ก

จดหมายนําส่ งรายงาน
วันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เรื อง

ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจ

เรี ยน

อาจารย์ทีปรึ กษาสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื องกล
อาจารย์ศุขนที คงตัน

ตามทีข้าพเจ้า นายบัณฑิต จันทร์ บางพลี นักศึกษาภาควิชา วิศวกรรมเครื องกล หลักสู ตร 4 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษา ระหว่างวันที 10 มีนาคม พ.ศ.
2557 ถึงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในแผนกผูช้ ่วยวิศวกรซ่ อมบํารุ ง ทีโรงพยาบาลศิริราช โดยได้รับ
มอบหมายงานจากพนักงานทีปรึ กษาให้ศึกษาและทํารายงานเรื อง การซ่ อมบํารุ งลิฟต์ส่งของแบบมีห้อง
เครื อง (Maintenance dumbwaiter elevator) และใช้วชิ าทีได้ศึกษามาประยุกต์ประกอบการทํางาน

บัดนีNการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิNนสุ ดลงแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอส่ งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกัน
นีNจาํ นวน 1 เล่ม เพือขอรับคําปรึ กษาต่อไป
จึงขอมาเพือโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายบัณฑิต จันทร์ บางพลี)
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชา
วิศวกรรมเครื องกล หลักสู ตร 4 ปี

ข

กิตติกรรมประกาศ

การที ข้าพเจ้าได้มาปฏิ บตั ิ งานในโครงการสหกิ จศึ กษา โรงพยาบาลศิ ริราช ตัNงแต่วนั ที 10
มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ส่ งผลให้ขา้ พเจ้าได้รับความรู ้ ประสบการณ์ ความรู ้
ต่างๆทีมี ค่าต่อการในไปใช้ในการประกอบอาชี พจริ งสําหรับรายงานสหกิ จศึกษาฉบับนีN สําเร็ จลงได้
ด้วยดีจากการอนุเคราะห์จากหลายฝ่ ายดังนีN
ขอขอบพระคุณ คุณสัญชัย หิ ญชีระนันทน์ หัวหน้าหมวดช่างลิฟต์และบันไดเลือน ทีให้ความ
อนุเคราะห์ให้เข้ามาศึกษาและปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ขอขอบพระคุณ คุณวิจิตร ควรขุนทด ช่างเทคนิ คทีคอยให้คาํ แนะนําและตรวจสอบแก้ไขกับ
งานทีได้รับมอบหมายด้านเครื องกล
ขอขอบพระคุณ คุณประทิน ชาญสู งเนิ น ช่างเทคนิ คคอยให้คาํ แนะนําและตรวจสอบแก้ไข
กับงานทีได้รับมอบหมายด้านไฟฟ้ า
ขอขอบพระคุณ คุณพิษณุ แนมสุ วรรณ ช่างเทคนิ คคอยให้คาํ แนะนําและตรวจสอบแก้ไขกับ
งานทีได้รับมอบหมายด้านไฟฟ้ า
ขอขอบพระคุ ณ พนักงานทุ กฝ่ ายที ให้ความร่ วมมื อในการปฏิ บตั ิ งานเป็ นอย่างดี และคอย
ช่วยเหลือในทุกๆด้าน
รวมทัN งเจ้ า หน้ า ที โครงการสหกิ จ ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย สยาม คณาจารย์ ภ าควิ ช า
วิศวกรรมเครื องกล กรรมการสอบสวน และบุ คคลอื นๆที ไม่ได้กล่ าวนามทุ กท่านที ไดให้คาํ ปรึ กษา
แนวคิ ด และช่ ว ยตรวจแก้ไ ขในส่ ว นที บกพร่ อ งต่ า งๆ จนทํา ให้ โครงงานนีN สํา เร็ จ สมบู ร ณ์ ผูจ้ ดั ทํา
โครงงานขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนีN
ผูจ้ ดั ทํารายงาน
(นายบัณฑิต จันทร์ บางพลี)
20 กรกฎาคม 2557

ค

หัวข้อโครงการสหกิจศึกษา

การซ่อมบํารุ งลิฟต์ส่งของแบบมีห้องเครื อง
Maintenance dumbwaiter elevator

หน่วยกิจของโครงการสหกิจศึกษา

6 หน่วยกิจ

โดย

นายบัณฑิต จันทร์ บางพลี

อาจารย์ทีปรึ กษา

ศุขนที คงตัน

ระดับการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชา

วิศวกรรมเครื องกล

ปี การศึกษา

2556

บทคัดย่อ
โครงการ การซ่ อมบํารุ งลิฟต์ส่งของแบบมีห้องเครื อง ( Maintenance dumbwaiter elevator )
นีNจดั ทําขึNน เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการบํารุ งรักษาลิฟต์ส่งของแบบมีห้องเครื อง และการแก้ไขข้อขัดข้อง
ต่ า งๆในการปฏิ บ ัติ ง าน ขัNน ตอนในการดํา เนิ น งานเริ มจากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การทํา งานการ
บํารุ งรักษาลิฟต์ส่งของแบบมีห้องเครื อง จากนัNนวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึNน ในการทํางานของ
ระบบลิ ฟต์ส่งของ เพือให้ระบบลิ ฟต์ส่งของทํางานได้เต็มอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การทีจะทําให้ลิฟต์ส่ง
ของทํางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพนัNน ต้องอาศัยองค์ประกอบโดยรวมของการทํางานร่ วมด้วย เช่ น
อุปกรณ์ ทีใช้ในการบํารุ งรักษา ต้องอยูใ่ นสภาพทีพร้อมใช้งาน เพือลดปั ญหาความเสี ยหายทีอาจเกิดขึNน
ได้ จึงทําให้ลิฟต์ส่งของแบบมีห้องเครื อง สามารถทํางานได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ จากผลการบํารุ งรักษา
สามารถปรับปรุ งแก้ไขประสิ ทธิ ภาพในการบํารุ งรั กษา ให้มีประสิ ทธิ ภาพการทํางานเพิมขึNนได้เพียง
บางส่ วนเท่านัNน ยังมาสามารถแก้ไขปรับปรุ งได้อย่างสมบูรณ์ แบบ เนื องจากการบํารุ งรั กษายังไม่จบ
โครงการ ดังนัNนจึงต้องมีการพัฒนาและแก้ไขประสิ ทธิ ภาพ ในการแก้ไขการซ่ อมบํารุ งรักษาต่อไปให้ดี
ยิงขึNน
คําสํ าคัญ : ประสิ ทธิ ภาพ/ลิฟต์ส่งของ
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Abstract
The project of maintenance Dumbwaiter is written as enhance the performance of maintenance
and solve problems of operations dumbwaiter. Frist, the process of operations is to collect data the
maintenance Dumbwaiter. After that, analyze and solve the problems occurred in the system of
dumbwaiter to keep the system working more efficiently that it depends on the overall elements of
dumbwaiter working such as equipment that used in maintenance dumbwaiter. It must have system
availability for reducing damages that may have occurred. The result of maintenance can improve its
efficiency but can improve increasing work in some parts. It can’t improve perfectly because the
project of maintenance hasn’t finished yet. Therefore’ it needs to keep developing and improving the
maintenance efficiency better.

Keywords: efficiency/Dumbwaiter

