
รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน  นวัตกรรม/สิ่งประดษิฐ์ 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยเทคนคิบุรีรัมย ์

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

1 นายชาญสิทธิ์  อุณใจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาผลิตชิ้นสํวนด๎วย
เครื่องมือกล 3 เรื่องความเร็วงานกลึง ของนักเรียน ปวช. 
กลุํม ชก.21 

 

2 นายพิชัย  ศรีสุข การแก๎ปัญหาการสํงงานไมํตรงเวลาฯ  

3 นายสมาน  ตอรบรัมย์ เอกสารประกอบการวิจัย  

4 นายโชคดี  โรจนบัณฑิต การสร๎างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
วิชาเทคนิคการผลิตชิ้นสํวนเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 
3102-2001 

 

6 นายวิโรจน ์ ตันตาปกุล การแก๎พฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาของนักศึกษาชั้น ปวส.
1 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

 

7 นายเฉลียว  ชาติรัมย์ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวัดละเอียด 2102-2004  

8 นายสุริยา  พิลาสันต์ วิชางานชิ้นสํวนเครื่องกลทั่วไป  รหัสวิชา 3100-0006 
เรื่อง ระบบงานสวม 

 

9 นายบรรลือ  อํอนศรี การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบและความสนใจการ
เรียนของนักศึกษา ปวส.1 (สทผ.15) แผนกเทคนิคการผลิต 

 

10 นายกฤษณพล  เรืองไพศาล การสร๎างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน
วิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี รหัสวิชา 2100-2107 
ส าหรับนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขางานเครื่องมือกล 

 

11 นายพลกฤต  รุํงโรจน์ การศึกษาผลกระทบจากปริมาณการเข๎าเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต๎น ภาค
เรียนที่ 1/2561 

 

12 นายนพดล  ปรัชญพฤทธิ์ เอกสารประกอบการวิจัย  

13 นางสาวศศิธร  บุญแตํง การพัฒนาทักษะการอํานไมโครมิเตอร์ รายวิชาวัด
ละเอียดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 
1 โดยใช๎แบบฝึกทักษะการอํานแบบเพื่อนชํวยเพื่อนของ
นักเรียนแผนกวิชาชํางกลโรงงาน  กลุํม ชก.13-14 โดยใช๎
แบบฝึกทักษะจ านวน 4 ชุด,การพัฒนาทักษะการอําน
ไมโครมิเตอร์รายวิชาวัดละเอียดของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.) โดยใช๎แบบฝึก
ทักษะแบบเพ่ือนชํวยเพื่อน 

 

14 นายวิวัฒน ์ ชั้นพิภพ การสร๎างและหาประสิทธภิาพชดุการสอนวิชาอํานแบบและ
เขียนแบบชิน้สวํนเครื่องกล เรื่อง การเขียนภาพแยกชิ้นสวํน 

 

15 นายดัดสกร  ละมัยครบุรี การศึกษาผลกระทบจากปริมาณการเข๎าเรียนที่มีผลตํอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเขียนแบบเครื่องมือกล 2 (2102-
2101) 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

16 นายสันสกฤต  ศรีกลับ การเปลี่ยนพฤติกรรมความไมํสนใจในการเรียนทฤษฎีวิชา
งานเครื่องมือกลเบื้องต๎น ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 
กลุํมชก.14 สาขาวิชาชํางกลโรงงาน 

 

17 นางสาวสาลิกา  ศรีดา การแก๎ไขพฤติกรรมการท างานโครงการไมํเสร็จตามเวลา
ของนักเรียน ชั้น ปวช.3 แผนกวิชาชํางกลโรงงาน 

 

18 นายวรพนธ์  อุณใจ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา ทฤษฏี
เครื่องมือกล เรื่องเครื่องกลึงส าหรับนักเรียนชั้นปวช.1 
กลุํม15-16 แผนกวิชาชํางกลโรงงาน 

 

19 นายสมศักยพงษ์  ตัณฑ์สุระ เครื่องหั่นอเนกประสงค์แบบมือหมุน  

20 นางสาวอัมรา  นุกรรัมย์ อุปกรณ์ปูองกันการกระแทกส าหรับผู๎โดยสาร
รถจักรยานยนต์ Anti-shock device for motorcycle 
passengers 

 

21 นายพัชท์สวุฒิ  ธนหาดจันทร์ การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่องการไมํสํงงาน/การบ๎าน 
รายวิชางานเทคนิคพ้ืนฐาน 

 

22 นายรณชัย  เกําแสน การใช๎รางวัลเพื่อสํงเสริมเจตคติในการสํงงานตํอวิชาเขียน
แบบเทคนิคเบื้องต๎น ระดับปวช.1 สาขาชํางยนต์ 

 

23 นายศุกร์ภมร  ชนเวียน การใช๎รางวัลเพื่อสํงเสริมเจตคติตํอวิชางานฝึกฝีมือ 
(2100-1003) นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาชําง
ไฟฟูา 

 

24 นายด าเนิน  แสงการ เครื่องคัดแยกข๎าวสาว (ครัวเรือน)  

25 นายชาญชัย  ตัณฑ์สุระ เครื่องหั่นอเนกประสงค์แบบมือหมุน  

26 นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติรัมย์ เครื่องสับมันส าปะหลัง  

27 นายมณีรัตน์  ยอดโต การส ารวจการสํงงานวิชานิวแมติกส์และไฮดรกลิกส์  

28 นายถวิล  บุตรคุณ การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของผู๎เรียน  

29 นายพิชญา  พลพงษ์ ระบบควบคุมการท างานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ด๎วย
สมาร์ทโฟน 

 

30 นายชาญชัย  แสงรัมย์ งานเครื่องยนต์แก๏สโซลีน รหัสวิชา 2101-2101  

31 นายวีระ  บ ารุง งานทดลองเครื่องกล รหัส 3100-2005  

32 นายนราวิชญ์  เจ็ดรัมย์ งานเครื่องยนต์แก๏สโซลีน รหัสวิชา 2101-2101  

33 นายอุดม  ปักกาสาร การสร๎างและหาประสิทธภิาพโดยใช๎เอกสารประกอบการสอน
วิชาเครื่องท าความเยน็และปรับอากาศ รหัส 2101-2008 

 

34 นายสายฟูา  สายกระสุน ปรับอากาศรถยนต์ รหัส 2101-2103  

35 นายพรชัย  เดิมท ารัมย์ เครื่องล๎างแอร์ 3 IN 1  

36 นายสนธยา  การุญ การสร๎างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาปฏิบัติไฟฟูา
ยานยนต์ เรื่อง "ระบบแสงสวําง" ,เครื่องมือพิเศษถอด-
ประกอบกากบาทเพลากลาง ,เครื่องมือถอดหัวเพลาขับ 
TOYOTA 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

37 นายราชิต  เพชรภูวงษ์ เครื่องปอกกระเทียมโดยใช๎แรงดันลม  

38 นายธวัชชัย  สิงหบุตร เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ  

39 นายรัฐพงษ์  สุวรรณา งานนิวเมติกส์และไฮดรออลิกเบื้องต๎น  รหัสวิชา 2100-
1009 

 

40 นายประดิษฐ  สุริเทศ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมาเรียนสายรายวิชางาน
ปรับแตํงเครื่องยนต์เบื้องต๎น รหัส 2101-9005 

 

41 นายประภากร  ขานดาบ เอกสารประกอบการวิจัย  

42 นายธวัชชัย  ไชยวาน เสื้อลดอุณหภูมิ Cooling Jacket  

43 นายวัฒนา  เขียวอิ่ม การแก๎ปัญหาความรู๎พ้ืนฐาน เรื่องจ านวนเชิงซ๎อนของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาชํางไฟฟูาก าลัง 

 

44 นายฐิร  จบสูงเนิน การแก๎ปัญหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชามอเตอร์ไฟฟูา
กระแสสลับของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาชําง
ไฟฟูาก าลัง 

 

45 นายประดิษฐ์  โชติไธสง เครื่องชาร์ตพลังงานมือถือจากเครื่องออกก าลังกาย 
Charing Smart phone by Smart Health }ถังขยะรักษ์
โลก World Rcycle Bin 

 

46 นายสมบูรณ์  สาล า ชุดควบคุมการคืนพลังงานจากการเบิกของรถยนต์ไฟฟูา  

47 นายอลงกรณ์  เลิศปัญญา ชุดควบคุมเครื่องปรบัอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบพ่ึงพา
ตนเอง (Stand alone Solar Air-Condition Control) 

 

48 นายกิตติ  แผํนเงิน การปรับพฤติกรรมการเรียนและการสํงงาน  

49 นายสุบรรณ์  บุตรสิงห์ การสํงและจํายไฟฟูา รหัส 3105-2005  

50 นายธนกฤต   สครรัมย์ การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน  

51 นายจรูญ  นิพรรัมย์ การสร๎างและหาประสิทธิภาพเครื่องแจ๎งเหตุในแนวซ๎อม
รบ Construction and Finding Efficiency of the 
Warning system in the Maneuver 

 

52 นายศุภกร  พิมพ์ภู การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เครื่องกลไฟฟูา 1 
รหัสวิชา 3104-2003 ส าหรับนักศึกษาระดับ ปวส.
สาขาวิชาไฟฟูา เรื่องเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง (DC 
Generator) 

 

53 นายณรงค์  โปุวณิชชากร ความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการจัดการเรียนการสอน  
รายวิชาวงจรไฟฟูากระแสตรงรหัสวิชา 2104-2002 

 

54 วําที ่ร.อ.พลวิรัฐ  รัชอนันท์พงษ์ พฤติกรรมการเรียนที่สํงผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา รายวิชา การติดตั้งไฟฟูา 1 

 

55 นายอรรถกิจ  ภูวชรหิรัญ การพัฒนาการเรียนรู๎ โดยใช๎สือ่ระบบนิวเมตริกและไฮ
ดรอลิกส์ ในรายวิชางานนิวเมตริกและไฮดรอลิกส์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 

56 นายอ าพร  สุทาโคตร การโปรแกรมควบคุมมอเตอร์กระแสตรง  

57 นายอาจอง  เขมพงษ์ภัทร การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

58 นางสาวณัฐณิชา  สงครามรอด การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรไฟฟูา
กระแสตรงของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 

 

59 นายธีระ  อินรายรัมย์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ 
ปวส.2 เรื่องวาจรเรียงกระแส 

 

60 นายวุฒิชัย  ภาษ ี การพัฒนาการเรียนการสอนมุํงผลสัมฤทธิ์โดยใช๎ชุดฝึก
ควบคุมเครื่องท าความเย็น นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 

 

61 นายคณุตม์  ทบวัน การพัฒนาทักษะการคิดและการแก๎ปัญหาการเรียนรู๎แบบ
ชิ้นงาน โครงการโดยใช๎กระบวนการกลุํมสัมพันธ์ 

 

62 นายสุนทร  ก๎านจันทร์ การพัฒนาทักษะการเขียนแบบไฟฟูาด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี
ที่ 1 แผนกวิชาชํางไฟฟูาก าลัง โดยใช๎คูํมือการเขียนแบบ
ไฟฟูาด๎วยโปรแกรม AutoCAD 

 

63 นายวิวัฒน ์  ปุยะติ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเขียนแบบไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2001  เรื่องรูป
สัญลักษณ์ อุปกรณ์ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช๎วิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบแบํงกลุํมผลสัมฤทธิ์ (Student 
Tearms Achievement Division - STAD) 

 

64 นายเมธินทร์  พลเดช เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พ้ืนฐานการวัดทางไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1002 

 

65 นายวีรศักดิ์  จันทร์ละมุนมา การสร๎างและหาประสิทธิภาพเครื่องแจ๎งเหตุในแนวซ๎อม
รบ Construction and Finding Efficiency of the 
Warning system in the Maneuver 

 

66 นายภาสกรณ์  ยอดพุทธ โปรแกรมบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ห๎องสโตร์แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

67 นายประชิต  สุวรรณกาญจน์ การสร๎างและหาประสิทธิภาพเครื่องแจ๎งเหตุในแนวซ๎อม
รบ Construction and Finding Efficiency of the 
Warning system in the Maneuver ,ประตูอัตลักษณ์
บุคคล ,Mini wind turbine 

 

68 นายแฉล๎ม   ฉิมชาติ หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง เรื่อง
เอสซีอาร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 
3 โดยใช๎แอฟพิเคชันเพ่ือการศึกษา 

 

69 นายชาลี  ศรีขวัญเมือง การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาชั้น ปวส.2 ที่เรียนใน
รายวิชา 3105-2002 ดิจิตอลเทคนิคกับการไมํสํงงาน 
 
 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

70 นายฐากูร  ไชยโคตร การสร๎างและหาประสิทธิภาพเครื่องแจ๎งเหตุในแนวซ๎อม
รบ Construction and Finding Efficiency of the 
Warning system in the Maneuver 

 

71 นายบุรี  สุขใส การสร๎างและหาประสิทธิภาพเครื่องแจ๎งเหตุในแนวซ๎อม
รบ Construction and Finding Efficiency of the 
Warning system in the Maneuver ,ระบบกระจาย
เสียงไร๎สายควบคุมด๎วยสัญญาณ DTMF รองรับการ
ท างาน IOT 

 

72 นายพิสิฐ  พางาม การสร๎างและหาประสิทธิภาพเครื่องแจ๎งเหตุในแนวซ๎อม
รบ Construction and Finding Efficiency of the 
Warning system in the Maneuver ,นวัตกรรมวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 2105-2105 ,วิชาวงจา
ดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 ,ชุดรีโมทคอนโทรลหุํนยนต์
แบบครอบจักรวาล 

 

73 นายธนทัต  ดุจจานุทัศน์ เครือขํายคอมพิวเตอร์ รหัส 2105-2110  

74 นายวิทยา  นุยืนรัมย์ การแก๎ปัญหาผู๎เรียนชั้น ปวช.1 กลุํม ชอ.17 ในรายวิชา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

 

75 นายวีรวัฒน ์  ขจรเกียรติวิทยา เอกสารประกอบการวิจัย  

76 นางสาววิภารัตน์   พบขุนทด อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือเพ่ือรายงานการเข๎าเรียนให๎
ผู๎ปกครองผํานทางระบบออนไลน์ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาชํางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

77 นายประวิทย์   แสงศิลป์ เครื่องพํนยา พํนปุ๋ยอ๎อย ควบคุมระยะไกล กึ่งอัตโนมัติ  

78 นายพงษ์สวัสดิ์  นวลเถลิงศักดิ์ อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือเพ่ือรายงานการเข๎าเรียนให๎
ผู๎ปกครองผํานทางระบบออนไลน์ 

 

79 นางสาวศิริรัตน์  กอรัมย์ เอกสารประกอบการวิจัย  

80 นายอนุวัตร  จันทบาล การพัฒนาการเรียนรู๎การใช๎งานมัลติมิเตอร์ โดยใช๎สื่อการ
สอนแบบประยุกต์ ในรายวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
รหัส 3128-1001 

 

81 นายศัตราวุธ  ศรีชาติ โปรแกรมบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ห๎องสโตร์แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

82 นายบุญชอบ   พาราษฎร์ ทักษะการใช๎กบไสไม๎ของนักศึกษาในระดับชั้น ปวช.1  

83 นายธนารักษ์   สุยารัมย ์ วิชาทํอและสุขภัณฑ์ รหัสวิชา 2121-2110  

84 นางสาวจุรีพร  ดิ้นจิ้งหรีด การวางแผนสร๎างทาง  

85 นางสาวภัคภิญญา  โนนทราย วิชาวัสดุงานทางและการทดสอบ รหัสวิชา 3121-2007 ,
วิชาระบบสุขาภิบาล รหัสวิชา 3121-2109 

 

86 นายกิตติเดช   ขันติยวิชัย การวิเคราะห์ออกแบบและทดสอบโครงสร๎างด๎วยไม๎
ไอศกรีม , การสร๎างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา 
เขียนแบบโยธา 
 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

87 นายสามารถ  นิพันธ์รัมย์ การศึกษาพฤติกรรมการสํงงานและไมํสํงงานของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 

 

88 นางสาวพิมพร  ศิริส าราญ การแก๎ปัญหาพฤติกรรมการไมํสํงงาน/การบ๎านของ
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนก
วิชาชํางโยธา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยวิธีการเพ่ิม
คะแนนงาน/การบ๎าน 

 

89 นายไพฑูรย์  พรหมสถิตย์ ไมํสํงงาน/การบ๎าน  

90 นายวิฑูร  เอียการนา การเขียนแบบผังพ้ืน วิชาการเขียนแบบกํอสร๎าง 3 โดยใช๎
วิธีการแผนที่ความคิด 

 

91 นายศราวุฒิ  ประดิษฐ์วงศ์ การพัฒนาความสามารถ การออกแบบอาคารพักอาศัยใน
รายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 2 ของนักศึกษาชั้น 
ปวส.2 โดยใช๎โปรแกรม SKETCH UP (สร๎างหุํนจ าลอง)  

 

92 นายชนะ  เอียการนา การพัฒนาทักษะการน าเสนองานทางสถาปัตยกรรมของ
นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช๎
โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP แผนกวิชา
สถาปัตยกรรม โดยใช๎แบบฝึกเสริมทักษะจ านวน 2 ชุด 

 

93 นายกิตติธัช  บุญรัมย์ การแก๎ไขปัญหาการเข๎าชั้นเรียนไมํตรงตามเวลาเรียนของ
นักศึกษาสถาปัตยกรรม ห๎อง สชถ.23 ในวิชาสภาวะ
แวดล๎อม  โดยใช๎วิธีการสอบถามและสัมภาษณ์เพ่ือหา
สาเหตุและวิธีการแก๎ไขปัญหา  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 

 

94 นายพลสิน   บุญทา การสํงงานของนักเรียน ปวช.1  

95 นางสาวมัลลิกา   พันธุ์มาลี การเลํนโทรศัพท์ในห๎องเรียน  วิชา  การแปรรูปอาหาร  รหัส
วิชา 3404 - 2006 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ห๎อง สคอ.21,22 สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 

96 นางสาวเจนจิรา  เทวัญรัมย์ การส ารวจการไมํสํงงานของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ ชั้นปีที่ 1 กลุํม สคอ.12 ในรายวิชา
โภชนาการ รหัสวิชา 3400 - 0006 ประจ าภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 

 

97 นางสาวเฟ่ืองฟูา  แก๎วกล๎า การแก๎ไขปัญหาความรู๎พื้นฐานด๎านการประกอบอาหารของ
ผู๎เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่จบ
การศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช๎เอกสาร
ประกอบการสอน,การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาการประกอบอาหาร เรื่อง วิธีการชั่ง ตวง วัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปีที่ 1 กลุํมคอ.11 โดยใช๎แบบฝึกทักษะ 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

98 นางไพรินทร์   มุงสูงเนิน การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไมํสํงงาน ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2 วิชาขนมไทยเพ่ือการค๎า แผนกวิชา
อาหารและโภชนาการ 

 

99 นายณฐกร  ฉายถวิล การใช๎โปรแกรม Excel ชํวยสวํนในการค านวณอาหาร 
ราชวิชาอาหารบ าบัดโรค รหัสวิชา (2404-2120) ของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ห๎อง คอ.
21 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประจ าภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 

 

100 นางสาวชลธิชา  แก๎วกํา ศึกษาการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสํง
งาน วิชาศิลปะประดิษฐ์  รหัสวิชา 2400 - 1003 ของ
นักเรียน ปวช.2 ห๎อง 21 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 

 

101 นางแจํมจันทร์  เสาวโค การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

102 นางสาวชัชฏา  สิทธิโสม การไมํเข๎าเรียนของนักเรียน  

103 นางสาวสุดาทิพย์  สังข์ศรี การพัฒนาทักษะทางการเรียน,พ้ืนฐานการเย็บระบบ
อุตสาหกรรมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปีที่ 1 แผนกวิชาผ๎าและเครื่องแตํงกาย  โดยใช๎แบบฝึก
เสริมทักษะจ านวน 3 ชุด 

 

104 นายณัฎฐพันธ์  หิรัญเรือง การเลํนโทรศัพท์ขณะใช๎เครื่องจักร  

105 นางสังวาลย์  นาครินทร์ การพัฒนาการเรียนการสอนความมีวินัยในตนเองและ
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 

106 นางสุรีย์พร  ทรวงโพธิ์ การจัดการสินค๎าคงคลัง รหัส 2201-2109  

107 นางแสงจันทร์  สุภาเวคิน การพัฒนาการเรียนรู๎ เรื่องการวิเคราะห์รายการค๎าจาก
เอกสารที่ใช๎ในการบันทึกบัญชี ในรายวิชากระบวนการ
จัดท าบัญชี 

 

108 นายเทพพงษ์  แผ๎วพลสง สร๎างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอน วิชาการบัญชีชั้น
กลาง 1 เรื่องการบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 

109 นายวัฒนโชค  เฉิดฉาย การศึกษาการแปรรูปพริกอีออม  

110 นางสุจินดา   ทวีคูณ การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการกลุํมและแบบฝึกหัด
ปฏิบัติภายในชั้นเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชา
บัญชีการเงิน รหัสวิชา 3201-2109 

 

111 นางสาวทิพาวรรณ   ศุภรพงศ์ การพัฒนาผลการเรียนรู๎ เรื่องการบันทึกรายการปรับปรุง
เมื่อสิ้นงวดบัญชี วิชาการบัญชีเบื้องต๎น 2 โดยใช๎แบบฝึก
ทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 
กลุํม พณค.21 

 

112 นางดวงนภา  ไหมพรม รายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต๎น 1 รหัสวิชา 3200-0001 ,
รายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต๎น2 รหัสวิชา 3200-0004 ,รายวิชา
ธุรกิจและการเป็นผู๎ประกอบการ รหัสวิชา 2001-1002 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

113 นางสาวสุภาพร  ศิลากล การศึกษาการแปรรูปพริกอีออม  

114 นางสาวอารีรัตน์  แขรัมย์ รายการปรับปรุงบัญชีของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2561 

 

115 นางสาวภัณฑิรา  สุทธิ ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดากับการบัญชี รหัส 2201-2005  

116 นางสาวณัฏฐ์ธภร  แปูนทอง การค านวณต๎นทุนสินค๎าของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2561 

 

117 นางสาววาสนา  วรเนตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวิชาบัญชีเบื้องต๎น 2 ของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 

 

118 นายวีรศักดิ์  พรหมโสภา ระบบจ าลองระบบโลจิสติกส์และหํวงโซํอุปทาน Logistcs 
and Supply Chain Model 

 

119 นางสาวณัฏฐนันท์  ชวลัรัตน์ตระกูล ระบบจ าลองระบบโลจิสติกส์และหํวงโซํอุปทาน Logistcs 
and Supply Chain Model 

 

120 นางสาววิไลพร  เกียรตินิรชรา ระบบจ าลองระบบโลจิสติกส์และหํวงโซํอุปทาน Logistcs 
and Supply Chain Model ,เศรษฐศาสตร์เบื้องต๎น รหัส
วิชา 2200-1001 

 

121 นายฐารรรฎร  เกรัมย์ ชุดจัดเก็บข๎อมูลการเข๎ารํวมกิจกรรมระบบ FINGER 
SCAN 

 

122 นายรังสรรค์   ทบวอ ระบบวินิจฉัยโรคอ๎อย V.2  

123 นางสาวอรุณ  ปะกลาง ร.ป.ภ. 4.0  

124 นางทัศชพัณณ์   ไชยรงฆ์ศรี การพัฒนาสื่อการสอน วิชาโปรแกรมจัดการฐานข๎อมูล 
รหัส 2204-2008  

 

125 นายวนุพล  คงบุญ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือขํายอินเตอร์เน็ต 
(e-Learning) วิชาการประกอบคอมพิวเตอร์และการ
ติดตั้งซอฟแวร์ รหัสวิชา 3204-2001 ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์  

 

126 นายกิตติ์โภคิน  ธนยศจินดารัชต์ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู๎ วิชาโปรแกรม
ตารางค านวณ รหัส 2204-2103เรื่องพ้ืนฐานของ
โปรแกรมตารางค านวณ 

 

127 นางชญาดา  รํมเย็น การสร๎างสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียน เรื่องเทคโนโลยี
เครือขํายไร๎สาย  

 

128 นายภุมรินทร์  บุตรดี การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือ ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รหัสวิชา 2204-2005 วิชาคอมพิวเตอร์และ
การบ ารุงรักษา เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

129 นายณภัทร  หงษ์ภักดี ร.ป.ภ. 4.0  

130 นางสาวปริญชภัสร ์ ทิศทา การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนบนโลกโซเซียลมีเดีย เรื่อง
การพัฒนาโมเดล Sketch Up 2017 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

131 นางสาวเพ็ญภิญา  บุตรงาม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 

 

132 นายอติรุจ  ค าวัง ระบบวินิจฉัยโรคอ๎อย V.2  

133 นายณัฐพล  นวะมะรัตน์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

 

134 นางสาวประวีนา  สรสาร การพัฒนาบุคลิกภาพสูํความเป็นพนักงานโรงแรมมือ
อาชีพส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 1 
แผนกวิชาการโรงแรม วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ รหัสวิชา 
2701 - 2002 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 

135 นายกันตพิชญ์  เหลาแตว ความพึงพอใจของผู๎มาใช๎บริการการสอบปฏิบัติการ
บริการและการจัดตกแตํงสถานที่ของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.2 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนก
วิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 กลุํม กร.21 วิชาการจัดตกแตํง
สถานที่ รหัสวิชา 2701 - 2122 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 

 

136 นายอภิวัฒน์  จิรวิกรานต์กุล การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และ2 ที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน 

 

137 นางวรัทยา  ชุมแวงวาปี การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสํงงาน
วิชาพฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน 

 

138 
นางจิตติมา  พลกุล 

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Greetings and 
Introductions 

 

139 นางผกากรอง  ใจเอ้ือ เอกสารประกอบการวิจัย  

140 นางสาวทัตพิชา  แสงแก๎ว ชีวิตและสังคมไทย รหัส 3000-1501  

141 นางศิริรัตน์  บุตรสิงห ์ เอกสารประกอบการวิจัย  

142 นายวิรัช  ขันตยานุกูลกิจ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต/วิทยาศาสตร์เพื่องาน
ธุรกิจและบริการ 

 

143 นางวิลาวัณย์  ราชแสนเมือง เอกสารประกอบการวิจัยภาษาอังกฤษ  

144 นางสุกัญญา  บ ารุง นวัตกรรม "บทเรียนส าเร็จรูป" เรื่อง Talking about 
Careers (อาชีพ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชั้นปีที่ 3 

 

145 นางพินิจ  สายสุทธิชัย รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอําน เขียน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง Daily Life 
ประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจและสังคม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 

146 นางสาวพิมพ์ยุภา  ชนะอัยยรัชต์ ชุดการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ 
เรื่องการวัดการกระจาย ,รายงานโครงการศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตํอห๎องเรียน และ
ห๎องปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

147 นางนารี  อินรัมย์ พัฒนาบทเรียนบนเครือขํายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
เทคนิคด๎วยการจัดการเรียนรู๎แบบน าตนเอง (Self-
Directed Learning) วิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงาน
ชําง ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

148 นางสาวกนกพร  เกําแสน การแก๎ไขปัญหาการสํงงานไมํตรงเวลาของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 22 ประจ าปี
การศึกษา 1/2561 

 

149 นางสาวบัวเพ็ชร  เหิมฉลาด แบบฝึกทักษะแคลคูลัสพ้ืนฐาน เรื่องฟังกช์ันตรรกยะ  

150 นางสาคร  พลานันทกุลธร นวัตกรรมแบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ภาคเรียนที่ 1 /2561 

 

151 นายสุทัศน์  ทองเกลี้ยง Fun with Family Vocabulary   

152 นางสาวสุจิตรา  สร๎อยนาค แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว  

153 นางสาวณัฐณิชา  ศรีนอก การฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษ  

154 นางภิมนต์ภรณ์   จริตรัมย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช๎บทเรียน
ส าเร็จรูป เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

155 นายสันติ  กระแสเทพ การจัดการเรียนสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1 

 

156 นางสาวเสาวลักษณ์  ชอบทอง การพัฒนาทักษะการอํานจับใจความโดยใช๎แบบฝึกของ
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

157 นางสาวศิรินภา  เนตรรัตน์ การสร๎างและหาประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูป วิชา
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 รหัส 2000-1203 เรื่อง Past 
Simple tense 

 

158 นางสาวจันทร์เพ็ญ   ดาศร ี เอกสารประกอบการวิจัย  

159 นางสาวศิริญา  กะการัมย์ การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า โดยใช๎แบบฝึกทักษะ
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  

 

160 นางสาวจุรีรัตน์  น้ าค า เจตคติของนักศึกษากลุํม พณค.22  

161 นางสาวชุลีพร   ไชยขิน ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราสํวน  

162 นายวิชิตพล  อินต๏ะนนท์ งานเชื่อมและโลหะแผํนเบื้องต๎น รหัส 2100-1005  

163 นายธิติศักดิ์  สันดี การแก๎ไขปัญหาให๎นักศึกษาวางแผนการเริ่มต๎นการรําง
แบบและการเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต๎อง 

 

164 นายอ านวย   โยธ ี เทคนิคการเชื่อมไฟฟูา ทักษะงานเชื่อมตํอชนทําราบโดย
จัดกิจกรรมแบบแขํงขันระหวํางผู๎เรียนวิชางานเชื่อมและ
โลหะแผํนเบื้องต๎น 

 

165 นายสมพร  วัฒนะงาม การศึกษาพฤติกรรมการมาเข๎าเรียนสายของนักศึกษาชั้น 
ปวช.3 แผนกชํางเชื่อมโลหะ รหัส 2102-8001 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

166 นายพิศิษฐ์   ชูตาลัด เอกสารประกอบการวิจัย  

167 นายมุก  การรัมย ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการวิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะ
แผํน1 ของนักเรียน 

 

168 นายสุรสิทธิ์   ชุํมเสนา เอกสารประกอบการวิจัย  

169 นายวิษณุ  นิเรียงรัมย์ การศึกษาพฤติกรรมการไมํเข๎าเรียนของนักศึกษาแผนก
วิชาชํางเชื่อมโลหะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห๎อง ชช.31,32 

 

170 นายสิทธิเดช  ทาบัณฑิต เอกสารประกอบการวิจัย  

171 นางรัศมี  โชติไธสง เจตคติที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านวินัยในห๎องเรียน ความ
ขยันอดทนทางการการเรียนและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

172 นางนิภาภัทร์  แตํเชื้อสาย การจัดระบบสารสนเทศในงานส านักงาน รหัส 28-4216-
2002 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 

173 นางสุมาลี  วานิชยากร การศึกษาพฤติกรรม เรื่องการไมํสํงงาน/การบ๎านของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 

 

174 นางสาววริศราภรณ์  สุมหิรัญ เอกสารประกอบการวิจัย  

175 นางสาวกิรณา  ทะลายรัมย์ การปรับปรุงพฤติกรรมการสํงงานไมํตรงตามเวลาที่ครู
ก าหนด 

 

176 นางสาวปนัดดา  ก๎านจันทร์ การพัฒนาทักษะด๎านการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ปวช.1 ,ศึกษาปัญหาที่เกิดจากการฝึกงานในสถาน
ประกอบการของนักเรียน ระดับ ปวช.3 ห๎อง พณล.31 

 

177 นางอรัญญา  แสงโชติ การใช๎สื่อและแผนการจัดการเรียนรายวิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพนักการตลาด รหัส 3200-0006 

 

178 นางสาวพิชญ์นาฏ  พานิชเพ่ิมพงษ์ แสดงการเปรียบเทียบยอดขายจากการโพสต์ขายสินค๎า
ผํานออนไลน์ระหวํางกํอนโพสต์และหลังโพสต์ 

 

179 นางสาวจิตรลดา  ยศพลพิเนต การสร๎างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
เรียน เรื่องกิจกรรมการบรรจุภัณฑ์ 

 

180 นางสาวเขมิกา  ขันงาม เอกสารประกอบการวิจัย  

181 นางสาววิภาวรรณ  ปักการะโน การศึกษาพฤติกรรมการสํงงานของนักศึกษา ชั้นปวส.1   

182 นายอารมณ์  รัตนโชติ ความพึงพอใจที่มีตํอครูผู๎สอนรายวิชาปฏิบัติงานโครงสร๎าง
อาคารของนักศึกษาระดับ ปวช.2 

 

183 นายไพศาล  รักพร๎า ความพึงพอใจที่มีตํอครูผู๎สอนราย วิชาการออกแบบ
โครงสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส 3108-9002 

 

184 นายบุญเลิศ  เขตนิมิตร ความพึงพอใจที่มีตํอครูผู๎สอนรายวิชา การอํานแบบเขียน
แบบสถาปัตยกรรม รหัส 2106-2002 

 

185 นางสุดาวัลย์  โรจนบัณฑิต การสร๎างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนปฏิบัติ เรื่อง
การส ารวจด๎วยกล๎องวัดมุม 

 

186 วําที ่ร.ต. ศักดิ์ชัย  ทราบรัมย์ เอกสารประกอบการวิจัย 
 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

187 นายกิตติศักดิ์  บัวพา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
กลุํมสชส.21 

 

188 นางธันวาพร  โพธิ์หิรัญ ปัจจัยการไมํสนใจเรียนรายวิชาทฤษฎีโครงสร๎าง รหัส 
3100-0301 

 

 

 


