
แบบเสนอข้อมลู (Template) 
ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่น 

ระดับชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

ประเภทท่ี 7  

  นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่น  
 
เครือข่าย    : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 
 
สถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

ข้อมูลของนักศึกษา 

1.ชื่อ-สกุล                   :  นาย เดชาพล สภาพันธ์ 
 

2.สาขาวิชา/คณะ       : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

3.เบอร์โทรศัพท์มือถือ  : 087-6317733 
 

4.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์ :  
 
5.ชื่อโครงการ/ผลงาน    :  PRE-B Mobile Precast Beam Solution 
 

6.ชื่อสถานประกอบการ  : บริษัท ภัสสรา บิวเดอร์ จ ากัด 
 

7.ที่อยู่สถานประกอบการ  : เลขที่ 8 ถนนเมืองบ้านพรุ 18/1 ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ 
      จังหวัดสงขลา 
 

8.ชื่อผู้นิเทศ           : นาย สิระ เดียวสุรินทร์ 
 

9.ชื่อคณาจารย์นิเทศ  : รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง 
 

10.ระยะเวลาปฏิบัตงิาน : 18 กรกฎาคม 2563 – 18 พฤษจิกายน 2563 



โครงงาน/ผลงาน ที่ได้รับมอบหมายได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนเป็นพิเศษจากสถาน
ประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลี้ยงสอนงาน โดยเป็นโครงงาน/
ผลงานที่สร้างจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
  ผู้ท าโครงงานได้สหกิจศึกษา ณ บริษัท ภัสสรา บิวเดอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมา
ก่อสร้าง ท่ีตั้งสถานประกอบการ เลขท่ี 8 ถ.เมืองบ้านพรุ 18/1 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 4 เดือนตั้งแต่วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 – 20 พฤษจิกายน 2563 
ลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย คือ ออกแบบและสร้างนวัตกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย ควบคุม
งานก่อสร้าง และ ขนส่งวัสดุ โดยมีพี่เลี้ยงสอนงานอย่างสม่ าเสมอ หน้าท่ีหลัก ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย
คือ การสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาและช่องโหว่ ท่ีเกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ได้แก่ การลดต้นทุน 
การลดระยะเวลา และการเพิ่มคุณภาพ ของงานก่อสร้างในส่วนของการท าโครงสร้างคาน ใน
ระหว่างการด าเนินการท าโครงงาน ได้รับค าปรึกษาและนิเทศงาน จาก รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง 
อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา และบริษัท SCG PRECAST จ ากัด ซึ่งได้รับความรู้ ค าติชม และได้
น ามาแก้ไขปรับปรุงโครงงานให้ดียิ่งขึ้น โดยโครงงานท่ีผู้จัดท าได้สร้างขึ้นมีชื่อว่าสั้น ๆ ว่า PRE-B 
ชื่อเต็มคือ Mobile Precast Beam Solution หรือ แบบหล่อคานคอนกรีตส าเร็จรูปแบบเคลื่อนท่ี 
โดยมีวัตถุประสงค์คือ ลดต้นทุน ลดระยะเวลา และเพ่ิมคุณภาพ ในส่วนของการท าโครงสร้างคาน 
  โดยแนวคิดในการสร้าง PRE-B คือ เริ่มมาจากการศึกษาข้อมูลของต่าง ๆ ดังนี้ วิธีการท า
โครงสร้าง 2 ประเภท ได้แก่ 1) CAST IN PLACE 2) PRECAST BEAM ซึ่ง PRE-B เป็นการรวม
ข้อดีของทั้ง 2 ประเภท ศึกษาแบบหล่อคานรั้วคอนกรีตส าเร็จรูปท่ีมีอยู่แล้ว ซึ่งผู้จัดท าโครงการได้
น าไอเดียบางส่วนมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง PRE-B  และศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท SCG PRECAST จ ากดั 
บริษัทในเครือ ปูนซิเมนต์ไทย 

รองศาสตราจารย์ ดร.วริิยะ  ทองเรือง รองคณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์



●การด าเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผน และท าให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้วิชา

ความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
  การด าเนินงานต่าง ๆ มีการวางแผนการด าเนินงานอยู่เสมอ เช่น  การวางแผนการ
ด าเนินงานการท าโครงงานนวัตกรรม ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งการท าโครงงานวิจัย ผู้ท าวิจัยได้ใช้ทักษะและความรู้ ที่ได้เรียนมาจากวิชาทางด้ 
 
ซึ่งการท าโครงงานวิจัย ผู้ท าวิจัยได้ใช้ทักษะและความรู้ ท่ีได้เรียนมาจากวิชาทางด้าน

วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  เ ช่ น  วิ ช า  MECHANICAL DESIGN I , ENGINEERING DRAWING II 
ENGINEERING MECHANICS I , MECHANICAL OF MATERIALS เป็นต้น ความรู้และทักษะวิชา
ท่ีได้ใช้หลัก ๆ คือ วิชา ENGINEERING DRAWING II ซึ่งเป็นวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนแบบ โดย
ใช้โปรแกรม Solidworks ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน/ผลงาน อันเนื่องมาจากคุณภาพของผลงาน
ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ หรือมีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ 
   สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อโครงงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงงานท่ีท ามี
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สถานประกอบการสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้จริง ท้ัง
ในเรื่องของการลดต้นทุน ลดระยะเวลา และเพิ่มคุณภาพ ในส่วนของการท าโครงสร้างคาน ซึ่ง
สถานประกอบการได้ใช้ PRE-B เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการสร้างบ้านให้กับลูกค้า 
  จึงท าให้กรรมการผู้จัดการของสถานประกอบการเห็นชอบ และส่งโครงการนี้เข้าประกวด
ในหลาย ๆ กิจกรรม เช่น กิจกรรม Deep South Innovation 2021 และ กิจกรรมพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars) เป็นต้น 
  ซึ่งโครงงาน PRE-B ในอนาคตจะเปิดเป็นบริษัทในเครือของสถานประกอบการแห่งนี้ โดย
เป็นบริษัทท่ีรับท าโครงสร้างคานให้แก่ บริษัทผู้รับเหมารายอื่น และ ท าโครงสร้างคานให้กับลูกค้า
ท่ีเข้ามาติดต่อสร้างบ้านกับสถานประกอบการแห่งนี้โดยตรง ซึ่งสถานประกอบการแห่งนี้มีรายได้
และผลก าไรต่อปมีากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นโครงงานท่ีส่งผลให้สถานประกอบการสามารถประหยัดต้นทุนต่อปีเฉลี่ยได้ถึง 5 – 6 
ล้านบาทต่อปี เนื่องจากการโครงงานสามารถลดระยะเวลาการท าโครงสร้างคานได้ ท าให้สถาน
ประกอบการสามารถรับงานต่อปีได้มากขึ้นจาก 15 หลังเป็น 20 หลังต่อปี และมีคุณภาพของ
โครงสร้างท่ีดีขึ้น ท าให้ลูกค้ามีความมั่นใจ และเกิดการบอกต่อ 
  ซึ่งในปัจจุบันวิธกีารท่ีสถานประกอบการหรือผู้รับเหมารายอื่นใช้ในการท าโครงสร้างคานมี 
2 วิธีการ 1. การเทคานในท่ี (Cast in Place) 2. การใช้คานส าเร็จรูป (Precast) โดยข้อเสียของ
การเทคานในท่ี คือ มีต้นทุนท่ีสูงเนื่องจาก มีค่าไม้แบบจ านวนมาก ค่าจ้างแรงงานจ านวนมาก 
ระยะเวลาในการเข้าแบบค่อนข้างนาน และยังไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างแม่นย า ส่วน
ข้อเสียของการใช้คานส าเร็จรูป คือ มีราคาแพงและมีค่าขนส่งจากโรงงาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็น
แนวทางในการคิดค้น สร้างนวัตกรรมท่ีมีชื่อว่า PRE-B ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ ลดต้นทุน ระยะเวลา 
และเพิ่มคุณภาพ ให้กับการท าโครงสร้างคาน เพราะการท าโครงสร้างคานต้องใช้ต้นทุนท่ีสูงถึง 



30% ของมูลค่าบ้าน โดยหลัก ๆ จะประกอบไปด้วยค่าไม้แบบ 30% สมมุติว่า มูลค่าบ้าน 5 ล้าน
บาทจะมีค่าท าโครงสร้างคานรวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท้ังหมด 1.5 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้จะมี
ต้นทุนค่าไม้แบบและค่าแรงงานเข้าแบบถึง 450,000 บาท ซึ่งปัจจัยนี้เป็นเมนไอเดียหลัก ๆ ของ
โครงงาน PRE-B 

PRE-B คือ อุปกรณ์หล่อคานส าเร็จรูปแบบเคลื่อนท่ีเราสามารถปรับขนาดความกว้าง 
ความยาว และความสูง ของคานได้อย่างอิสระ โดยกระบวนการของ PRE-B คือเราจะขนอุปกรณ์ 
เพื่อไปประกอบและหล่อคานคอนกรีตส าเร็จรูปท่ีหน้าสถานท่ีก่อสร้าง โดยกระบวนการจะมี
ลักษณะผสมระหว่างการใช้คานส าเร็จรูป Precast จากโรงงาน และการเทคานในท่ี ซึ่งต่างจาก
การใช้คาน Precast จากโรงงาน คือ เราไม่จ าเป็นต้องมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการผลิต
คานส าเร็จรูป เราไม่จ าเป็นต้องขนย้ายคานส าเร็จรูปท่ีมีน้ าหนักค่อนข้างมากจากโรงงาน และต่าง
จากการเทคานในท่ี คือ เราไม่ต้องใช้ไม้แบบ ไม้ค้ ายันและแรงงานจ านวนมากในการท าโครงสร้าง
คาน ซึ่งความแตกต่างทางด้านกระบวนการดังกล่าวคือ ความเป็นนวัตกรรมของเรา 

  โดยในอนาคตโครงงาน PRE-B จะถูกจดอนุสิทธิบัตรและจะเปิดเป็นบริษัทในเครือของ
สถานประกอบการ ซึ่งมีวิธีการสร้างรายได้ให้แก่สถานประกอบการคือ เรามีลูกค้า 2 ฝ่าย           
1) บริษัทผู้รับเหมารายอื่น 2) เจ้าของท่ีดินที่ติดต่อสร้างบ้านกับสถานประกอบการโดยตรง โดยเรา
จะใช้ PRE-B เข้าไปท าโครงสร้างคานให้กับลูกค้าท้ัง 2 ฝ่าย โดยรายได้จะขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ
บ้านท่ีท า และความสามารถในการลดต้นทุน หรือลดราคา ให้กับบริษัทรับเหมารายอื่น หรือ 
เจ้าของท่ีดิน โดยรายได้จะเป็นการ Share Profit กันระหว่างลูกค้าและเรา ยกตัวอย่าง เช่น สมมุติ
ว่า PRE-B สามารถลดต้นทุนการสร้างบ้านท่ีมีมูลค่า 5 ล้านบาท ให้แก่ลูกค้าท่ีเป็นบริษัทรับเหมา
รายอื่นได้ 450,000 บาท ซึ่งรายได้ของเราก็คือ 50% จากส่วนนี้นั่นก็คือ 225,000 บาท 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรในระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน และก่อให้เกิดการพัฒนานักนวัตกรรมให้กับประเทศ 
  โดยปกติการท าโครงสร้างคานของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง จะใช้วิธีการแบบดั่งเดิม คือ 
การเทคานในท่ี (Cast in Place) ซึ่งมีข้อจ ากัด ดังนี้ 1. มีต้นทุนค่าไม้แบบจ านวนมาก 2. ค่าจ้าง
แรงงานจ านวนมาก 3. ระยะเวลาในการเข้าแบบยาวนาน 4. การควบคุมคุณภาพท่ีเป็นไปได้ยาก 
ซึ่งข้อเสียเหล่านี้ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง โดย PRE-B คืออุปกรณ์หล่อ
คานคอนกรีตส าเร็จรูปแบบเคลื่อนท่ี ซึ่งเป็นนวัตกรรมท่ีสามารถลดการใช้ไม้แบบและจ านวน
แรงงานลงได้ ไม่ต้องเสียระยะเวลาในการเข้าแบบคาน อีกท้ังสามารถเทคอนกรีตหล่อคาน
ส าเร็จรูป ได้ท่ีพื้นชั้นล่าง ไม่จ าเป็นต้องมีนั่งร้าน ในการค้ ายันต่าง ๆ ท าให้มีความง่ายต่อการเท
คอนกรีตท าโครงสร้างคาน ส่งผลให้โครงสร้างคานมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
  ดังนั้น PRE-B คือสิ่งใหม่และมีคุณค่าต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ซึ่งท่ีมาในการสร้าง PRE-B
เกิดมาจากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับต้นทุนการก่อสร้างบ้านท่ีอยู่อาศัย จึงพบว่า ในสัดส่วน
ของการท าโครงสร้างคานมีต้นทุนค่าไม้แบบและค่าแรงงานเข้าแบบอยู่สูงมาก ไอเดียในการ
ออกแบบ PRE-B เกิดมาจากการศึกษาวิธีการท าโครงสร้างคาน 2 ประเภท ได้แก่ การเทคานในท่ี 
(Cast in Place) และ การใช้คานส าเร็จรูป (Precast) ในพื้นท่ีหน้างานจริง การน าไอเดียจากแบบ
หล่อคานรั้วคอนกรีตส าเร็จรูปท่ีมีอยู่แล้วในตลาดการก่อสร้างมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง PRE-B 
และการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นจึงน าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์และออกแบบ 
PRE-B โดยใช้ความรู้จากวิชาทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล เช่น Engineering Drawing II (โปรแกรม 
Solidworks) Mechanics of Materials และ Mechanical Design เป็นต้น 
  ขนาดตลาดเบื้องต้นจะอยู่ในจังหวัดสงขลา ซึ่งพบว่ามีการก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัย 
ประมาณ 7,000 หลัง/ปี หรือ คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 1 ล้านตารางเมตร หรือ คิดเป็นมูลค่าการ
ก่อสร้างโดยรวมประมาณ 16,000 ล้านบาทต่อปี จะเห็นได้ว่าตลาดงานก่อสร้างมีขนาดใหญ่มาก 
ดังนั้น PRE-B มีโอกาสเติบโตท่ีและคุณค่าทางการตลาดทีสู่งมาก 

 
 
 
 
 
 
 



 PRE-B จึงเป็นแนวคิดและรูปแบบใหม่ของการก่อสร้างในส่วนของการท าโครงสร้างคาน ซึ่ง 
PRE-B เป็นนวัตกรรมท่ีมี 1 เดียวในประเทศ และก าลังด าเนินการจดอนุสิทธิบัตร ร่วมกัน 3 ฝ่าย 
ได้แก่ บริษัท ภัสสรา บิวเดอร์ จ ากัด ผู้จัดท าโครงงาน และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งถ้า
หาก PRE-B สามารถเข้าสู่ตลาดการก่อสร้างระดับประเทศได้ซึ่งมีมูลค่าการตลาดท่ีสูงมาก
ประมาณ 8.1% ของ GDP นั่นหมายถึงว่า PRE-B เป็นนวัตกรรมท่ีมีคุณค่าเป็นอย่างมาก และ
สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และสถานประกอบการได้ 
 
 


