
รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน  นวัตกรรม/สิ่งประดษิฐ์ 
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 

วิทยาลัยเทคนคิบุรีรัมย ์

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

1 นายมณีรัตน์  ยอดโต งานนิวแมติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 2100-1009  

2 นายพิชญา  พลพงษ์ การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา กลุ่ม สชย.25 แผนก
วิชาช่างยนต์ ในเรื่องการไม่ส่งงาน 

 

3 นายถวิล  บุตรคุณ การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของผู้เรียน   

4 นายนราวิชญ์  เจ็ดรัมย์ งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

5 นายวีระ  บํารุง งานทดลองเครื่องกล รหัส 3100-2005  

6 นายพรชัย  เดิมทํารัมย์ งานถอดประกอบปั้มหัวฉีด รหัสวิชา 2101-2114  

7 นายสนธยา  การุญ เอกสารประกอบการวิจัย  

8 นายวรศักดิ์  มาศรักษา เอกสารประกอบการวิจัย  

9 นายสายฟูา  สายกระสุน ปรับอากาศรถยนต์ รหัส 2101-2103  

10 นายอุดม  ปักกาสาร การสร้างและหาประสิทธิภาพโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ รหัส 2101-
2008 

 

11 นายราชิต  เพชรภูวงษ์ การสอบปฏิบัติงานตามใบงานของนักศึกษา  

12 นายธวัชชัย  สิงหบุตร เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ  

13 นายพิษณุ  ถาเย็นญวน งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1007  

14 นายรัฐพงษ์  สุวรรณา งานนิวเมติกส์และไฮดรออลิกเบื้องต้น  รหัสวิชา 2100-
1009 

 

15 นายประดิษฐ  สุริเทศ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมาเรียนสาย รายวิชางาน
ปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น รหัส 2101-9005 

 

16 นายประภากร  ขานดาบ เอกสารประกอบการวิจัย  

17 นายวัฒนา  เขียวอิ่ม การแก้ปัญหาความรู้พ้ืนฐาน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน  

18 นายฐิร  จบสูงเนิน การปรับปรุงพฤติกรรมในชั้นเรียน ในรายวิชา วงจรไฟฟูา  

19 นายประดิษฐ์  โชติไธสง การพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหาการเรียนรู้แบบ
ชิ้นงาน โครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ วิชา
ดิจิตอลประยุกต์ 3104-1003 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟูากําลัง 

 

20 นายสมบูรณ์  สาลํา เอกสารประกอบการวิจัย  

21 นายอลงกรณ์  เลิศปัญญา เอกสารประกอบการวิจัย  

22 นายสุบรรณ์  บุตรสิงห์ การส่งและจ่ายไฟฟูา รหัส 3105-2005  

23 นายธนกฤต  สครรัมย์ การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน  



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

24 นายจรูญ  นิพรรัมย์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อหุ่นยนต์  

25 นายศุภกร  พิมพ์ภู มอเตอร์ไฟฟูาและควบคุม รหัส 3104-0005  

26 นายณรงค์  โปุวณิชชากร เอกสารประกอบการวิจัย  

27 ว่าที ่ร.อ.พลวิรัฐ  รัชอนันท์พงษ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวส.1 กลุ่ม สชฟ. 11 รายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัส 3104-2103 

 

28 นายอรรถกิจ  ภูวชรหิรัญ การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อระบบนวิเมตริกและไฮดรอ
ลิกส์ 

 

29 นายอําพร  สุทาโคตร การโปรแกรมควบคุมมอเตอร์กระแสสลับไฟฟูา 3 เฟส  

30 นายอาจอง  เขมพงษ์ภัทร การพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดฝึก
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมของนักศึกษา ใน
ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่างไฟฟูากําลัง 

 

31 นายธีระ  อินรายรัมย์ เอกสารประกอบการวิจัย  

32 นางสาวณัฐณิชา   สงครามรอด การส่งงานและการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน  

33 นายวุฒิชัย  ภาษ ี การพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดฝึก
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 

34 นางสาวสุวจ ี เรืองไพศาล การพัฒนาเจตคติ เพ่ือผลการเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟูา
ภายนอกอาคาร 

 

35 นายคณุตม์  ทบวัน การพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหาการเรียนรู้แบบ
ชิ้นงาน โครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  

 

36 นายชาญสิทธิ์  อุณใจ การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบส่งกําลัง
เครื่องมือกลเรื่องความเร็วงานกัด 

 

37 นายพิชัย  ศรีสุข เอกสารประกอบการวิจัย  

38 นายสมาน  ตอรบรัมย์ เอกสารประกอบการวิจัย  

39 นายโชคดี  โรจนบัณฑิต การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
วิชาโครงการ รหัส 3102-8501 

 

40 นายเฉลียว  ชาติรัมย์ การใช้เอกสารประกอบการสอนวิชามาตรวิทยา
อุตสาหกรรม 

 

41 นายวิโรจน ์ ตันตาปกุล การแก้พฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาของนักศึกษาชั้น ปวส.
1 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

 

42 นายกฤษณพล  เรืองไพศาล เอกสารประกอบการวิจัย  

43 นายพลกฤต  รุ่งโรจน์ การศึกษาผลกระทบจากปริมาณการเข้าเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือ 
ซีเอ็นซี 

 

44 นายดัดสกร  ละมัยครบุรี เอกสารประกอบการวิจัย  



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

45 นายนพดล  ปรัชญพฤทธิ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการลับคมดอกาว่าน 
รายวิชาลับคมเครื่องมือตัดนักศึกษาแผนกช่างกลโรงงาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยวิธีการจับคู่ฝึก แบบ
เพ่ือนช่วยเพื่อน 

 

46 นางสาวศศิธร  ไปปอด การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.33-34 

 

47 นายวิวัฒน ์ ชั้นพิภพ การหาประสิทธิภาพวิชาอ่านแบบและเขียนแบบชิ้นส่วน
เครื่องกล เรื่องการเขียนภาพแยกชิ้น 

 

48 นายไกรลาศ  คงฟูารัมย์ การพัฒนาความรู้ความสารถในการเขียนโปรแกรมงาน
กลึงและงานกัดโดยกลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อนของนักศึกษาชั้น 
ปวส.1  กลุ่ม สทผ.15-16 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

 

49 นางสาวสาริกา  ศรีดา เอกสารประกอบการวิจัย  

50 นายวิชิตพล  อินต๊ะนนท์ งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัส 2100-1005  

51 นายธิติศักดิ์  สันดี การแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาวางแผนการเริ่มต้นการร่าง
แบบและการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง  

 

52 นายพิศิษฐ์  ชูตาลัด เอกสารประกอบการวิจัย  

53 นายสมพร  วัฒนะงาม การศึกษาพฤติกรรมการมาเข้าเรียนสายของนักศึกษาชั้น 
ปวช.3 แผนกช่างเชื่อมโลหะ รหัส 2102-8001 

 

54 นายมุก  การรัมย ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการวิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะ
แผ่น1 ของนักเรียน 

 

55 นายอํานวย   โยธ ี เทคนิคการเชื่อมไฟฟูา ทักษะงานเชื่อมต่อชนท่าราบโดย
จัดกิจกรรมแบบแข่งขันระหว่างผู้เรียนวิชางานเชื่อมและ
โลหะแผ่นเบื้องต้น 

 

56 นายฉัตรมงคล  แปลงดี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานทดสอบแบบ
ไม่ทําลายสภาพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 

 

57 นายสุรสิทธิ์  ชุ่มเสนา เอกสารประกอบการวิจัย  

58 นายสิทธิเดช  ทาบัณฑิต การไม่สนใจเรียนในรายวิชาโลหะวิทยาเบื้องต้นของ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง ชช.31,32 

 

59 นายวิษณุ  นิเรียงรัมย์ การศึกษาพฤติกรรมการไม่เข้าเรียนของนักศึกษาแผนก
วิชาช่างเชื่อมโลหะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง ชช.31,32 

 

60 นายแฉล้ม   ฉิมชาติ หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์กําลัง เรื่อง
เอสซีอาร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 
3  โดยใช้แอพิเคชันเพ่ือการศึกษา 

 

61 นายธนทัต  ดุจจานุทัศน์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 2105-2110  
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62 นายเมธินทร์  พลเดช เครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัส 3105-1002  

63 นายวีรศักดิ์  จันทร์ละมุนมา การสรา้งและหาประสิทธิภาพชุดทดลองวิชาโปรแกรมเม
เบิลลอจิกคอนโทรล 

 

64 นายภาสกรณ์  ยอดพุทธ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) แผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม สชอ.17 

 

65 นายชาลี  ศรีขวัญเมือง การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาชั้น ปวส.2 ที่เรียนใน
รายวิชา 3105-2002 ดิจิตอลเทคนิคกับการไม่ส่งงาน 

 

66 นายประชิต  สุวรรณกาญจน์ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ของนักศึกษา ชั้น ปวส.1 สชอ.
11,12,27 

 

67 นายฐากูร  ไชยโคตร การแก้ปัญหานักศึกษาขาดความรู้พื้นฐาน เรื่องระบบเลข
ฐานด้านดิจิตอลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1 สาย ม.6) โดยการสอนเสริมเป็น
รายบุคคล 

 

68 นายวิทยา  นุยืนรัมย์ การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวช.1 กลุ่ม ชอ.17 ในรายวิชา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

 

69 นายบุรี  สุขใส หาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง
ชุมสายโทรศัพท์ รหัส 2105-2114 

 

70 นายพิสิฐ   พางาม การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาการก้าวหน้า
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

 

71 นางสาววิภารัตน์  พบขุนทด การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง ผังงานของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

72 นายวีรวัฒน ์ ขจรเกียรติวิทยา เอกสารประกอบการวิจัย  

73 นายประวิทย์  แสงศิลป์ เอกสารประกอบการวิจัย  

74 นายอนุวัตร  จันทบาล การพัฒนาการเรียนรู้การใช้งานมัลติมิเตอร์ โดยใช้สื่อการ
สอนแบบประยุกต์ ในรายวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
รหัส 3128-1001 

 

75 นางสาวศิริรัตน์  กอรัมย์ เอกสารประกอบการวิจัย  

76 นายอนุชา  วาประโคน เอกสารประกอบการวิจัย  

77 นายสมศักยพงษ์  ตัณฑ์สุระ เอกสารประกอบการวิจัย  



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

78 นางสาวอัมรา  นุกรรัมย์ การให้รางวัลเพ่ือส่งเสริมเจตคติในการส่งต่อวิชางานฝึก
ฝีมือระดับชั้นปวช.1 สาขาช่างไฟฟูากําลัง 

 

79 นายรณชัย  เก่าแสน การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติในการส่งงานต่อวิชาเขียน
แบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับปวช.1 สาขาช่างยนต์ 

 

80 นายดําเนิน  แสงการ การพัฒนาทักษะในงานเขียนแบบ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
มาตรฐานงานเขียนแบบวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

 

81 นายชาญชัย  ตัณฑ์สุระ เอกสารประกอบการวิจัย  

82 นายพัชท์สวุฒิ   ธนหาดจันทร์ การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนคการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน 
รายวิชางานเทคนิคพ้ืนฐาน 

 

83 นายศุกร์ภมร  ชนเวียน การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชางานฝึกฝีมือ 
(2100-1003) นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟูา 

 

84 นางสาวมัลลิกา  พันธุ์มาลี การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน และไม่ส่งงานของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปี
ที ่1  

 

85 นางสาวเจนจิรา  เทวัญรัมย์ การเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  

 

86 นางสาวเฟ่ืองฟูา  แก้วกล้า ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียน วิชาเค้และการ
แต่งหน้าเค้ก รหัส (3404-2120) ของนักเรียน ปวส.2 
ห้อง สคอ.21,22 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 

87 นางไพรินทร์  มุงสูงเนิน ศึกษาเจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน
ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
เบอรี่เพ่ือการค้า รหัส (2404-107) ของนักเรียน ปวช.3 
ห้องง คอ.31 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 

88 นางสาวชลธิชา   แก้วก่า ศึกษาการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและส่งงาน 
วิชาอาหารครอบครัว รหัส (2404-1002) ของนักเรียน 
ปวช.1 ห้อง คอ.11 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 

89 นางทัศชพัณณ์  ไชยรงฆ์ศรี การพัฒนาสื่อการสอน วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
รหัส 2204-2008  

 

90 นางสาวธนันณัฏฐ์  ภัทรชัยรว ี การพัฒนาการเรียนวิชาโปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการ
นําเสนอ (โปรแกรม MS PowerPoint) เรื่องการแทรก
ตารางและการตกแต่งสไลด์โดยใช้สื่อประกอบการฝึก 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

91 นายกิตติ์โภคิน  ธนยศจินดารัชต์ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาโปรแกรม
ตารางคํานวณ รหัส 2204-2103เรื่องพ้ืนฐานของ
โปรแกรมตารางคํานวณ 

 

92 นายฐารรรฎร  เกรัมย์ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนเว็บ การแสดงข้อมูลด้วยคําสั่ง SQL  

93 นายรังสรรค์  ทบวอ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP ตอน การสร้างเว็บไซต์
ด้วยภาษา PHP เบื้องต้น 

 

94 นางสาวอรุณ  ปะกลาง เอกสารประกอบการวิจัย  

95 นายวนุพล  คงบุญ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(e-Learning)  

 

96 นางชญาดา  ร่มเย็น การสร้างสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียน เรื่องเทคโนโลยี
เครือข่ายไร้สาย  

 

97 นางสาวปาลิกา  ตุใยรัมย์ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน (ปวช.1) เรื่องการไม่ส่ง
งาน/การบ้าน  

 

98 นายภุมรินทร์  บุตรดี สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย โดยใช้สื่อการสอน (CAI) 
ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

99 นายณภัทร  หงษ์ภักดี การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของ
นักเรียนในรายวิชาการสร้างเว็บเบื้องต้น 

 

100 นางสาวปริญชภัสร ์ ทิศทา การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนบนโลกโซเซียลมีเดีย เรื่อง
การพัฒนาโมเดล Sketch Up 2017 

 

101 นายอติรุจ  คําวัง การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม พณค.12 

 

102 นางสาวเพ็ญภิญา  บุตรงาม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น
ปีที่ 1  

 

103 นางรัศมี  โชติไธสง เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความ
ขยันอดทนทางการการเรียนและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

104 นางนิภาภัทร์  แต่เชื้อสาย การจัดระบบสารสนเทศในงานสํานักงาน รหัส 28-4216-
2002 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 

105 นางสุมาลี  วานิชยากร การศึกษาพฤติกรรม เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 

 

106 นางสาววริศราภรณ์  สุมหิรัญ เอกสารประกอบการวิจัย  

107 นางสาวกิรณา  ทะลายรัมย์ การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงตามเวลาที่ครู
กําหนด 

 

108 นางสาวปนัดดา  ก้านจันทร์ การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนปวช.1  

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

109 นางสุรีย์พร  ทรวงโพธิ์ การจัดการสินค้าคงคลัง รหัส 2201-2109  

110 นางแสงจันทร์  สุภาเวคิน การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าจาก
เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี ในรายวิชากระบวนการ
จัดทําบัญชี 

 

111 นายเทพพงษ์  แผ้วพลสง สร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอน วิชาการบัญชีชั้น
กลาง 1 เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับหลักทรัพย์เพ่ือค้า-เพ่ือขาย 

 

112 นายวัฒนโชค  เฉิดฉาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยในการเรียน
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สกบ.
11) 

 

113 นางสุจินดา  ทวีคูณ การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติ
ภายในชั้นเรียนเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชาการ
บัญชีตั๋วเงิน รหัส 2201-2107 

 

114 นางสังวาลย์  นาครินทร์ การพัฒนาการเรียนการสอนความมีวินัยในตนเองและ
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 

115 นางดวงนภา  ไหมพรม การพัฒนาความรับผิดชอบต่อภาระงาน (ที่มอบหมาย
นอกเวลาเรียน) ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 พณบ.22 

 

116 นางสาวทิพาวรรณ  ศุภรพงศ์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการบันทึกรายการปรับปรุง
เมื่อสิ้นงวดบัญชี วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 
กลุ่ม พณค.21 

 

117 นางสาวสุภาพร  ศิลากล เอกสารประกอบการวิจัย  

118 นางสาวอารีรัตน์  แขรัมย์ โครงการ รหัส 3201-8501  

119 นางสาวภัณฑิรา  สุทธิ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี รหัส 2201-2005  

120 นางสาวณัฏฐ์ธภร  แปูนทอง การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสําคัญ รหัส 2201-2104  

121 นางสาววาสนา  วรเนตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 

 

122 นางอรัญญา  แสงโชติ การใช้สื่อและแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพนักการตลาด รหัส 3200-0006 

 

123 นางสาวพิชญ์นาฏ  พานิชเพ่ิมพงษ์ แสดงการเปรียบเทียบยอดขายจากการโพสต์ขายสินค้า
ผ่านออนไลน์ระหว่างก่อนโพสต์และหลังโพสต์ 

 

124 นางสาวจิตรลดา  ยศพลพิเนต การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
เรียน เรื่องกิจกรรมการบรรจุภัณฑ์ 

 

125 นางสาวเขมิกา  ขันงาม เอกสารประกอบการวิจัย  

126 นางสาววิไลพร  เกียรตินิรชรา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รหัส 2200-1001  

127 นางสาวสุรีวัลย ์ จะหวังผล เอกสารประกอบการวิจัย  



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

128 นางสาววิภาวรรณ  ปักการะโน การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษา ชั้นปวส.1   

129 นายวีรศักดิ์  พรหมโสภา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม
สลตท.11-12  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่เรียน
รายวิชาหลักการตลาดโดยใช้การปรับพฤติกรรมในชั้น
เรียนแบบแรงเสริมเชิงบวก 

 

130 นายไพฑูรย์  พรหมสถิตย์ ไม่ส่งงาน/การบ้าน  

131 นายวิฑูร  เอียการนา การเขียนแบบผังพ้ืน วิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 3 โดยใช้
วิธีการแผนที่ความคิด 

 

132 นางสาวรุ่งฤดี  เลิศศิริ เอกสารประกอบการวิจัย  

133 นายณัฐพล   นวะมะรัตน์ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.2) 

 

134 นางสาวนันธิยากร  โฉมสอาด การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือการบ้านของ
นักเรียนนักศึกษา รายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
กลุ่ม การโรงแรม กลุ่ม 31 

 

135 นายกันตพิชญ์  เหลาแตว การปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 

 

136 นายอารมณ์  รัตนโชติ ความพึงพอใจที่มีต่อครูผู้สอนรายวิชาปฏิบัติงานโครงสร้าง
อาคารของนักศึกษาระดับ ปวช.2 

 

137 นายไพศาล  รักพร้า ความพึงพอใจที่มีต่อครูผู้สอนราย วิชาการออกแบบ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส 3108-9002 

 

138 นายบุญเลิศ  เขตนิมิตร ความพึงพอใจที่มีต่อครูผู้สอนรายวิชา การอ่านแบบเขียน
แบบสถาปัตยกรรม รหัส 2106-2002 

 

139 นางสุดาวัลย์  โรจนบัณฑิต การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนปฏิบัติ เรื่อง
การสํารวจด้วยกล้องวัดมุม 

 

140 ว่าที ่ร.ต. ศักดิ์ชัย  ทราบรัมย์ เอกสารประกอบการวิจัย  

141 นายกิตติศักดิ์  บัวพา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
กลุ่มสชส.21 

 

142 นายปฐมรัตน์  วิริยานุภาพ ความพึงพอใจที่มีต่อครูผู้สอนรายวิชาการเขียนแบบ
ก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ รหัส 3106-2001 

 

143 นางธันวาพร  โพธิ์หิรัญ ปัจจัยการไม่สนใจเรียนรายวิชาทฤษฎีโครงสร้าง รหัส 
3100-0301 

 

144 นายบุญชอบ  พาราษฎร์ ทักษะการใช้กบไสไม้ของนักศึกษาในระดับชั้น ปวช.1   

145 นายธนารักษ์   สุยารัมย ์ การสํารวจการเข้าเรียนสายของนักศึกษาในระดับชั้น 
ปวช.1 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

146 นางสาวจุรีพร  ดิ้นจิ้งหรีด คํานวณแผนที่ รหัส 2121-2120  

147 นายสามารถ  นิพันธ์รัมย์ การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานและไม่ส่งงานของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 

 

148 นางสาวภัคภิญญา  โนนทราย ระบบสุขาภิบาล รหัส 3121-2109  

149 นางวรัทยา  ชุมแวงวาปี การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน
วิชาพฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน 

 

150 นายอภิวัฒน์  จิรวิกรานต์กุล พลศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ รหัส 2000-1601  

151 นางผกากรอง   ใจเอ้ือ เอกสารประกอบการวิจัย  

152 นางสาวทัตพิชา   แสงแก้ว ชีวิตและสังคมไทย รหัส 3000-1501  

153 นางศิริรัตน์  บุตรสิงห ์ เอกสารประกอบการวิจัย  

154 นายวิรัช  ขันตยานุกูลกิจ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต/วิทยาศาสตร์เพื่องาน
ธุรกิจและบริการ 

 

155 นางจิตติมา  พลกุล Asking and Giving Directions   

156 นางวิลาวัณย์  ราชแสนเมือง เอกสารประกอบการวิจัยภาษาอังกฤษ  

157 นางสุกัญญา  บํารุง การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป วิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัส 2000-1202 เรื่อง 
Adjective (คําคุณศัพท์) 

 

158 นางพินิจ  สายสุทธิชัย การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
Reading for Details ประกอบการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 

 

159 นางสาวพิมพ์ยุภา  ชนะอัยยรัชต์ เอกสารประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัส 
2000-1401 เรื่องการแปรผัน 

 

160 นางนารี  อินรัมย์ การพัฒนาทักษะการค้นหาความหมายคําศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเป็นสื่อของ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 

 

161 นางสาวกนกพร  เก่าแสน กิจกรรมซ่อมเสริม  

162 นายสุทัศน์  ทองเกลี้ยง Fun with Family Vocabulary   

163 นางสาวบัวเพ็ชร   เหิมฉลาด การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 
เรื่องภาคตัดกรวย (วงกลม) 

 

164 นางสาคร  พลานันทกุลธร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นปวช.2  

165 นางภิมนต์ภรณ์  จริตรัมย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียน
สําเร็จรูป เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

166 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดาศร ี เอกสารประกอบการวิจัย  

167 นายศักดิ์ชาย  มารมย์ การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่องหน่วย
และการวัด 

 

168 นางสาวสุจิตรา  สร้อยนาค ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 

 

169 นางสาวศิริญา  กะการัมย์ การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา โดยใช้แบบฝึกทักษะ
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 

 

170 นางสาวจิรภา  ยศปัญญา การแก้ปัญหาพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของ
นักเรียนห้อง ชช.23 สาขาวิชาช่างไฟฟูากําลัง ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม โดยวิธีการ
เสริมแรงทางบวก 

 

171 นายสันติ  กระแสเทพ การจัดการเรียนสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1 

 

172 นางสาวเสาวลักษณ์  ชอบทอง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกของ
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

173 นางสาวศิรินภา  เนตรรัตน์ การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป วิชา
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 รหัส 2000-1203 เรื่อง Past 
Simple tense 

 

174 นายฉัตร  ซ่อนกลิ่น เจตคติของนักศึกษากลุ่ม พณค.11  

175 นายธงชัย  พุ่มพันธ์วงษ์ การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อาชีพ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

 

176 นางสาวจุรีรัตน์  น้ําคํา เจตคติของนักศึกษากลุ่ม พณค.22  

177 นางสาวณัฐณิชา  ศรีนอก เอกสารประกอบการวิจัย  

178 นางสาวกชกร  รัตนโพธิ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูผู้สอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ 

 

179 นางแจ่มจันทร์  เสาวโค การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปประดิษฐ์ 
(รหัส 2400-1003) ระดับชั้น ปวช.2 

 

180 นางสาวสุดาทิพย์  สังข์ศรี การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิชาชุดทํางาน
สตรี (รหัส 2401-2202) ระดับชั้น ปวช.3 

 

181 นายณัฎฐพันธ์  หิรัญเรือง การสํารวจการส่งงานของนักเรียนวิชาพ้ืนฐานโครงสร้าง
แบบตัด (รหัส 2401-1001) ระดับชั้น ปวช.1 

 

182 นายจักรกฤษ  สร้อยหิน พฤติกรรมที่ส่งผลต่อด้านการมีวินัยในตนเอง  

183 นายสรกานต์  อภินาคพงศ์ การแก้ทักษะการเลื่อยมือของนักเรียน ระดับ ปวช.1   

184 นายอนุชา  ศาสนะ ติดตั้งไฟฟูาภายในอาคาร   



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

185 นายพงษ์พันธ์  สีสืบมา การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาวงจรไฟฟูา
กระแสสลับของนักศึกษา ระดับปวช.1 

 

186 นายอัครแดช  จรัลรัมย์ การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา 
ระดับปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึก
ปฏิบัติ 

 

187 นางสาวนภาวรรณ  คิดกล้า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ระดับ ปวช.1  

188 นางสาวจีระนันท์  ปริเตนัง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ระดับ ปวช.2  

189 นายสมศักดิ์  โหงษงาม การแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจบทเรียน เรื่อง งานถอด
ประกอบสายพานไทม์ม่ิง 

 

190 นายธนสินต์  โคตรเสนา การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่สนใจเรียนโดยวิธีใช้วิธีการ
เสริมแรง 

 

191 นายวุฒิพงศ์  เอ็นดู การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่องวงจรไฟฟูาเบื้องต้น โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 

 

192 นายศรนาริน   ครองยุติ การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน
ของนักเรียนระดับ ปวช.2 โดยการใช้เสริมทางบวก 

 

193 นางสาววรรณกนก  สัจจา การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องสานและการ
เปลี่ยนแปลงของนักเรียน ระดับ ปวช.1 

 

194 นางสาวศศิธร  นัยมาศพงศธร การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและเขียนสะกด
คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปวช.2 

 

195 นายจิรศักดิ์  พลทองสถิต การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา
ระดับ ปวช.2 

 

 


