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 ชุดสาธิตการายงานผลที่จอดรถจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือออกแบบและพัฒนา
ชุดสาธิตการรายงานผลที่จอดรถ 2) ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิตการรายงานผลที่
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ท าโครงสร้าง เนื่องจากการออกแบบต้องใช้เหล็กเป็นโครงสร้างเพ่ือต้องเน้นถึงความแข็งแรง และการ
ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามแบบในตัวของอาคารจอดรถของแต่ละช่องจอด ในการท าชุดสาธิตการ
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ของคณะครูอาจารย์ เพ่ือที่นักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถเป็นพ้ืนฐานในการสร้างชุดสาธิต
การรายงงานผลที่จอดรถ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในงานการเกี่ยวกับการตรวจจับวัตถุอ่ืนๆ ซึ่งใน
อนาคตสามารถพัฒนาเป็นเครื่องต้นแบบที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา และพัฒนาชุดสาธิตการรายงานผลที่จอดรถนี้  ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นไปอีก เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดในการท างาน  
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Abstract 
 

 Report demonstration set car park to prepared with the objectives. 1) To 
design and development report demonstration set car park. 2) The test performance 
report demonstration set car park. 3) To build skills and understanding of report 
demonstration set car park in design is simulation model parking begin from steps 
make structure to due design use still is structure to emphasize strength and 
equipment install in the from of building parking of each groove. This report 
demonstration set car park so be similar to building many more must have building 
parking it can use benefits. As the in trustion media of teacher and instructor for 
students. It has embarked on practicality can to be the basic make report 
demonstration set car park in applications include about inspection other so in the 
future can develop are the prototype use as the introduction to develop for students. 
it's develop report demonstration set car park this to performance increase and benefit 
top of the work. 
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