเล็งเห็นถึงปัญหาของการใช้
งาน Microsoft office ซึ่งผู้ใช้งานบางคนยังไม่ทราบถึงปุ่มทางลัดบนแป้นพิมพ์ที่สามารถช่วยลดเวลา
ในการท างานและเพ่ิมความสะดวกสบายในการท างานจึงท าให้สามารถท างานได้อย่างรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้นแถมยังประหยัดเวลา ทางนักศึกษาจึงได้ท าการศึกษาปุ่มทางลัดบนแป้นพิมพ์ที่นิยมใช้งานกัน
มากในโปรเเกรม Microsoft office 

ดังนั้นทางนักศึกษาจึงได้ท าการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้และน ามาจัดท าเป็นโครงงานชิ้นนี้ขึ้นมา
เพ่ือให้ผู้ใช้งาน Microsoft  office บางคนที่ยังไม่ทราบถึงปุ่มทางลัดได้ทราบและน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

  
 
 

 

 

https://youtu.be/3bmHHACtgIs  

https://youtu.be/3bmHHACtgIs
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วิธีการออกแบบสื่อน าเสนอผลงาน (PowerPoint) ให้มีสไตล ์

 

สืบศักดิ์  ยุวะบุตร ภควัฒน์  พุ่มแพร วงศ์เมือง มาณะโพน ธีรพล  วังไพ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 
50010@wbac.ac.th, 50018@wbac.ac.th, 50022@wbac.ac.th, 50330@wbac.ac.th 

 

รายละเอียดผลงาน 
เนื่องจากการน าเสนอผลงานในปัจจุบันมีความจ าเป็นกับการเรียน และการท างานเพราะ

การน าเสนอผลงานจะเป็นการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร กับผู้รับสาร เพ่ือแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ การ
น าเสนอผลงานบางครั้งอาจใช้รูปแบบเดิม ๆ ท าให้สื่อสารข้อมูลได้ยาก และไม่น่าสนใจ ดังนั้น
รูปแบบของการน าเสนอจึงมีส่วนส าคัญ ที่จะท าให้ผู้รับสารเข้าใจในเนื้อหา และสนใจสื่อน าเสนอชิ้น
นั้น ๆ ซึ่งในปัจจุบันนั้นก็ได้มีโปรแกรมในการสร้างงานออกแบบ หรือโปรแกรมงานน าเสนอตั้ง
มากมาย เพื่อให้ผู้ออกแบบนั้นได้สร้างงานออกแบบตามที่ผู้ออกแบบนั้นต้องการ หรือน าเสนอผลงาน
ของเรานั้นออกมาให้รับชมนั้นเข้าใจในเนื้อหาสิ่งที่เราจะสื่อออกมาในผลงานน าเสนอของเรา  จากที่
กล่าวมาข้างต้นคณะนักศึกษา เราได้ยกโปรแกรม (PowerPoint) นั้นมาจัดท าโครงงานเรื่อง วิธีการ
ออกแบบสื่อน าเสนอผลงาน (PowerPoint) ให้มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจึงมีส่วนที่ช่วยให้การ
น าเสนอผลงานนั้น ๆ มีความน่าสนใจมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/8nr5BGF7qLY/watch?
v=1wmTMeZynJg 

1. สืบค้นหาข้อมลูเร่ืองท่ีจะท า แล้วท าการเรียบเรียง 

2. จัดแจงหน้าท่ีแบ่งงานสมาชกิ 

3. ท าการออกแบบงานน าเสนอ 

4. ตัดต่อและตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขวิดีโอ 
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การจ่ายบิลออนไลน์ด้วย True money wallet 
 

ศุภกร  เกษชุมพล ศิวกร  สราญนาส กฤษณพงศ์  สุคนเขต  
วุฒิชัย  เหล่าเขตกิจ กิตติพร  คล้ายจิตสกุล 

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 
48092@wbac.ac.th, 48101@wbac.ac.th, 48160@wbac.ac.th, 48305@wbac.ac.th, 

48324@wbac.ac.th 
 

รายละเอียดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 
ในสภาวะปัจจุบัน การจ่ายบิลหรือการช าระเงินนั้นเป็นสิ่งที่ยากบางรายการอาจจะต้องไป

สถานที่ส านักงานนั้นๆ จึงไม่สมควรเรื่องการเดินทาง การจับต้องธนบัตร การสนทนาและมีโรคโควิด 
19 จึงไม่สะดวกที่จะต้องไปสถานที่ ๆ ต้องช าระเงินซึ่งแอพพลิเคชั่น True money wallet เป็นอีก
ทางเลือกนึงท่ีควรเลือกใช้ ซึ่งเป็นแอพที่สามารถช าระรายการที่ต้องช าระผ่านทางแอพได้โดยไม่ต้องไป
สถานที่นั้นๆ ท าให้สะดวก และง่ายต่อการช าระเงินมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถจ่ายบิลค่าน้ าค่า
ไฟ หรือ ฯลฯ ได้สะดวกสบายมากขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยขั้นตอนการจ่ายบิลแบ่ง
ออกเป็น 2 วิธี 1.แบบไม่ต้องผูกบัญชีธนาคารกับตัวแอป 2.แบบผูกบัญชีธนาคารกับตัวแอป โดย
ขั้นตอนการไม่ผูกบัญชีต้องเติมเงินเข้าไปในตัวแอปโดยการเติมเงินที่หน้าเคาเตอร์ของ 7-Elevent 
และกดเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นบัญชีของ True money wallet เพ่ือเป็นการเติมเงินเข้าแอป และ
ขั้นตอนผูกบัญชีสามารถเข้าที่ตัวแอปและกดผูกบัญชีและใส่เลขที่บัญชีที่แอปต้องการเป็นการผูกบัญชี
เสร็จสิ้น และการจ่ายบิล น าบิลที่จะจ่ายมาสแกน QR Code หรือ บาร์โค้ด หน้าบิลและกดจ่ายบิลได้
เลยเป็นอันเสร็จสิ้น 
 

ภาพที่ 1  ตัวอย่างแอป True money wallet ภาพที่ 2  ตัวอย่างบิลค่าน้ าคา่ไฟ 
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โครงงานออมดีมีเงินเก็บ รายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 

 

ศิริพร ลาสม นิสิตา บุตรสา มินา ไพรเทศ จักรพงษ์ ทองพิทักษ์ กอบบุญ อินทุทัส 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ, 

50788@wbac.ac.th, 50806@wbac.ac.th, 51084@wbac.ac.th, 51469@wbac.ac.th, 
51486@wbac.ac.th 

                                                                                                           

แนวคิด ที่มาของการสร้างชิ้นงาน 
 แนวคิดที่มาของการจัดท าโครงงานออมดีมีเงินเก็บ เนื่องในสถานการณ์การระบาดของโควิด 
19 ส่งผลต่อปัญหาด้านเศรษฐกิจ คณะผู้จัดท าจึงจัดท าโครงงานออมดีมีเงินเก็บโดยจะให้ค าปรึกษา
และค าแนะน าเรื่องการท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายแก่สมาชิกในครอบครัว 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 เพ่ือให้ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงงานมีความเข้าใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้ครอบครัว
ที่เข้าร่วมโครงงานสามารถวางแผนการจัดสรรรายได้และค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือให้ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงงานสามารถจัดแจงค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งได้อย่างเหมาะสม 

เป็นโครงงานที่มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชัน 
InHoAcN มีการจัดท าเอกสารในโปรแกรมWord ,PowerPointน าเสนอโครงงานผ่านโปรแกรมMeet 
และท าแผ่นพับโดยโปรแกรม Canva  
วิธี และข้ันตอนในการจัดท า  
 มีการประชุมวางแผน, ศึกษาข้อมูลและสรุป, ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้, ประเมินผล
งาน และจัดท าเล่มรายงานและน าเสนองาน 
ประโยชน์และคุณค่าของชิ้นงาน  
 สามารถจัดท าบัญชีครัวเรือน สามารถจัดสรรรายได้กับค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

https://youtu.be/af1PkYzMp5Y 
หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด 
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โครงงานการพัฒนาเกมเกี่ยวกับบญัชีผ่าน App Store หรือ Play Store 
 

กฤติยาภรณ์ จันทะรัตน์ กฤติยาพร กิจวิสีรี ภาขวัญ ค ารัตน์ เมธาวดี แผงอ่อน ชยกร คงคามาศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 

49322@wbac.ac.th, 49357@wbac.ac.th, 49364@wbac.ac.th, 49435@wbac.ac.th, 
49505@wbac.ac.th 

 

แนวคิด ที่มาของการสร้างชิ้นงานนี้  
การพัฒนาเกมเกี่ยวกับบัญชี เนื่องจากทางเราเล็งเห็นว่าสมัยนี้เทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ประกอบกับสถานการณ์ตอนนี้ที่มีโรคระบาด
ท าให้ประชาชนต้องอยู่แต่ในบ้านไม่สามารถออกไปไหนได้ จึงท าให้ผู้ที่อยากเริ่มเรียนบัญชีแต่ไม่รู้ว่า
ควรเริ่มเรียนยังไง ทางเราจึงคิดว่าสื่อการเรียนบัญชีควรออกมาในรูปแบบของเกมและต้องเข้าถึงคน
หมู่มากได้ด้วย 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน  

1. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในงานบัญชีแบบเบื้องต้น  
2. เพ่ือให้เกิดการน าเสนอในรูปแบบของเกม (วิชวลโนเวล) 
3. เพ่ือให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ให้แก่ผู้เรียน 

ลักษณะช้ินงาน  
 เป็นโปรแกรมท่ีใช้สร้างเกม RPG maker mv เป็นเกมเกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น  
วิธี และข้ันตอนในการจัดท า 
      เกม RPG maker mv เป็นเกมเก่ียวกับบัญชีเบื้องต้น ดาวน์โหลดเกมได้ตามบาร์โค้ด วิธีการ
เล่น กด เพื่อเดินหน้าหรือถอยหลัง เดินตามวงกลมเพ่ือด าเนินเนื้อเรื่อง 
ประโยชน์และคุณค่าของชิ้นงาน 
1. ท าให้คนมีความรู้จัก กระบวนการท างานของบัญชีมากยิ่งขึ้น 
2. ท าให้บัญชีเป็นที่รู้จักและ เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
3. ท าให้ได้รับประสบการณ์ในการเรียนบัญชีได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

mailto:49322@wbac.ac.th
mailto:49357@wbac.ac.th
mailto:49364@wbac.ac.th
mailto:49435@wbac.ac.th
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สื่อการสอน เร่ือง“การน าเว็บไซต์ Online Video มาใช้ประกอบสอน เพ่ือให้นักศึกษา
ระดับ ปวส.2 เร่ือง การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ วชิาการพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ” 

 

อัครพล ธรรมรังส ีศศิพัชร์  เธียรธีรกานต์ อุทัยทิพย์  จิตโรจน์ 
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ, 

akrapol@wbac.ac.th 

 

เป็นการน าแนวคิด กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหา
นักศึกษาขาดเรียน จะช่วยให้นักศึกษาสามารถดูย้อนหลังและเข้าถึงบทเรียนได้ง่าย พัฒนาการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่ดี
ขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรม
เหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนของผู้เรียนได้ เพือ่ให้ผู้เรียนหันมาสนใจบทเรียนแทนสิ่งเร้าอื่น ๆ 

สื่อการสอนเร่ือง “การน าเว็บไซต์ Online Video มาใช้ประกอบสอน เพื่อให้นักศึกษาระดับปวส.2 
เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ” สร้างจาก Online Video  โดยมีการ
ผสมผสานโค้ด HTML5 และ PHP เรื่อง CMS และ CSS ได้ นักศึกษาสามารถดูโค้ด แล้วสามารถเขียนโค้ด
ลงไปในโปรแกรมส าเร็จรูป แต่หากไม่ได้สมัครสมาชิก ก็สามารถเข้าไปเปิดดูภาพวิดีโอที่ผู้ใช้ใส่ไว้ได้  แต่ไม่
สามารถเป็นผู้อัพโหลดวิดีโอได้ และเมื่อผู้เรียนตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งก็จะส่งผลต่อ สถานการณ์ถัดไป
ที่จะได้พบ สามารถจัดท าเว็บไซต์ที่จัดการข้อมูลโดยเขียนระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้เว็บไซต์เป็นระบบ 
นักศึกษาสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ (ข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ข้อมูลด้านสถิติของ YouTube) 

 
 

 

 จากการสร้างสรรค์ชิ้นงานดังกล่าว เป็นแนวทางให้น าเสนอสื่อการสอนผ่าน YouTube นักเรียน 
หรือผู้สอนสามารถใช้ YouTube ในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เหมาะกับสถานการณ์โควิด 19 

Link ของสื่อการสอน https://www.youtube.com/channel/UCyrPEaDRkVQ6VEDwqakdLAA/videos 

 
 

 

 
 

ภาพที ่1 หน้าจอหลัก  
(แสดงวิธีการท าเว็บไซต์) 

ศึกษาเนื้อหา ร่างแบบ 
เขียนผังงาน 

น าข้อมูลลงใน YouTube 
และ เว็บไซต์ 

น าออกใช้เวบ็ไซต์ 

mailto:akrapol@wbac.ac.th


เอกสารเชิงแนวคิดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 90 ~ 
 

 

การออกแบบลายพิมพ์ผ้าร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากลวดลายลงรักปิดทอง  
วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี 

 
นันทิยา ดอนเกิด ชลันดา สังวรกาญจน์ 

สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,  
Nantiya_Donkerd@hotmail.com, chalanda.san@mail.pbru.ac.th 

 

“การออกแบบลายพิมพ์ผ้าร่วมสมัย แรงบันดาลใจจาก ลวดลายลงรักปิดทอง วัดใหญ่
สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนัง
ลวดลายลงรักปิดทองในอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณราม ด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบการตัดทอนของเส้น  
สี รูปทรง การจัดวางองค์ประกอบของลวดลายเพ่ิมความน่าสนใจรูปแบบลวดลายเดิม และผสมผสาน
ความคิดสร้างสรรค์รูปแบบลวดลายใหม่ ทั้งนี้การออกแบบลายพิมพ์ผ้าเป็นอีกทางเลือกด้วยเทคนิค
การพิมพ์ผ้าสมัยใหม่ และเป็นการต่อยอดและส่งเสริมงานด้านจิตรกรรม ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์
และลักษณะเด่นของลวดลายลงรักปิดทอง วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ไว้ได้อีกด้วย” 

 

 
 

ภาพที่ 1 การออกแบบลายพิมพผ์า้ร่วมสมัย แรงบันดาลใจจาก ลวดลายลงรักปิดทอง  
วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี 
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mailto:chalanda.san@mail.pbru.ac.th

	cover_eng_issue5
	9
	10

	ส่วนนำ Proceedings วันที่ 20-01-2565
	concept paper ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

