
 

         หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูสาขาบัญชี  ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว           

ประจําปการศึกษา  2560  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/นักศึกษา

เปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นางกุญชสิริ          เฮงสุโข สื่ อ ก า ร ส อ น  PowerPoint วิ ช า ก า ร บั ญ ชี แ ล ะ           

หางหุนสวน 

2 นางดวงตา           เจิมถาวร งานวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัย

และความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 

สาขาการบัญชี 

3 นางนุชรี              ชิตสุข งานวิจัย  วิชาบัญชีตนทุน 

 

4 นางภัชราภรณ       บุญลือ สื่อการสอน PowerPoint วิชาการบัญชีเบื้องตน 2 

 

5 นางสะสุทร          สงัขสุวรรณ สื่อการสอน PowerPoint วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 

(หนวยที่ 2) 

6 นางสุวัฒนา         คณโฑเงนิ สื่อการสอน PowerPoint วิชาคลังสินคา 

 

7 นายสมบูรณ         ตันศราวุธ งานวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในชั้น

เรียนและการสงงานในรายวิชา การบัญชีชั้นสูง 2 

 

 

                                                                             รับรองวาไดใชงานจริง 

 

      ลงชื่อ................................................................ 

                                                                (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 



 

    

       หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูสาขาการตลาด  ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว            

ประจําปการศึกษา 2560  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/นักศึกษา

เปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นางสาวจารีวัจน   ปญญาสงค งานวิจัย  การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน/การบาน  

ของนร. ปวช. สาขาการตลาด 

2 นางนิตยา           ขันตี งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน/การบาน

วิชาการประกันภัย ของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนก

พาณิชยกรรม สาขางานการขาย 

3 นางพัชร ี            แสงจันทร งานวิจัย การพัฒนาทักษะพิมพดีดอังกฤษหลักวิธีการ

พัฒนาทักษะความเร็ว และความแมนยําของนศ.ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.สาขาพาณิชยกรรม 

4 นางสนธยา          นิลกําแหง งานวิจัย การพัฒนาทักษะพิมพดีดอังกฤษหลักวิธีการ

พัฒนาทักษะความเร็ว และความแมนยําของนศ.ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.สาขาพาณิชยกรรม 

5 นางสาวสุปราณี     คาํภีร งานวิจัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาธุรกิจและการ

เปนผูประกอบการของนร.ระดับปวช.1 

6 นางเสาวพรรณ      ยอดแกว งานวิจัย การพัฒนาทักษะพิมพดีดอังกฤษหลักวิธีการ

พัฒนาทักษะความเร็ว และความแมนยําของนศ.ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.สาขาพาณิชยกรรม 

7 นางสาวอุทัยวรรณ ธีระเวชชวงศ งานวิจัย นักศึกษาขาดความสนใจในการเรียนวิชาการ

ขาย 1 

8 นางสาวเอมอร      กลัดเชื้อ สื่อการสอน PowerPoint วิชาหลักการขาย 

 

 

                                                                             รับรองวาไดใชงานจริง 

      ลงชื่อ................................................................ 

                                                                (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 



   

     

     หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูสาขาคอมพิวเตอร  ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัย

และสิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว            

ประจําปการศึกษา 2560  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/นักศึกษา

เปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นางสาวกุลภัสสรสรณ   แยมครวญ งานวิจัย การปรับเจคคติการสงงานไมตรงตามกําหนดเวลาของนศ.ระดับ

ปวช.2/3สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

2 นางจันทิมา           ศรีดิลก งานวิจัย คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคตามทัศนะของนศ.ระดับปวช. 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

3 นายณัฐธพงษ        ทองรอด งานวิจัย การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสงงานใน

รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสรเทศเพื่องานอาชีพของนศ.ช.2/8 

4 นางสาวนิลินธร      ปนทองคํา งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอื่นของนศ.สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

5 นายพรเทพ           เฮงสุวรรณ งานวิจัย การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาการไมสงงาน

ของนร.ระดับปวช.2 

6 นายเทิดศักดิ์         เนียมโสต งานวิจัย ศึกษาพฤติกรรมของนร.เพื่อเสริมทัศนคติที่ดีในการแกไขปญหา

วิชาโครงการ ระดับปวช.3 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

7 นายวรวงศ           ศรีเฉลิม งานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสวนประกอบ

ของเครื่องคอมพิวเตอร วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร ระดับ 

ปวส. 

8 นางสาวพลอยวนัส  หวางภักดี งานวิจัย การปรบัเจคคติการสงงานไมตรงตามกําหนดเวลาของนศ.นะดับ

ชั้นปวส.2/6 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

9 นางสาวอุรัสยากร   วงศพันธ งานวิจัย การปรับพฤติกรรมการเรียนและการสงงานในรายวิชาโครงการ 

10 นางสาวอภิญญา     หินทอง งานวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมี วิ นัยและความ

รับผิดชอบในรายวิชา คอมพิวเตอรเบื้องตน 

11 นางสาวอุรารัตน     เพชรชัย งานวิจัย ความพึงพอใจท่ีมีตอแบฝกการเขียนโปรแกรมภาษาซีระดับ 

ปวส.2/9 

12 นางสาวชญานิศ      เติมลาภ งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไมสงงาน/การบานของนร.

ระดับชั้นปวช.3/3 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

                                                                             รับรองวาไดใชงานจริง 

      ลงชื่อ................................................................ 

                                                                (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 



 

 

 

หนังสือรับรองฉบับน้ีออกใหเพื่อรับรองวา  ครูสาขาชางไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกส        

ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครู

และนักเรียน/นักศกึษาเปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นายจักรกริช      จุมพลพงษ งานวิจัย เรื่องลักษณะของครูที่นร.ตองการตามแนวคิดของนร.

ระดับปวช.3 

2 นายบัญชา         พุมพฤกษ เอกสารประกอบการสอน วิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

3 นายบัญชา          บุญคุมครอง งานวิจัย การทองสูตรคูณ 

4 นายพีรนนท       ทิพยอักษร งานวิจัย เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการเรียนใหมีวินัยและ

รับผิดชอบ  

5 นายภัคคินัย       พันธุรัตน สื่อการสอน PowerPoint เรื่องระบบเลขฐานและการแปลง

เลขฐาน 

6 นายเลิศศักดิ ์     สืบสขุ สื่อการสอน PowerPoint เรื่องการเขียนรายงานวิชาโครงการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว 

7 นายวุฒิพงษ      หนายมี งานวิจัย เร่ืองการแกไขปญหานักเรียนไมสามารถเชื่อม

ประสานทอทองแดงดวยลวดเชื่อมเงนิ วิชาเคร่ืองทําความเย็น

และปรับอากาศ 

8 นายสชุาต ิ        เปาบานเซา งานวิจัย เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชแผงแสดง

ขนาดเข็มขัดสายไฟ 

9 นายสุรพล        นาด ี สื่อการสอน PowerPoint วิชาเคร่ืองทําความเย็น 

10 นายกิตตภูิม ิ     เพิ่มศักดิ ์ งานวิจัย เรื่องการแกปญหาวิชาเคร่ืองรับโทรทัศนระบบ

ดิจิตอลของนร.ชั้นปวช.3กลุม 8 

11 นางสาวธิติยา     สงวนวงษ งานวิจัย เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรยีนใหมีวินัยและ

ความรับผิดชอบ 

12 นายสุวัจชัย       ขาํออน งานวิจัย เรื่องการแกปญหาการขาดทักษะการปฏิบัติงานตาม

ใบงานรายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 

                                                                             รับรองวาไดใชงานจริง 

 

      ลงชื่อ................................................................ 

                                                                (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 



 

 

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูหมวดวิชาพื้นฐาน  ไดผลิตสื่อการสอน 

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยี

ละโว ประจําปการศึกษา  2560  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/

นักศึกษาเปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นางชนาพร              พุมเจริญ งานวิจัย ปญหานร. ติด0  มส. และ ขร. 

 

2 นางสาวธริกานต        ลิ้มนุสนธิ์ งานวิจัย การใชเทคนิคแผงผังทางปญญาที่มีตอ

ความคิดสรางสรรคนักศึกษาปวช.3 วิชาหนาที่พลเมอืง 

 

3 นางนพรัตน             ปรีชาธีระกุล งานวิจัย ฟงแลวตอบปญหาไมได 

 

4 นายศักดิ์ศิลป             กลิ่นเกษร งานวิจัย การแกปญหาการขาดความรับผิดชอบในการ

เรียน วิชา แคลคูลลัสพื้นฐาน 

 

5 นางสาวเสาวลักษณ     สังขธูป งานวิจัย การแกปญหาการอานภาษาอังกฤษไมได

ของนร.ระดับชั้นปวช.1 

 

 

 

                                                                           รับรองวาไดใชงานจริง 

 

      ลงชื่อ................................................................ 

                                                                (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 



 

 

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูชางกลโรงงาน  ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัย

และสิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว 

ประจําปการศึกษา  2560  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/นักศึกษา

เปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นางสาวพชิญชามญช      มงคล งานวิจัย รายงานการใชแผนการสอน วิชางานฝกฝมือ 

1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน 

2 นายอํานาจ                  มินวงษ งานวิจัย รายงานการใชแผนการสอน วิชางานฝกฝมือ 

1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน 

3 นายวชัรา                    บญเล็ก งานวิจัย รายงานการใชแผนการสอน วิชาเขียนแบบ

เทคนิคเบ้ืองตน แผนกวิชาชางกลโรงงาน 

4 นางสาววันเพ็ญ             บางจั้น งานวิจัย รายงานการใชแผนการสอน วิชาเขียนแบบ

เทคนิคเบ้ืองตน แผนกวิชาชางกลโรงงาน 

5 นายอโณทัย                 อังกุลดี งานวิจัย รายงานการใชแผนการสอน วิชางานฝกฝมือ 

1 แผนกวิชาชางกลโรงงาน 

6 นายพงษศกัด์ิ               งามชุม งานวิจัย รายงานการใชแผนการสอน วิชาเขียนแบบ

เทคนิคเบ้ืองตน แผนกวิชาชางกลโรงงาน 

 

 

 

                                                                           รับรองวาไดใชงานจริง 

 

      ลงชื่อ................................................................ 

                                                                (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

 

 

 



 

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูชางยนต ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ประจําป

การศึกษา  2560  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/นักศึกษาเปนการ

ทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นายณัฐฎวุฒ ิ           โพธิตา งานวิจัย นร.ไมสนใจสงงานที่ผูสอนมอบหมาย 

2 นายไตรภพ              ศรีชมภู งานวิจัย การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรยีนของ นศ.ระดับ

ปวช. 

3 นายธงชัย                สงวนวงษ งานวิจัย เพื่อนชวยแนะนําเพื่อนในการเรียนภาคปฏิบัติวิชา

งานเคร่ืองยนต 

4 นายธงธวัช               ปานโต งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน วิชาเครื่องยนตสันดาป

ภายในของนศ.ปวส. 

5 นายธํารง                 อินทรธูป งานวิจัย นักเรียนไมสนใจสงงานท่ีผูสอนมอบหมาย 

6 นายธีรพงศ              สุจริตปฏิภาณ งานวิจัย การพัฒนาทักษะการใชเคร่ืองมือของชางยนตของน

ศ. 

7 นางนพรัตน              หนอูน งานวิจัย ชุดการสอน เรื่องเชื้อเพลงิกาซธรรมชาติ 

8 นายไพโรจน             ประสงคผล งานวิจัย นร.ไมสนใจสงงานที่ผูสอนมอบหมาย 

9 นายยงยุทธ              ศิริเพ็ง งานวิจัย การแกปญหาพฤติกรรมไมตั้งใจเรยีนสงงานทดลอง

เคร่ือง 

10 นายวิโรจน               สงศรี งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน วิชาเทคโนโลยีดีเซลของนร.

ระดับปวส. 

11 นายศิริชัย                ระวีวงษ งานวิจัย การปรับปรุงพฤติกรรมการเขาเรียนใหตรงตอเวลา

โดยใชสญัญาการเรียนกับปวช.2สาขาชางยนต 

12 นายสวง                  สบีัวบาน งานวิจัย การพัฒนาทักษะการใชเคร่ืองมือชางยนตเล็กระดับ

ปวช.2 

13 นายสุรตัน                แสงเปลง งานวิจัย นักเรียนไมสนใจสงงานท่ีผูสอนมอบหมาย 

14 นายอนุรักษ              ศรีธรรมมา งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรยานยนต

ระดับปวช.3 

15 นายอภินันทน            วุฒิไพบลูย งานวิจัย นักเรียนไมสนใจสงงานท่ีผูสอนมอบหมาย 

 

                                                                           รับรองวาไดใชงานจริง 

 

      ลงชื่อ................................................................ 

                                                                (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


