
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเสนอเค้าโครงของนักศึกษาโครงการ 

(Proposal) 
 

 

 

เครื่องเขยา่แผน่วงจรพิมพ์อัตโนมัติ 

Swinging print circuit board machine 

 

 

 

ผู้น าเสนอโครงการ 

                          นาย นรสงิห์  หม่องรอบ รหัสนักศึกษา 53105560 

                          นาย ศราวุฒิ  คนเทศ  รหัสนักศึกษา 53105572                                               

                          นาย ศิริชัย เวียงค าฟ้า รหัสนักศึกษา 53105573 

 

 

 

สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 

คณะ ช่างอุตสาหกรรม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

ปีการศึกษา 2555 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเสนอเค้าโครงของการศึกษาโครงการ 

คณะ ช่างอุตสาหกรรม 

สาขา อิเล็กทรอนกิส์ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบรหิารธุรกิจ 

ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

1. ชื่อโครงการ 

1.1. เครื่องเขย่าแผ่นวงจรพิมพ์อัตโนมัติ 

1.2. Swinging print circuitboardmachine 

2. ผู้เสนอโครงการ 

2.1  นาย นรสงิห์  หม่องรอบ 

2.2  นาย ศราวุฒิ  คนเทศ 

2.3  นาย ศิริชัย เวียงค าฟ้า 

3. อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์อนุศักด์ิ ชาญเช่ียว 

4. ความเป็นมาและสาระส าคัญของปัญหา 

เน่ืองจากในการเรียนการสอนของสาขาอิเล็กทรอนิกส์มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการท า

แผ่นวงจรพิมพ์หรือการสร้างวงจรพิมพ์เพ่ือใช้งานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ซึ่งมีความส าคัญในการ

ท าลายวงจรพิมพ์วงจรอีเล็กทรอนิกส์การศึกษาค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์นี้ เกิดจากปัญหาในการกัด

แผ่นวงจรพิมพ์ของแผนกอิเล็กทรอนกิส์ นักศึกษาต้องเสียเวลาในการเขย่าถาดในการกัดแผ่นวงจร หาก

แผ่นวงจรมีขนาดใหญ่ ก็ต้องใช้เวลานาน หากนักศึกษาใช้แรงในการเขย่ามากจะท าให้กรดกระเด็นถูก

ร่างกาย นับเป็นอันตรายอย่างย่ิง นอกจากน้ันยังหยดลงพื้นหรือบริเวณที่ปฏิบัติงาน กรดจะท าปฏิกิริยา

กับโลหะและพ้ืนซีเมนต์ ท าให้ท าความสะอาดพ้ืนซีเมนต์ และผิวโลหะโดยรอบได้ยากซึ่งกระผมและกลุ่ม



 

 

เห็นว่าในการกัดแผ่นวงจรพิมพ์แตล่ะคร้ังต้องใช้เวลามากในการกัดลายวงจร มีความยากล าบากในการ

รอและเขย่าแผ่นวงจรพิมพ์ 

การมีส่ิงประดษิฐ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรดกัดแผ่นวงจรพิมพ์ เพ่ือ

ความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือประหยัดเวลาในการท างาน เพ่ือรักษาความสะอาดของสถานที่

ปฏิบัตงิาน และอ านวยความสะดวกในการประดิษฐ์แผ่นวงจรพิมพ์ โดยใช้มอเตอร์เป็นส่วนขับก าลังของ

ถาดเขย่ากรดกัดแผ่นวงจรพิมพ์โดนสามารถควบคุมความเร็วและต้ังเวลาได ้ผลการศึกษาดว้ยการสังเกต

และสัมภาษณจ์ากผู้ใช้งาน พอว่าสามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

          วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเล็งเห็นคุณค่าความสามารถและสมรรถนะของ

นักศึกษาทางโรงเรียนจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาโครงการ (Project) เพ่ือตรงตามเป้าหมายที่โรงเรียนได้ต้ังไว้ คือ “คิด

เป็นเนน้ปฏิบัต ิจัดการได้” และน าความรู้ที่ไดเ้รียนมาบูรณาการ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งจะ

เป็นการจุดประกายให้นักศึกษาได้เห็นและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆได้อยู่ตลอดเวลาอันจะ

สง่ผลให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบวิชาชีพได้อย่างเป็นจริงและมี

ประสิทธิภาพอีกด้วย ตามปรัชญาของโรงเรียนคือ “บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญา 

การศึกษาเพ่ือชวีิต” 

ดังน้ันนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่3วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ 

บริหารธุรกิจ จึงได้จัดท า เคร่ืองเขย่าแผ่นวงจรพิมพ์อัตโนมั ติ ขึ้นเพ่ือประหยัดเวลา สามารถกัด

แผ่นวงจรพิมพ์ได้ทีละหลายช้ินท าให้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการมาน่ังเขย่าแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยตัวเองและ

สามารถต้ังเวลาหรอืก าหนดเวลาในการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ในแตล่ะคร้ังได้ 

 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.1  เพ่ือไมเ่สยีเวลาในการแผ่นวงจรพิมพ์ 

5.2  เพ่ือลดปัญหาการท างานซ้ าซ้อน 

5.3  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างาน 

5.4 เพ่ือลดปัญหาเวลาต้องการแผ่นวงจรพิมพ์จ านวนมากๆ  

5.5 ช่วยให้สะดวกสบายขึน้ในการจัดท าแผ่นวงจรพิมพ์ 

6. ขอบเขตของโครงการ 

6.1 เครื่องแผ่นวงจรพิมพ์สามารถเขยา่แผ่นวงจรพิมพ์หรือกัดลายวงจรได้โดยอัตโนมัติ 

1. สามารถลดปัญหาในการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ 

2. สามารถกัดแผ่นวงจรพิมพ์ได้ทีละหลายแผ่น 



 

 

3. สามารถลดเวลาในการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ 

6.2 เครื่องเขย่าแผ่นวงจรพิมพ์สามารถต้ังเวลาในการแผ่นวงจรพิมพ์ในแตล่ะคร้ังได้ 

1. เครื่องเขย่าแผ่นวงจรพิมพ์มีโปรแกรมส าหรับปรับและต้ังเวลา 

2. เครื่องเขย่าแผ่นวงจรพิมพ์สามารถท างานได้โดยอัตโนมัติ 

6.3 ระบบสามารถออกรายงานต่างๆ ดังนี้ 

1. รายงานในรูปแบบตารางจ านวนคงค้างสินค้าคงคลัง 

2. รายงานแสดงกราฟการน าเข้าและจัดจ าหน่ายสนิค้า 

3. รายงานแสดงตารางงานแสดงวันและเวลาในการจัดจ าหน่ายสนิค้าและน าเข้าสินค้าทั้งน้ี 

สามารถเลอืกการแสดงค่าวันเวลาเป็น วัน เดอืน ปี ได้ 

7. วิธีการด าเนนิงาน 

7.1 โครงงานน้ีเร่ิมปฏิบัตงิานเมื่อ พฤศจิกายน 2555 สิ้นสุดการปฏิบัตงิาน มกราคม2556 

7.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1) ศึกษาระบบของเครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์จากระบบงานที่มีอยู่ 

2) วิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูล 

3) จัดท าฐานข้อมูล 

4) ประกอบวงจรต้ังเวลา 

5) บันทึกข้อมูล 

6) จัดท าเอกสารประกอบโครงการ 

7) สรุปผลการด าเนนิงาน



 

 

7.3 แผนการปฏิบัตงิานมีดังนี้ 

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      8.1 ประหยัดเวลาในการท างาน 

      8.2  สามารถอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้ไดใ้นการท างาน 

      8.3  สามารถลดปัญหาการท างานซ้ าซ้อนของพนักงานได้  

      8.4  ได้ความรู้เรื่องกลไกของมอเตอร์และการน ามาประยุกต์ใช้งาน 

      8.5  ได้ความรู้เรื่องเดนิสายไฟ 

      8.6  ได้ความรู้เร่ืองวงจรต้ังเวลา        

 

9. สถานที่ท าโครงการ 

9.1 กม.ที่ 4 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ ้262 หมู่ 6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 

9.2  บ้านเลขที่531/74 ม.ไอซ์แลนด ์ ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ 

 

 

 

การด าเนนิการ 

ระยะเวลาปฏิบัตงิาน 

พฤศจิกายน 

2555 

ธันวาคม 

2555 

มกราคม 

2556 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ศกึษาระบบสินค้าจากระบบงานท่ีมี

อยู่ 
            

2. วเิคราะหแ์ละออกแบบฐานข้อมูล             

3. จัดท าฐานข้อมูล             

4. จัดท าโปรแกรมตั้งเวลา             

5. บันทึกข้อมูลสินค้า             

6. จัดท าเอกสารประกอบโครงการ             

7. สรุปผลการด าเนินงาน             



 

 

10. งบประมาณ 

รายละเอียดและค่าใช้จา่ย/วัสดุ ราคาต่อหน่วย(บาท) จ านวนเงิน(บาท) 

1. กระดาษ A-4/1รีบ 

2. เครื่องต้ังเวลา 

3. กล่องใส่น้ ายากัด

แผ่นวงจรพิมพ์ 

100 

1 

1 

100 

250 

100 

11. เอกสารอ้างอิง 

เวป   http://aster.spu.ac.th/file/user/161/161/upload/article/petch100.pdf 

หัวข้อเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์โดยใช้การควบคุมอุณหภูมิ  
เวป   http://www.ms-kit.net/index.php?topic=752.0 

หัวข้อเร่ือง เครื่องเขย่าแผ่นวงจรพิมพ์ เร่งการกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aster.spu.ac.th/file/user/161/161/upload/article/petch100.pdf
http://www.ms-kit.net/index.php?topic=752.0
http://www.ms-kit.net/index.php?topic=752.msg1244#msg1244


 

 

 

ค ารับรองของนักศึกษา 

ขอรับรองว่าจะปฏิบัตงิานให้ส าเร็จลุลว่งตามโครงงานและแผนงานที่เสนอมานี้ทุก

ประการ 

 

  

 

ลงช่ือ...........................................ผู้เสนอโครงงาน 

               (นาย.....................................) 

                                                     ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงงาน 

 (นาย.....................................) 

                                                     ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงงาน 

 (นาย.....................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ......../........./........ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเสนอเค้าโครงของการศึกษาโครงการ 

คณะช่างอุตสาหกรรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบรหิารธุรกิจ 

ประจ าปีการศึกษา 2555 

1. ชื่อโครงการ 

 เครื่องเขย่าแผ่นวงจรพิมพ์อัตโนมัติ 

 Inventory Management System Program Case study Ruang Kaw Thip shops 

2. ผู้เสนอโครงการ 

นาย นรสงิห์  หม่องรอบ รหัสนักศึกษา 53105560 

นาย ศราวุฒิ  คนเทศ  รหัสนักศึกษา 53105572                          

นาย ศิริชัย เวียงค าฟ้า รหัสนักศึกษา 53105573 

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

ลงช่ือ.............................................อาจารย์ที่ปรกึษา 



 

 

 (..........................................) 

 ............./............../............ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเสนอเค้าโครงของการศึกษาโครงการ 

คณะช่างอุตสาหกรรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบรหิารธุรกิจ 

ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

1. ชื่อโครงการ 

 เครื่องเขย่าแผ่นวงจรพิมพ์อัตโนมัติ 

 Inventory Management System Program study Ruang Kaw Thip shops 

2. ผู้น าเสนอโครงการ 

นาย นรสงิห์  หม่องรอบ รหัสนักศึกษา 53105560 

นาย ศราวุฒิ  คนเทศ  รหัสนักศึกษา 53105572                          

นาย ศิริชัย เวียงค าฟ้า รหัสนักศึกษา 53105573 

เค้าโครงของการศึกษาโครงการ ได้ผ่านการสอบและพิจารณาแลว้ เห็นสมควรอนุมัติ

ให้ด าเนนิตามโครงการน้ีได้ 

ประธานกรรมการ (ลงช่ือ)......................................... 

 (.....................................................) 

........../........../.......... 



 

 

กรรมการ (ลงช่ือ)............................................. 

 (.....................................................) 

กรรมการ (ลงช่ือ)............................................. 

 (.....................................................) 


