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รายชื่อสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ 

ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเลขโทร & Fax 
บริษทัโอกาโมโต้ (ไทย) 
จ ากัด 

174 ม.2 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย 
 จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร 035-2711187-90 ,0721658-65  
Fax 035-271191 

บริษทั เอชอาร์ แสตนเลส 
จ ากัด 

9/19 ม.6 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 74000 

โทร (034)854554-5 Fax (034)854845 

บริษทัอาซาฮีเมททัล จ ากัด 131 ม. 3 ต.ท่าข้าม อ.บางประกง จ.
ฉะเชิงเทรา 24130 

โทร 08-79260791 
 

บริษทัลาดกระบงัสติล 
จ ากัด 

864 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทบัยาว เขตลาดกระบัง 
กทม. 10520 

โทร 02-7380170-5 Fax 02-7380170-5 

บริษทั ไมโครฟอร์ม
(ประเทศไทย) จ ากัด 

6/46 - 47 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงล าปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

โทร 02-738-6703  Fax 02-738-6705 

บริษทั ทีมเทคโนโลยี่ 
คอนซัลแต้น เซอร์วิส 
จ ากัด 

14 ซอยสวนฝรั่ง ถ.ประชาช่ืน 
 ข.บางซ่ือ กทม. 10800 

โทร 02-9133931-3, 08-14450862 
Fax 025875499 

บริษทัโตโยต้าดเียี่ยม 
จ ากัด 

99 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ จ.
อุบลราชธานี  34000 

โทร 045-313-999 Fax 045-313-888 

บริษทั อาร์ ที ออโตโม
บิลส์ จ ากัด 

29/2 หมู่ 4 ถ.บางนา - ตราด ต.ทับพา อ.เมือง จ.
ระยอง 21000 

โทร (038)807096-9 ต่อ 103 
Fax 038-807100/038-807865 
 E-mail:hr@fordekgroup.com 

บริษทั อาร์ ที ออโตโม
บิลส์ จ ากัด (สาขาปลวก
แดง) 

450 ม. 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง 21140 

โทร (038)807096-9 ต่อ 103  
Fax 038-807100/038-807865  
E-mail:hr@fordekgroup.com 

วิทยาลัยการบินนาชาติ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต าบล นาราชควาย 
อ าเภอ เมือง จังหวัดนครพนม  48000 

โทร 042-587-268 Fax 042-587-7266  
Email : iac@npu.ac.th 

บริษทัสกลเจริญศรี จ ากัด 
(สาขานครพนม มาสด้า) 

227-229 หมู่ที่ ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครพนม 48000 

โทร 042-522857-8 
Fax 042-522859 

บริษทั ลี วิคเตอร์
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

24/14-15 หมู่ที่ 16 ซอยประชาอุทศิ ถ.ตล่ิงชัน-สุ
พรรบุรี ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ ่ 
จ.นนทบุร ี11140 

โทร 02-1918801,08-16822629 
 

 

ตารางที่ 39 รายช่ือสถานประกอบการที่ใหค้วามร่วมมือ 
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จ านวนโครงการ สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน ปวช.3 
  สาขาวิชาเครื่องกล 
ล าดับ ช่ือโครงการ จ านวน 

1 ซิมมูเลเตอร ์ 1 
2. ปรับปรุงรถห้องเรียนเคลื่อนที ่ 1 
3 รถสามล้อไฟฟ้า  1 
4 แพพลังงานไฟฟ้า 1 
5 หุ่นยนต์ แขนกล 1 
6 เครื่อง Mini CNC Box 1 
7 บันไดรอกพลังงานจากแบตเตอรี ่ 1 
8 จ าลองการฝึกขับเครื่องบนิ 1 
9 เครื่องบากท่อ 1 
10 เครื่องดูดควัน 1 
11 โครงสร้างภายในรถบัส 1 
12 บิ้วอินรถบาส 1 
13 โซฟาเตียงนอน 1 

 ตารางที่ 40 จ านวนโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน ปวช. 3 
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จ านวนการออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ชื่อโครงการ สาขาวิชา 
ระยะเวลา 
ว/ด/ป 

สถานที ่
จ านวนผู้เข้าร่วม 
คร ู นร. 

บริการวิชาการและวิชาชพี 
1/58 

เครื่องกล 26-27 มิ.ย.58 ณ วัดนักบุญเปาโล  
บ้านนามน ต.บ้านผึ้ง 
อ.เมือง 

2 30 
เครื่องมือกล 3 25 
ช่างเชื่อมโลหะ 2 28 
การก่อสร้าง 2 20 
สามัญสัมพันธ์ 2 103 

บริการวิชาการและวิชาชพี 
2/58 

เครื่องกล 11 ก.ย.58 ณ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 
ต.รามราช อ.ท่าอุเทน 

2 30 
เครื่องมือกล 3 25 
ช่างเชื่อมโลหะ 3 28 
การก่อสร้าง 1 20 
สามัญสัมพันธ์ 3 103 

บริการวิชาการและวิชาชพี 
3/58 

เครื่องกล 25 พ.ย.58 ณ วัดโพธ์ิ ชัย  บ้ านแพง
สะพัง 
ต.รามราช อ.ท่าอุเทน 

2 30 
เครื่องมือกล 3 25 
ช่างเชื่อมโลหะ 2 28 
การก่อสร้าง 2 20 
สามัญสัมพันธ์ 4 103 

บริการวิชาการและวิชาชพี 
4/58 

เครื่องกล 19 ม.ค.59 ณ วัดโพธ์ิ ชัย  บ้ านแพง
สะพัง 
ต.รามราช อ.ท่าอุเทน 

3 30 
เครื่องมือกล 3 25 
ช่างเชื่อมโลหะ 3 28 
การก่อสร้าง 2 20 
สามัญสัมพันธ์ 5 103 

รวม    94.11% 71.03% 
หมายเหตุ ข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ 

ตารางที่ 41 ข้อมูลการออกหน่วยบริการชุมชน 
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จ านวนชื่องานวิจัยครู 
 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่องานวิจัย งานวิจัย สิ่งประดิษฐ ์
1 นายทวี สุทธิรณ 1. การหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเรื่องวัสดุเช้ือเพลิง   
2 นายสมสมัย เสวียววงษ์ 1. การพัฒนาชุดการสอนวิชางานเชื่อมไฟฟ้า 2 เรื่อง

งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ ท่าเชื่อม 1 G 
  

3 นายปริญยา สีสม การหาผลสัมฤทธิ์ของส่ือการสอน เรื่องเครื่องยนต์เล็ก   
4 นายน้อย นนลือชา กระบวนการฝึกทักษะการเรียนของนักเรียน ปวช.1   
5 นายสุทิน รังเพีย 1. การพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาทดสอบ

แบบท าลายสภาพ โดยใช้วิธีการสอนแล้วตอบ 
2. การพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับช้ัน ปวช. 2 วิชาวัสดุช่างเช่ือม โดยการจัดกิ
จรรมการเรียนรู ้

  

6 นายอภิรักษ์ พลโลก 1. การพัฒนาทักษะการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
โดยใช้สมบัติการเท่ากับแบบมีส่วนร่วมของนักเรียน 
ปวช. 1 

  

7 นายวิรถ จอกทอง 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง
งานเจาะ 

  

8 นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น 1. การศึกษาพัฒนางานกลึง   
9 นายดอน วิภา 1. การเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องงาน

เขียนตู ้
  

10 นายสายัณญ์ ดาพงษ์ 1. การหาผลสัมฤทธิ์ของส่ือการสอน เรื่องงานช่วงล่าง   
11 นายจ านงค์ ตาระบัตร 1. การหาผลสัมฤทธิ์ของส่ือการสอน เรื่องงานเชื่อม

แก๊สเดิน 
  

12 นายประสิทธ์ิ ค าด ี 1. การพัฒนาทักษะกระบวนการท างานของนักเรียน
ระดับปวช. 1 

  

13 นางสาวสุภัทรา สันดี 1. การสร้างและการหาประสิทธิภาพ ชุดการสอนเรื่อง
เงินได้พึงประเมิน 

  

14 นางสาวธารราพร ทรง
เสี่ยงไชย 

1. การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาภาอังกฤษของ
นักเรียน ปวช.1 

  

15 นายศิริวัฒน์ ไชยโชติ 1. การหาผลสัมฤทธิ์ของส่ือการสอน เรื่องงานกัด
ซีเอ็นซี 

  

16 นางสาวพรทิพย์ วิภา 1. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง
และศีลธรรม วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาสู่
ประชาคมอาเซียนของนักเรียน 

  

17 ม.ณงรงณ์เดช   พลข า 1. ชุดไฟฉุกฉิน   

 
ตารางที่ 42 ข้อมูลงานวิจัย 
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คณะกรรมการจัดท าสารสนเทศปกีารศึกษา 2558 
 

1. นายอาวุธ ศิลาเกษ   ประธาน 
2. นายพิชิตพล บูระพันธ์   รองประธาน 
3. นายทวี สุทธิรณ    กรรมการ 
4. นายสมสมัย เสวียววงษ์   กรรมการ 
5. นายปริญยา สีสม   กรรมการ 
6. นายน้อย นนลือชา   กรรมการ 
7. นายสุทิน รังเพีย    กรรมการ 
8. นายอภิรักษ์ พลโลก   กรรมการ 
9. นายวิรถ จอกทอง   กรรมการ 
10. นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น   กรรมการ 
11. นายสายัณญ์ ดาพงษ์   กรรมการ 
12. นายจ านงค์ ตาระบัตร   กรรมการ 
13. นายประสทิธิ์ ค าด ี   กรรมการ 
14. นางสาวสุภัทรา สันดี   กรรมการ 
15. นายศิริวัฒน์ ไชยโชต ิ   กรรมการ 
16. นางสาวพรทิพย์ วิภา   กรรมการ 
17. นายณรงคเ์ดช พลข า   กรรมการ 
18. นายดอน วิภา    กรรมการและเลขานุการ 


