
 

 

        

       หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูสาขาบัญชี  ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว           

ประจําปการศึกษา  2561  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/นักศึกษา

เปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นางกุญชสิริ          เฮงสุโข สื่อการสอน PowerPoint วิชาโครงการ 

2 นางดวงตา           เจิมถาวร งานวิจัย พฤติกรรมการสงงานในรายวิชา วิชาการ

บัญชีตั๋ว เงินของนร.ปวช.2 แผนกพาณิชยกรรม             

สาขาการบัญชี 

3 นางภัชราภรณ      บุญลือ งานวิจัย การศึกษาสาเหตุสงงานชา ในรายวิชาการ

บัญชีหางหุนสวน 

4 นางสะสุทร          สังขสุวรรณ สื่อการสอน PowerPoint วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2  

5 นางสุวัฒนา         คณโฑเงนิ งานวิจัย ปจจัยที่เกี่ยวกับความสําเร็จในการเรียนของ

นักเรียนระดับชั้น ปวส.1/1-1/2 สาขาการบัญชี เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรู 

6 นายสมบูรณ        ตันศราวุธ งานวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในชั้น

เรียนและการสงงานในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 

 

                                                                             รับรองวาไดใชงานจริง 

 

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

                                                                (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 



    

       หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูสาขาการตลาด  ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว            

ประจําปการศึกษา 2561  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/นักศึกษา

เปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นางสาวจารีวัจน   ปญญาสงค งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน/การบาน

ของนักเรียนปวช.สาขาการตลาด 

2 นางนิตยา           ขันตี งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน/การบาน

วิ ช า กา ร ปร ะกั นภั ย  ของนั ก เ รี ย นชั้ น  ปว ช . 2           

แผนกพาณิชยกรรม สาขางานการขาย 

3 นางพัชร ี            แสงจันทร งานวิจัย การพัฒนาทักษะพิมพดีดอังกฤษหลักวิธีการ

พัฒนาทักษะความเร็ว และความแมนยําของนศ. 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.สาขาพาณิชยกรรม 

4 นางสาววันวิสา      โยมา สื่อการสอน PowerPoint วิชาบรรจุภัณฑ 

5 นางสนธยา         นิลกําแหง งานวิจัย การพัฒนาทักษะพิมพดีดอังกฤษหลักวิธีการ

พัฒนาทักษะความเร็ว และความแมนยําของนศ. 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.สาขาพาณิชยกรรม 

6 นางสาวสุปราณี   คาํภีร งานวิจัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาธุรกิจและการ

เปนผูประกอบการของนร.ระดับปวช.1 

7 นางเสาวพรรณ     ยอดแกว งานวิจัย การพัฒนาทักษะพิมพดีดอังกฤษหลักวิธีการ

พัฒนาทักษะความเร็ว และความแมนยําของนศ.ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.สาขาพาณิชยกรรม 

8 นางสาวอุทัยวรรณ ธีระเวชชวงศ งานวิจัย เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองในหองเรียน

รายวิชาหลักการขาย 

9 นางสาวเอมอร      กลัดเชื้อ สื่อการสอน PowerPoint  วิชาพฤติกรรมผูบริโภค 

 

                                                                             รับรองวาไดใชงานจริง 

 

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

                                                                (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                  ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

    



     

             หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพ่ือรับรองวา  ครูสาขาคอมพิวเตอร  ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโวประจําปการศึกษา 2561 

ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/นักศึกษาเปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหา

รายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชือ่ – สกุล ชือ่ผลงาน 

1 นางสาวกุลภัสสรสรณ   แยมครวญ งานวิจัย การปรับพฤติกรรมนศ.ใหมีวินัยและความรับผดิชอบ

ในการเรียนของนศ.ระดับปวส.2/5สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

2 นางจันทิมา           ศรีดลิก งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ปวช.2/6 -2/7 

สาขาชางไฟฟาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโวในเรื่องการไมสงงาน

สงการบาน 

3 นายณัฐธพงษ        ทองรอด งานวิจัย การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสง

งานในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสรเทศเพื่องานอาชีพ

ของนศ.ช.2/14 สาขาเทคนิคการผลิต 

4 นางสาวนิลินธร      ปนทองคํา งานวิจัย การสํารวจการสงงานวิชาความรูเก่ียวกับงานอาชีพ

ของนร. ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

5 นายพรเทพ           เฮงสุวรรณ งานวิจัย การศึกษาระดับและจัดระดับของคุณลกัษณะของครู

ระดับปวช.1 และปวช.2 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

6 นายเทิดศักดิ์         เนียมโสต งานวิจัย การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนวิชากราฟฟก ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

7 นายวรวงศ           ศรีเฉลิม งานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง

สวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร ปวส. 

8 นางสาวพลอยวนัส  หวางภักดี งานวิจัย ศึกษาพฤติกรรมของนศ.ไมสงงานรายวิชาการ

สรางเว็ปไซตระดับปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร 

9 นางสาวอุรสัยากร   วงศพันธ งานวิจัย การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการ

ตกแตงเอกสารโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 

10 นางสาวอภิญญา     หินทอง งานวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและ

ความรับผิดชอบในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการอาชีพ ปวส.1/9 สาขาชางยนต 

11 นางสาวอุรารัตน     เพชรชัย งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไมสงงาน ของนักเรียน

ระดับชั้นปวช.2/4-2/5 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

12 นางสาวชญานิศ      เติมลาภ งานวิจัย การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสง

งานของนศ.ระดับชั้น ปวส.2/5 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

                                                                                     รับรองวาไดใชงานจริง 
 

      ลงชือ่................................................................ 

                                                                                    (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                                    ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 



 

 

หนังสือรับรองฉบับน้ีออกใหเพื่อรับรองวา  ครูสาขาชางไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกส        

ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ประจําปการศึกษา 2561 ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครู

และนักเรียน/นักศกึษาเปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นายจักรกริช      จุมพลพงษ งานวิจัย เรื่องการศึกษาทัศนคติทีมีตอวิชาเครื่องกล

ไฟฟา 1 ระดับปวส.สาขาชางไฟฟากําลัง 

2 นายบัญชา         พุมพฤกษ งานวิจัย การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐาน 

PLC วิชาโครงการระดับปวส.2 สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

3 นายบัญชา         บุญคุมครอง งานวิจัย การติดตามแกไขปญหาพฤติกรรมการขาด

เรียน วิชา เครื่ องมือวัดและวงจรไฟฟ าของนศ.        

ปวส.1/8 สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

4 นายภัคคินัย       พันธุรัตน งานวิจัย การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค

ตามทัศนคติของนักศึกษาระดับปวช. สาขาชางไฟฟา

กําลัง 

5 นายเลิศศักดิ์      สืบสุข งานวิจัย การใชชุดอานคาตัวตานทานแกปญหาการ

อานคาตัวตานทานนักศึกษาระดับปวช. 1 

6 นายวุฒพิงษ      หนายมี งานวิจัย  การสงเสริมในการสงงาน ของนักเรียนระดับ

ปวช.2 สาขาชางไฟฟากําลัง 

7 นายสุชาติ         เปาบานเซา งานวิจัย การพัฒนาการเรยีนการสอนโดยใชแผงขนาด

เข็มขัดวัดสายไฟ 

8 นายสุรพล        นาด ี งานวิจัย การปรับพฤติกรรมแบบเขมของนักเรียน 

ปงช.3/5-6 สาขาชางไฟฟากําลัง 

9 นางสาวธิติยา     สงวนวงษ งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน การบาน

ของนร.ในรายวิชาอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

10 นายกิตติภูมิ       เพิ่มศักดิ์ งานวิจัย การแกปญหาในวิชาเครื่องรับโทรทัศนระบบ

ดิจิตอล ของนักเรียนชั้นปวช.3 กลุม 7 แผนกวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส 

                                                                                               รับรองวาไดใชงานจริง 

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

                                                         (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                          ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 



 

 

 

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูหมวดวิชาพื้นฐาน  ไดผลิตสื่อการสอน 

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยี

ละโว ประจําปการศึกษา 2561 ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/

นักศึกษาเปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นางชนาพร              พุมเจริญ งานวิจัย การฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ปวช.2 

2 นางสาวธริกานต        ลิ้มนุสนธิ์ งานวิจัย การใช เทคนิคแผงผังทางปญญาที่มีตอ

ความคิดสรางสรรคนักศึกษาปวช.3 วิชาหนาที่พลเมือง 

3 นางนพรัตน             ปรีชาธีระกุล ง า น วิ จั ย  ก า รพั ฒน า ทั ก ษ ะ ก า ร อ า น คํ า ศั พ ท

ภาษาอังกฤษ 

4 นางสาวนิรมล           เพ็งสวุรรณ งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช

วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน ปวช.1 

5 นางสาววิมล            ชื่นแชมชอย งานวิจัย การปรับพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและ

ความรับผิดชอบปวช.1/14 

6 นางฉวีวรรณ            อารีย งานวิจัย การพัฒนาการอานภาษาไทยใหคลองของ

นักศึกษาระดับปวช.1 

7 นางวรางคณา            สวุรรณ งานวิจัย การพัฒนาการเขียนบรรณานุกรมอยางมี

ประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับปวส.1  

8 นางสาวเสาวลักษณ     สังขธูป งานวิจัยการแกปญหานร.ไมสงงาน วิชาภาษาอังกฤษ

เทคนิคสําหรับงานชางระดับปวช.2(ชางอุตสาหกรรม) 

 

                                                          รับรองวาไดใชงานจริง 

 

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

                                                         (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                          ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 



 

 

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูชางกลโรงงาน  ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัย

และสิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว 

ประจําปการศึกษา  2561  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/นักศึกษา

เปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นายอโณทัย         อังกุลดี งานวิจัย การใชแผนการสอนวิชาชุบผิวโลหะ แผนก

วิชาชางกลโรงงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี 

2 นายธีรพล           สุขขี งานวิจัย การใชแผนการสอนวิชาชุบผิวโลหะ แผนก

วิชาชางกลโรงงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี 

3 นายพงษศกัด์ิ       งามชุม งานวิจัย รายงานการใชแผนการสอนวิชาหลอโลหะ 

แผนกวิชาชางกลโรงงานหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 

4 นายวชัรา            บุญเล็ก งานวิจัย รายงานการใชแผนการสอนวิชาหลอโลหะ 

แผนกวิชาชางกลโรงงานหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 

5 นางสาวพชิญชามญชุ  มงคล งานวิจัย การพัฒนาเจคคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาวัสดุงานชางอุตสาหกรรมของนศ.ระดับชั้น

ปวช.สาขาชางกลโรงงาน 

6 นางสาววันเพ็ญ       บางจั่น งานวิจัย การพัฒนาเจคคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาวัสดุงานชางอุตสาหกรรมของนศ.ระดับชั้น

ปวช.สาขาชางกลโรงงาน 

 

 

                                                                     รบัรองวาไดใชงานจริง 

 

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

                                                                               (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                             ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

 

 



 

 

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูชางยนต ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ประจําป

การศึกษา  2561  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/นักศึกษาเปนการ

ทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นายไตรภพ     ศรีชมภู งานวิจัย การปรับพฤติกรรมการเขาช้ันเรียนสายของนักศึกษาระดับ 

ปวส.1 สาขาชางยนต สาขางานยานยนต 

2 นายธงชัย       สงวนวงษ งานวิจัย เพ่ือนชวยแนะนําในการเรียนภาคปฏิบัติรายวิชางานเครื่องยนต

เล็ก ระดับปวช.2 สาขาชางยนต สาขางานยานยนต 

3 นายธงธวัช    ปานโต งานวิจัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเครื่องยนตสันดาปภายในของนร.

ระดับปวช.สาขาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต 

4 นายวิโรจน    สงศรี งานวิจัย ผลสัมฤทธ์ิวิชาเทคโนโลยีดีเซลของนร.ระดับปวส. สาขาเทคนิค

เครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต 

5 นายศิริชัย    ระวีวงษ งานวิจัย เพ่ือนชวยแนะนําในการเรียนภาคปฏิบัติรายวิชางานเครื่องยนต

เล็ก ระดับปวช.2 สาขาชางยนต สาขางานยานยนต 

6 นายอนุรักษ   ศรีธรรมมา งานวิจัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเครื่องยนตสันดาปภายในของนร.

ระดับปวช.สาขาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต 

7 นายประวุฒิ   วงศอรุณสุภา งานวิจัย ชุดทดลองหาคาความดันขัดของระบบปรับอากาศยานยนต 

8 นายธีรพงษ   สุจรติปฏิภาณ งานวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือชางยนต ของนักศึกษา

ระดับปวช.2 แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีละโวโดยการใช

กิจกรรมจับคูฝกปฏิบัติ  

9 นายไพโรจน   ประสงคผล งานวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือชางยนต ของนักศึกษา

ระดับปวช.2 แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีละโวโดยการใช

กิจกรรมจับคูฝกปฏิบัติ 

10 นายสวง        สีบัวบาน เรื่องการพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือชางยนตของนักศึกษาระดับปวช. 2 

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลยัเทคโนโลยีละโว 

11 นายสุรัตน      แสงเปลง เรื่องการพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือชางยนตของนักศึกษาระดับปวช. 2 

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว 

 

                                                                           รับรองวาไดใชงานจริง 

 

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

                                                                (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

 


