
มาตรฐานท่ี 5  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ และ พัฒนาเว็บเพจ ปีการศึกษา 2558  
ล าดับ ช่ือผลงาน ช่ือ-สกุล หมายเหต ุ

ปวช. 
1 ส่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์ 

เรื่องภาษาอังกฤษในชีวิตจิรง 2 ในระกับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี่ท่ี 1 โดยโปรแกรม 
Moodle 

นายเอกธนดล 
นายเจตนิพนธ์ 
นายณัฐภัทร 

โพธา 
สอนไว 
ยมเกิด 

 

2 ส่ือการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 
วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยโปรแกรม 
Authorware7 

นางสาวอาทิตยา 
นางสาวกาญนา 
นางสาวเบญจรัตน์ 
 

แสงท้าว 
สอนมั่ง 
แสงท้าว 

 

3 ภาพยนตร์หนังส้ัน เรื่อง ยอดกตัญญ ูโดย
โปรแกรม Windows Live Movie Maker 
2011 

นางสาวนราพร 
นางสาวสิรีธร 
นายธนกร 

คุยสูงเนิน 
สุขภาเนตร 
กองทองนอก 

 

4 เกมส์ผจญภัยตอบค าถาม วัดระดับความรู้
รอบตัว โดยโปรแกรม RPG Maker  VX 

นายวุฒิชัย 
นายมนตรี 
นายภูธเนศ 
นางสาวปาณฎิกาณ์ 

เก๋วัน 
เตชะเลิศพนา
สอนไว 
แก้วยศ 

 

5 ส่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษA-Z โดยโปรแกรม 
Macromedia  Authorware 7.0 

นางสาวฐิตานุรักษ์ 
นางสาวจันจิรา 
นางสาวอรอุมา 
นายวรวงษ ์

งามแป้น 
ผาติกรรม 
เหล่าคนค้า 
อินทชิต 

 

6 แอนิเมช่ันหยุดการค้ามนุษย์โดยใช้โปรแกรม 
Flash CS3 

นางสาวนิสา 
นางสาวศศิธร 
นางสาวยศวดี 

เงินล าปาง 
พุ่มสลิด 
มูลราช 

 

7 ส่ือการเรียนการสอน Online วิชา อาเซียน
ศึกษาโดยโปรแกรม Dreamweaver CS5 

นางสาวรัตนา 
นางสาวอนุธิดา 
นางสาวกุลธิดา 

ปรางทอง 
บัวอิ่มพันธุ์
กันทะวงษ ์

 

8 ส่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
โดยโปรแกรมAdobe Captivate6 

นางสาวนฤมล 
นางสาวศิริลักษณ์ 
นางสาวภัทรวดี 

เปียสังข์ 
อิ่มเมือง 
ปานเกิด 

 

9 เว็บไซต์สอนการใช้งานโปรแกรม Photoshop 
แบบออนไลน์ โดย CMS Wordpress 

นายสมัตถ์ 
นายชลธี 
นายกิตติธร 
นางสาวเบญจมาภรณ์       

ดาราฉาย 
ช่อดาว 
อ๊อดทรัพย์ 
โลสละศิริ 

 



10 ส่ือการเรียนการสอน วิชา ภาษาไทย เรื่อง 
เรื่อง โวหารภาพพจน์โดย โปรแกรม Adobe 
Captivate CS5 

นางสาววิภาพร     
นางสาวนภัสวรรณ     
นางสาวสิริธร     

ทัดจันทร์ 
วรลี 
อ่อนนวน 

 

11 ส่ือการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี3 โรงเรียนอนุบาล
บ้านท่าปุย โดยโปรแกรม Moodle 

นางสาวชโลธร     
นางสวาสุธิดา     
นางสาวนภิศา     

วงศ์กัทลีคาม 
สังข์ศิริ 
กาน้อย 

 

12 เกมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก ป.1-
3 ด้วยโปรแกรม Unity 3D 

นางสาวโสภณ     
นางสาววุฒิพล     
นายนิติภูมิ     

จันทรมณฑล 
บุญศรี 
ข าสาสดี 
 

 

13 เว็บไซต์การขายเส้ือผ้าแฟช่ันวัยรุ่นมือ 2 โดย
ใช้โปรแกรม Dreamweaver 

นางสาวฐาปนี     
นางสาวชมพูนุช   
นางสาวปวีณา     

ค าพุ่ม  
 ศิลพร 
จันทร์จี่ 

 

14 โปรแกรมเช็คผลกิจกรรมของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย โปรแกรม 
Microsoft Access 

นางสาววรัญชลี     
นางสาวจริยา     
นางสาวปทุมรัตน์     

ครืนอุระ 
หมันประสงค์ 
เหลาหลัก 

 

15 เว็บไซต์แนะน าจักรยานส าหรับมือใหม่หัดปั่น
และข้อมูลจักรยานโดยโปรแกรม 
Dreamweaver CS3 

นายดอร์มมี่     
นายภูวดล     
นายอิทธิพัทธ์     

ศรีสุทร 
ดิษร 
หล้าแก้ว 

 

16 นิทานอีสป เรื่องกระต่ายกับเต่า โดยโปรแกรม 
Camtasia Studio 

นางสาวอินทิรา     
นางสาวดกศรินทร์     
นางสาวศิริรัตน์     

เครือกลัด 
สุขสวัสด์ิ 
จันทร์หอม 

 

17 นิทานพื้นบ้านเรื่อง ดาวลูกไก่ โดยโปรแกรม 
Adobe flash CS3 

นางสาววิภาพร     
นางสาววิภาภรณ์     
นางสาวนิศารัตน์     

จินะ 
สามัคคี 
แยบเกษตร์ 

 

18 ส่ือการเรียนการสอนเรื่องเครื่องดนตรีไทย โดย
โปรแกรม Leeture MAKER 2.0 

นางสาวทวินันท์     
นางสาวสุรัตน์     
นางสาวจุฑารัตน์     

อิ่มม ี
ค าปูนเปรียบ 
นุ่มปราง 

 

ปวส. 
1 เขียนApp Android เกี่ยวกับร้านอาหาร

ภายใน จังหวัดตาก โดยโปรแกรม Eclipse 
นางสาวอารียา     
นางสาวสิริรัตน์     

จิโน 

พันธ์ษร 
 

2 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลาง
ทุ่ง โดยโปรแกรม Adobe Dreamweavar 
CS3 

นางสาวธันย์ชนก     
นางสาวอลิษา     

แตงบุญรอด 
เขน่วม 

 

 

3 เว็บไซต์ระบบร้านเช่า CD ร้าน D&D โดย
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 

นางสาวพิรญาณ์    
นางสาวดารารัตน์   
นางสาวจันทราวรรณ     

พุทธวงศ์  
 สุขสนิท 
เขมา 

 

4 การพัฒนาระบบเกรดออนไลน์โรงเรียนบ้าน
น้ าดิบ โดย โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS3 

นางสาววิลาวัลย์    
นางสาวณัฐพร   

เย็นเอี่ยม 
บัวเป็ง 

 



5 ห้องสมุดออนไลน์วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย
โปรแกรม Dream  weaver CS6 

นายสุกิจ   
นางสาวภัทรภร   

จันทร 
บรรจงรัตน ์

 

6 เว็บไซต์ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS3 

นางสาวสุทธิดา   
นางสาวอรทัย   

เกิดแสง 

บัวเป็ง 

 

 

7 บันทึกข้อมูลการส่งเครื่องซ่อมของร้านยิ่ง
เจริญโมบาย โดยโปรแกรม Dreamweaver 
CS3,ภาษา PHP,SQL 

นางสาวณัฐสิยา   
 

บุญรอด  

8 เว็บไซต์โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม โดย 
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 

นางสาววราพร   
นางสาวกาญจนา  

สอนผุย 
ลักษณะ 

 

9 กรณีศึกษาการน าเสนอ อาคารเรียนผ่านส่ือ 
Augmented Reality โดยโปรแกรม Unity 
Extension  Vuforia 

นางสาวณัฐกานต์   
นายกฤษฎา   

แม้นจ ารัส 
สงคุ้ม 

 

10 สถานท่ีท่องเท่ียวจังหวัดตากบน
ระบบปฏิบัติการ Android โดยโปรแกรม 
Android Studio 

นายวีรยุทธ   
นางสาวเอมอร   

วงษ์หล้า 
สุกสาตร์ 
 

 

11 เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย โดยใช้
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 

นางสาวหรรษา  
นางสาวขวัญจิรา   

ตันแก้ว 
ทิพสิงห์ 

 

12 บันทึกข้อมูลการรักษาคลินิกหมอสุชาติสัตว์
แพทย์โดยโปรแกรม Dreamweaver SC3 
PHP Myadmin 

นางสาวผกาวรรณ   
นางสาวสุวนัน   

ท าสุนา 
เสนแก้ว 

 

13 โปรแกรมระบบจัดการกองทุนหมู่บ้านหมู่ท่ี1 
ต าบลทุ่งกระเชาะโดยโปรแกรม 
Dreamweaver CS3PHP Myadmim 

นางสาวทิพย์สุดา   
นางสาวปวิตรา   
นางสาวกาญจนาพร   

อุดมา 
ธ ารงสุรกุล 
จิระวงค์ 

 

14 วีทีอา อนิเมช่ัน แนะน าวิทยาลัยเทคนิคตาก
ด้วยโปรแกรม ออโต้เดคส์มายา 

นายณภัทร   
นายพงศ์ภัค   

ตองกล่ิน 
ลยอดสุวรรณ 

 

15 ส่ือการน าเสนอวิทยาลัยเทคนิคตากในรูปแบบ
3มิติโดยโปรแกรม Autodesk 3ds Max 

นายโชคอนันต์   
นายธวัชชัย   

บุดดาวงษ์ 
กาซาย 

 

16 การสร้างระบบฐานข้อมูลประวัตินักเรียน 
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์โดยโปรแกรม 
Microsoft access 2010 

นางสาวธัญญาเรศ   
นางสาวศิริวิมล   
นางสาวสุภาภรณ์   
 

จูมาด 
วรธรรมชัยกุล 
แสนจ๊ะ 
 

 

 

 


