
 

         หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูสาขาบัญชี  ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว           

ประจําปการศึกษา  2562  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/นักศึกษา

เปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นางกุญชสิริ          เฮงสุโข งานวิจัย การศกึษาผลการสอนโดยชุดฝกทักษะ          

การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่

มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา 

2 นางดวงตา           เจิมถาวร งานวิจัย การสรางวินัยและความรับผิดชอบในการ          

สงงานของนร.ระดับชั้นปวช.2/1 สาขาการบัญช ี

3 นางนุชรี              ชิตสุข งานวิจัย นักศึกษาบางสวนไปทํางานและไมสนใจเรยีน 

วิชาบัญชีหางหุนสวน 

4 นางสะสุทร          สังขสุวรรณ งานวิจัยงานวิจัยการใชชุดฝกปฏิบัติวิชาบัญชีเบ้ืองตน 1 

ของนร.ระดับชั้นปวช.1/1 

5 นางสุวัฒนา         คณโฑเงนิ งานวิจัย คุณลักษณะของครูตามความคิดเห็นของ

นักศึกษาตองการและไมตองการ วิชาการจัดการสินคา

คงคลัง 

6 นายสมบูรณ         ตันศราวุธ งานวิจัย นักศึกษาไมสนใจฟงการบรรยายและไมสนใจ

เรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2  

 

                                                                             รับรองวาไดใชงานจริง 

 

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

                                                                (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

       หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูสาขาการตลาด  ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว            

ประจําปการศึกษา 2562  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 การพัฒนากิจกรรมเสริมสรางความมีวินัย

และความรับผิดชอบใหนักศึกษามีคุณธรรมและ

คุณลักษณะอันพึ่งประสงคของนศ.สาขาพาณิชยกรรม 

4 นางสนธยา          นิลกําแหง งานวิจัย การพัฒนากิจกรรมเสริมสรางความมีวินัย

และความรับผิดชอบใหนักศึกษามีคุณธรรมและ

คุณลักษณะอันพึ่งประสงคของนศ.สาขาพาณิชยกรรม 

5 นางสาวสุปราณี     คาํภีร งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจและ          

การเปนผูประกอบการของนร.ระดับปวช.1 

6 นางเสาวพรรณ      ยอดแกว งานวิจัย การพัฒนากิจกรรมเสริมสรางความมีวินัย

และความรับผิดชอบใหนักศึกษามีคุณธรรมและ

คุณลักษณะอันพึ่งประสงคของนศ.สาขาพาณิชยกรรม 

7 นางสาวอุทัยวรรณ ธีระเวชชวงศ งานวิจัย เจคคติ ท่ีมีตอวินัยในตนเองในหองเรียน 

รายวิชาโฆษณาและการสงเสริมการขาย 

8 นางสาวเอมอร      กลัดเชื้อ งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน/ การบาน             

ของนักเรียนชั้นปวช. 

 

                                                                             รับรองวาไดใชงานจริง 

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

                                                                (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 



   

     

     หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูสาขาคอมพิวเตอร  ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัย

และสิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว            

ประจําปการศึกษา 2562  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/นักศึกษา

เปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นางจันทิมา           ศรีดิลก งานวิจัย การสงเสริมเจตคติในการสงงานของนักศึกษา

ระดับชั้นปวช.2/6 

2 นายณัฐธพงษ        ทองรอด งานวิจัย การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและ

การสงงานในรายวิชาเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร 

3 นางสาวนิลินธร      ปนทองคํา งานวิจัย การพัฒนาความสามารถในการแสดงออก

อยางเหมาะสมของนักศึกษาชัน้ปวส.1  

4 นายเทิดศักดิ์         เนียมโสต งานวิจัย ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาเพื่อศึกษาหา

แนวทางในการแก ไขปญหาของการไมสางงาน         

ระดับปวส.2 

5 นายวรวงศ           ศรเีฉลิม งานวิจัย การศกึษาพฤติกรรมการไมสงงานแลการบาน 

วิชาการประกอบเครื่องและการตดิตั้งซอฟแวรของ

นักเรียนระดับชั้นปวส.1/5 

6 นางสาวชญานิศ      เติมลาภ งานวิจัย การแกปญหาผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรยีนต่ํา         

ในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

7 นางจันทิมา           ศรีดิลก งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น 

ปวช.2/1-2/2 สาขาวิชาการบัญชีในการไมสงงาน      

/การบาน 

                                                                              

                                                                              รับรองวาไดใชงานจริง 

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

                                                                (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 



 

 

 

หนังสือรับรองฉบับน้ีออกใหเพื่อรับรองวา  ครูสาขาชางไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกส        

ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ประจําปการศึกษา 2562 ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครู

และนักเรียน/นักศกึษาเปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นายจักรกริช      จุมพลพงษ งานวิจัย ศึกษาพฤติกรรมการสงงาน วิชาโปรแกรมและ

ควบคุมไฟฟาของนร.ชั้นปวช.3/5-6 สาขาชางไฟฟากําลัง 

2 นายบัญชา         พุมพฤกษ งานวิจัย การพัฒนาทักษะการเรยีนรูวิชาเก่ียวกับงานอาชีพ 

3 นายบัญชา          บุญคุมครอง งานวิจัย การพัฒนาสื่อประกอบการสอน ชุดสื่อการสอน          

มัลติมิเตอร 

4 นายพีรนนท       ทิพยอักษร งานวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและ

ความรับผิดชอบ 

5 นายภัคคินัย       พันธุรัตน งานวิจัย การสํารวจการเขาเรียนสายในรายวิชาดิจิตอล

เบื้องตนของนักศึกษาระดับปวช.3 

6 นายเลิศศักดิ ์     สืบสขุ งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 6 

เร่ืองตวัตอตานทาน 

7 นายวุฒิพงษ      หนายมี งานวิจัย  การสงเสรมิเจตคติในการสงงาน 

8 นายสชุาต ิ        เปาบานเซา งานวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชแผงแสดงขนาด

เข็มขัดวัดสายไฟ 

9 นายสุรพล        นาด ี งานวิจัย การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสง

งานฯ 

10 นายกิตตภูิม ิ     เพิ่มศักดิ ์ งานวิจัย การแกปญหาในวิชาเครื่องรับโทรทัศนระบบ

ดิจิตอล ของนร. ปวช.3 กลุม7 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

11 นางสาวธิติยา     สงวนวงษ งานวิจัย การสรางแรงจูงใจและการกระตุนในการเรียน 

หลักสูตรปวช. 

12 นายสุวัจชัย       ขาํออน งานวิจัย การแกไขปญหาการขาดทักษะการปฏิบัติงานตามใบ

งานในวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 

                                                                             รับรองวาไดใชงานจริง 

 

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

                                                                (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 



 

 

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูหมวดวิชาพื้นฐาน  ไดผลิตสื่อการสอน 

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยี

ละโว ประจําปการศึกษา  2562  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/

นักศึกษาเปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นางสาวเสาวลักษณ     สังขธูป งานวิจัย การพัฒนานร.ระดับชั้น ปวช.2 ในการอาน

ภาษาอังกฤษ (พาณชิยกรรม) 

2 นางสุคนธ   พันธประภา งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น 

ปวช.2/1-2/2 สาขาวิชาการบัญชีในการไมสงงาน/

การบาน 

3 นางสุนทรี   แยมแตงออน งานวิ จั ย  การศึ กษาพฤติ กรรมการส ง งาน วิชา

ภาษาอังกฤษฟง - พูดของนักเรียน ชั้นปวช.1/1 

สาขาวิชาการบัญชี 

4 นางชนาพร   พุมเจริญ งานวิ จั ย  การศึ กษาพฤติ กรรมการส ง งาน วิชา

ภาษาอังกฤษฟง - พูดของนักเรียน ชั้นปวช.1/1 

สาขาวิชาการบัญชี 

 

 

                                                                           รับรองวาไดใชงานจริง 

 

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

                                                                (นายจักรกริช  จุมพลพงษ) 

                                                                ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูชางกลโรงงาน  ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัย

และสิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว 

ประจําปการศึกษา  2562  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/นักศึกษา

เปนการทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 

1 นางสาวพิชญชามญช      มงคล งานวิจัย รายงานการพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงคของนร.

วิชางานเชื่อมและโลหะแผนเบ้ืองตน แผนกวิชา ชางกลโรงงาน 

หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2 นายมนัส                    รอดกงสิน งานวิจัย การพัฒนาเจคคติเพ่ือผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

รายวิชา วสัดชุางอุตสาหกรรม ของนร.ชั้นปวช.1/14 

สาขาวิชาชางกลโรงงาน 

3 นายอํานาจ                  มินวงษ งานวิจัย การพัฒนาเจคคติเพ่ือผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

รายวิชา งานเคร่ืองมอืกลเบื้องตนของนร.ชั้นปวช.2/7           

สาขาชางไฟฟากําลัง 

4 นายวัชรา                    บญเล็ก งานวิจัย รายงานการใชแผนการวชิา เทคนิคเขียนแบบ

เคร่ืองมือกลเบื้องตน แผนกชางกลโรงงาน 

5 นางสาววันเพ็ญ             บางจ้ัน งานวิจัย รายงานการใชแผนการสอนวิชางานเคร่ืองมือกล

เบื้องตน แผนกวิชาชางกลโรงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 

6 นายอโณทัย                 อังกุลด ี งานวิจัย รายงานการใชแผนการสอนวิชางานซอมบํารุง

เคร่ืองมือกล แผนกวชิชางกลโรงงาน หลักสตูรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 

7 นายธีรพล                   สขุข ี งานวิจัย รายงานการใชแผนการสอนวิชาชุบผิวโลหะ           

แผนกวิชาชางกลโรงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

8 นายพงษศักดิ์               งามชุม งานวิจัย รายงานการใชแผนการสอนวิชาหลอโลหะ            

แผนกวิชา ชางกลโรงงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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หนังสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา  ครูชางยนต ไดผลิตสื่อการสอน งานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ และไดนําไปใชประโยชนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ประจําป

การศึกษา  2562  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน/นักศึกษาเปนการ

ทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาตางๆมากขึ้น 

ลําดับ ชือ่ – สกุล ชือ่ผลงาน 

1 นายไตรภพ     ศรชีมภ ู งานวิจัย การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนสายของนักศึกษา

ระดับ ปวส. สาขาชางยนต สาขางานยานยนต 

2 นายไพโรจน    ประสงคผล งานวิจัย การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนสายของนักศึกษา

ระดับ ปวส. สาขาชางยนต สาขางานยานยนต 

3 นายธงชัย       สงวนวงษ งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนระดับชั้น ปวช.3/11 

สาขาชางยนตในการไมสงงาน/การบาน 

4 นายธงธวัช      ปานโต งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนระดับชั้น ปวช.3/11 

สาขาชางยนตในการไมสงงาน/การบาน 

5 นายสวง        สบีัวบาน งานวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือชางยนตของน

ศ.ปวช.แผนกชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว 

6 นายวงษศักดิ์   พันธเกษร งานวิจัย เร่ืองการพัฒนาทักษะการใชเคร่ืองมือชางยนตของน

ศ.ปวช.แผนกชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว 

7 นายอนุรักษ    ศรีธรรมมา งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรยานยนต

ของนกัเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปวช.3 สาขาวิชา

ชางยนต สาขางานยานยนต 

8 นางนพรัตน    หนอูน งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรยานยนต

ของนกัเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปวช.3 สาขาวิชา

ชางยนต สาขางานยานยนต 

9 นายวิโรจน   สงศรี งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนดีเซลของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปวส.1 สาขาวิชา

เทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต 

10 นายณัฐฏวฒุ ิ โพธิตา งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนดีเซลของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปวส.1 สาขาวิชา

เทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต 
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