
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั

ตัวบ่งช้ีที ่35 จ านวนนวัตกรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน

ค าช้ีแจง  เคร่ืองมือฉบับนีเ้ป็นแบบสรุปขอ้มูลการจัดท าโครงการ   ของนักเรียน - นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชพีกบินทร์บุรี

ปวช. ปวส.
1 เว็บไซต์สินค้าOtopจงัหวัดปราจนีบุรี ./ 1.นายทนงศักด์ิ ช านาญ 1.นางสาววันเพญ็ ถายะเดช

2.นางสาวสุพตัรา นวมนิ่ม 2.นางสาวนุชวรา วันทุ

3.นางสาวนันทพร จงใจ

4.นางสาวนุชจรีย์ แดงมะณี
5.นางสาวขนิฐตา สีด า

6.นางสาวฐิติมา ปิ่นทอง 

7.นางสาวสิริวรรณ จนัทรเกศ
8.นางสาวสุมิตรา ทามี
9.นางสาวณีระนุช สร้อยโท
10.นางสาวขนิษฐา คงมั่น

2 เว็บไซต์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ./ 1.นางสาวจไุรพร พาระเวศ 1.นายเด่นศักด์ิ อนิตาค า

2.นางสาวเพญ็นิภา แพนลา 2.นางสาวภูษณิศา ยูงทอง

3.นางสาวพรสุดา ภูค า

4.นางสาวพกิลุทอง ดาธา

5.นางสาวอาทร แสงเทพ

6.นางสาวอญัชลี  ดิษฐ์อัง้

7.นางสาวศุภรัตน์ ดีออ่ง

8.นางสาวเสาวรินทร์ ภมรพล

9.นางสาวสายรุ้ง เบาแฉะ

3 เว็บไซต์แผนกคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ./ 1.นางสาวภาวิณี ลันวงษา 1.นางสาวรชณา มณี
2.นางสาวอมัพร สิงสมดี
3.นางสาวมยุรี ชัยดิษฐ์
4.นางสาวนุชนาฏ  พวงโพด
5.นางสาวจรรยา ประมาคะเต

6.นางสาวเรไร ทองใบ

7.นางสาวอรวรรณ ค าพานิช
8.นางสาวเกศสุดา แกน่แกว้

4 เว็บไซต์แผนกวิชาเคร่ืองกล ./ 1.นายวิทยา ศรีอดุร 1.นางสาวรชณา มณี

2.นายธนวิท มาเกษม
3.นางสาวอทุัยรัตน์ พนัโท

4.นางสาวดาริกา วรรคจนัทร์

5.นางสาวดรุณี บุบผา
6.นางสาวณัฐธิดา ทองอร่าม
7.นางสาวอรุณี มีคาม
8.นางสาวสุภาพร ผาเรือง
9.นางสาวนิรมล มุลละม่อม
10.นางสาวแสงระวี สง่างาม

แบบสรปุจ านวนผลงาน  นวตักรรม  สิง่ประดิษฐ์  งานวจิยั  และโครงงาน
ประจ าปีการศึกษา 2553  วทิยาลัยการอาชีพกบินทรบุ์รี

ล าดับ ช่ือหวัข้อโครงงานสิง่ประดิษฐ์ นักศึกษาผู้จดัท า
อาจารยท์ีป่รกึษา

โครงงาน
ระดับช้ัน

เอกสารอา้งองิ  ม.5.35.01

แผนกวิชาคอมพวิเตอร์

รางวลัทีไ่ด้รบั 
(ถ้ามี)
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11.นางสาวสุวดี น้อยบล
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5 เว็บไซต์แผนกวิชาไฟฟา้ก าลัง ./ 1.นางสาวเจนจริา โคตา 1.นางสาวรชณา มณี
2.นางสาวภิรมญา ปรีทุ่ง
3.นางสาวกล่ินผกา วาณิชย์ธนกุล

4.นางสาวชุติกาญจน์ คล้ายสุวรรณ์

5.นางสาวปัทวรรณ ปัจฉิม
6.นางสาววนิชญา ศิริ
7.นางสาวนิรมล เขียวทน

6 เว็บไซต์แผนกวิชาเคร่ืองมือกลและ ./ 1.นางสาวกชกร ทองพลู 1.นางสาวรชณา มณี
ซ่อมบ ารุง 2.นางสาวจุฑามาศ แก้วฌนนตุ่น

3.นางสาวภาวิณี เรืองโภชน์
4.นางสาวสุขกมล สิงห์พมิพ์
5.นางสาวอาทิตยา พรเอีย่ม
6.นางสาวศิริพกัตร์ ศิริเกตุ
7.นางสาวเบญจพร มาลี
8.นางสาววีรญา อนิทรชิตร
9.นางสาวสุดารัตน์ ขันแกว้
10.นางสาวทวีชัย เนตรแสง

7 เว็บไซต์แผนกวิชาการบัญชี ./ 1.นายวุฒิพงษ ์จนัทะค าภา 1.นางสาวรชณา มณี

2.นางสาวเพญ็นภา พาสี

3.นางสาวเพญ็นภา สมอนา
4.นางสาวเนตรอนงค์ จนีเง๊ก

5.นางสาววรรณพร คตภูธร

6.นางสาววารุณี เจริญสกุลชัยรัก

8 สารคดีเร่ืองวิทยาลัยการอาชีพ ./ 1.นางสาวปิยะมาศ เบ้าโชติ 1.นางสาวรชณา มณี
กบินทร์บุรี 2.นางสาวรัชนีกร ดอนสีดา

3.นางสาวสุพฒัตรา ม่วงขาว
4.นายธนวัฒน์ โพธ์ิศรีเมือง
5.นายสมพร ม่วงงาม

9 วีซีดีแนะน าแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ./ 1.นางสาวกรรณิการ์  ท ามาแกว้ 1.นางสาวรชณา มณี
2.นางสาวขจรจติ  สิทธิธรรม
3.นางสาววรรณพร  ร าพา
4.นางสาววารุณี  แท่งหอม

10 วีซีดีแนะน าแผนกวิชาเคร่ืองกล ./ 1.นางสาวสุภัทสร พลูสวัสด์ิ 1.นางสาวรชณา มณี
2.นางสาวกนกวรรณ สุดสีทา
3.นางสาวกรรณิการ์ สร้อยทอง
4.นางสาววรารัตน์ ถาวร
5.นางสาวสุรีพร วงษไ์ชยแย้ม



มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั

ตัวบ่งช้ีที ่35 จ านวนนวัตกรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน

ค าช้ีแจง  เคร่ืองมือฉบับนีเ้ป็นแบบสรุปขอ้มูลการจัดท าโครงการ   ของนักเรียน - นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชพีกบินทร์บุรี

ปวช. ปวส.

แบบสรปุจ านวนผลงาน  นวตักรรม  สิง่ประดิษฐ์  งานวจิยั  และโครงงาน
ประจ าปีการศึกษา 2553  วทิยาลัยการอาชีพกบินทรบุ์รี

ล าดับ ช่ือหวัข้อโครงงานสิง่ประดิษฐ์ นักศึกษาผู้จดัท า
อาจารยท์ีป่รกึษา

โครงงาน
ระดับช้ัน

เอกสารอา้งองิ  ม.5.35.01

แผนกวิชาคอมพวิเตอร์

รางวลัทีไ่ด้รบั 
(ถ้ามี)

11 วีดีโอแนะน าแผนกอเิล็กทรอนิกส์ ./ 1.นางสาวนาตยา เฟื่องเกษม 1.นางสาวรชณา มณี
2.นางสาวนิตยา ลาเจริญ
3.นางสาวนิพาพร วังพรม
4.นางสาวศิรินันท์ แกว้ก ากง
5.นายกรัณย์ ปั้นทอง
6..นายธีรศักด์ิ บุญสูงเนิน

12 วีซีดีแนะน าแผนกวิชาไฟฟา้ก าลัง ./ 1.นางสาวขนิษฐา จนัทร์กลาง 1นางสาวรชณา มณี
2.นางสาวชนาพร มากเจริญ
3.นางสาวนิยากร ทองพรมราช
4.นางสาววราพร เพชรนาค
5.นางสาวสายใหม่ บัวการีม

13 วีซีดีแนะน าแผนกเคร่ืองกลและ ./ 1.นางสาวปิยะนุช วุฒิพงษ์ 1.นางสาวรชณา มณี
ซ่อมบ ารุง 2.นางสาวเพญ็นภา ค าตา

3.นางสาววิภาภรณ์ พะนุแสง
4.นายกนัยา บุญทาทอง

14 วีซีดีแนะน าแผนกวิชาเทคนิค ./ 1.นางสาวจริาพร วงษแ์กว้ 1.นางสาวรชณา มณี
อตุสาหกรรม 2.นางสาวดวงกมล เศษสรี

3.นางสาวนิจวรรณ คงเจริญ
4.นางสาวพลอยไพรินทร์ พลสังข์
5.นางสาวสิริพร ส าเภา

15 วีซีดีแนะน าแผนกวิชาการบัญชี ./ 1.นางสาวกชกร นาดี 1.นางสาวรชณา มณี
2.นางสาวดวงสมร วงษศ์รีแกว้
3.นางสาวพรอมุา สมมา
4.นางสาวมณีรัตน์ ชืนครืน
5.นางสาวอดิศร รือณี

16 สารคดีเร่ืองวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ./ 1.นางสาวปิยะมาศ เบ้าโชติ 1.นางสาวรชณา มณี
2.นางสาวรัชนีกร ดอนสีดา
3.นางสาวสุพฒัตรา ม่วงขาว
4.นายธนวัฒน์ โพธ์ิศรีเมือง
5.นายสมพร ม่วงงาม

สรุป แผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิมีผลงาน  ดังนี้
  โครงการ  ระดับ  ปวช.  จ านวน ...........7..........เร่ือง  และระดับ  ปวส.  จ านวน  ............9............ เร่ือง

   ลงชื่อ  .....................................................  ผู้สรุปข้อมูล                                                  ลงชื่อ  .........................................................ผู้รับรองข้อมูล
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                 (นายชลาธิป  ดุษฎีโสภณ)                                                                         
ต าแหน่ง  หัวหน้างานวิจยัพฒันานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์                                                                

  (นายมนตรี  แสงนวกจิ)
  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ


