
รายชื่อผลงานวิจัยในช้ันเรียน  นวัตกรรม/สิ่งประดษิฐ์ 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคนคิบุรีรัมย ์
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

1 นายพิชญา  พลพงษ์ การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา กลุ่ม สชย.11-12 
แผนกวิชาช่างยนต์ ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

 

2 นายถวิล  บุตรคุณ การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของผู้เรียน
ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม ชย.11 

 

3 นายพรชัย  เดิมทํารัมย์ ผลสัมฤทธิ์การใช้ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement 
Theory)ในการปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม รายวิชา งานซ่อมเครื่องยนต์
เบื้องต้น (2101-9004) นักเรียนระดับ ปวช.2 กลุ่ม 
ชย.22 

 

4 นายวีระ  บํารุง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 

 

5 นายวรศักดิ์  มาศรักษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียน ระดับ ปวช.2 กลุ่ม ชย.22 

 

6 นายสนธยา  การุญ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาปฏิบัติไฟฟูา
ยานยนต์ เรื่อง"ระบบแสงสว่าง" 

 

7 นายประภากร  ขานดาบ ผลสัมฤทธิ์การใช้ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement 
Theory)ในการปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม รายวิชา งานส่งกําลังรถยนต์
(2101-2003) นักเรียนระดับ ปวช.2 กลุ่ม ชย.21 

 

8 นายอุดม  ปักกาสาร การสร้างและหาประสิทธิภาพโดยใช้สื่อประกอบการสอน 
วิชางานจักรยานยนต์ รหัส 20101-2102 

 

9 นายนราวิชญ์  เจ็ดรัมย์ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน  

10 นายประดิษฐ  สุริเทศ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน  

11 นายเสมือน  อานไธสง นักเรียนไม่ทําแบบฝึกหัด (การบ้าน) ด้วยตนเองใน
รายวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ของนักเรียนชั้น ปวช.2/3 

 

12 นายบรรจบพร  ปลื้มกมล ผลสัมฤทธิ์การใช้ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement 
Theory) ในการปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม รายวิชางานส่งกําลังรถยนต์ 
นักเรียนระดับ ปวช.2 กลุ่ม ชย.26 

 

13 นายราชิต  เพชรภูวงษ์ การสํารวจการส่งงาน วิชางานยานยนต์ รหัส 20101-
2102 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

14 นายชวัลวิทย์  ประจิตร การสํารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน ระดับชั้น ชย.19 
สาขางานช่างยนต์ 
 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

15 สิริวัฒน์  บุตรคุณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัย
ในงานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น วิชางานถอด
ประกอบเครื่องเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1007 

 

16 นายชัชวาล  ศรีแสนดี การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 
งานวัดละเอียดช่างยนต์ ของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.2 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

 

17 นายนินนาท  วานิชยากร การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา
ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึก
ปฏิบัติ 

 

18 นายสายฟูา  สายกระสุน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขา
งานเทคนิคยานยนต์ 

 

19 นายเฉลียว  ชาติรัมย์ การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
วิชาวัดละเอียด 20102-2004 

 

20 นายกฤษณพล  เรืองไพศาล เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวสาร  

21 นายสมาน  ตอรบรัมย์ กิจกรรมเพ่ิมความสามารถในการใช้เครื่องคํานวณสําหรับ 
นักศึกษาชั้น ปวส. แผนกช่างเครื่องมือกล 

 

22 นายพิชัย  ศรีสุข การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเรื่องการไม่ส่งงาน 
รายวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี ของนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชา
เทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล 

 

23 นายโชคดี  โรจนบัณฑิต การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
วิชาเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล 1 รหัสวิชา 3102 
- 2001 

 

24 นายบรรลือ  อ่อนศรี การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบและความสนใจการ
เรียนของนักศึกษา ปวส.1 (สทผ.15) แผนกเทคนิคการ
ผลิต 

 

25 นายพลกฤต  รุ่งโรจน์ การศึกษาผลกระทบจากปริมาณการเข้าเรียนที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
(20100-1007) 

 

26 นายนพดล  ปรัชญพฤทธิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนภาพ 2 มิต ิ
ในรายวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แผนก
วิชาช่างกลโรงงาน โดยใช้วิธีการท่องจําทูลบาร์ชุดคําสั่ง
การเขียนภาพ Draw และชุดคําสั่งการแก้ไขภาพ Modify 

 

27 นายชาญสิทธิ์  อุณใจ เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวสาร  

28 นายสันสกฤต  ศรีกลับ การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา เครื่องมือกล
เบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1(ชก.12) สาขาวิชา
ช่างกลโรงงาน 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

29 นายดัดสกร  ละมัยครบุรี การศึกษาผลกระทบจากปริมาณการเข้าเรียนที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
(20100-1007) 

 

30 นายสุริยา  พิลาสันต์ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชา งาน
ชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป (3100-0006) เรื่อง "สายพาน" 
จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 

 

31 นายวิวัฒน์  ชั้นพิภพ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาเทคนิค
เขียนแบบเครื่องมือกล เรื่อง "การเขียนภาพแยกชิ้นส่วน" 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 

32 นายวิชิตพล  อินต๊ะรัมย์ ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนด้วยสื่อวิดิ
ทัศน์ควบคู่กับการเรียนแบบบรรยายของครูผู้สอน 

 

33 นายสิทธิเดช  ทาบัณฑิต การศึกษาเพ่ือหาสาเหตุของกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่
สนใจในการเรียนรายวิชาโลหะวิทยาลัยเบื้องต้น (2103-
2106) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
กลุ่ม ชช.31,32 

 

34 นายธิติศักดิ์  สันดี การศึกษาการแก้ปัญหาด้านทักษะและแนวความคิดใน
การเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 

 

35 นายพะเยาว์  สุขจิตต์ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน แผนก
วิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับชั้น ปวช.2 

 

36 นายมุก  การรัมย์ การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปโดย
ใช้โปรแกรม Power Point ในรายวิชางานเชื่อมเบื้องต้น 
รหัสวิชา 2106-2110 สาขาวิชาโลหะ 

 

37 นายอํานวย  โยธ ี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในงานเชื่อมโลหะต่อชนท่าราบ โดย
จัดกิจกรรมแบบแข่งขันระหว่างผู้เรียนวิชางานเชื่อมและ
โลหะแผ่นเบื้องต้น 20100-1004 

 

38 นายสุรสิทธิ  ชุ่มเสนา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานเชื่อมและ
โลหะแผ่นเบื้องต้น ของนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ห้อง 
ชอ.11 

 

39 นายวิษณุ  นิเรียงรัมย์ การศึกษาเจตคติของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่มีต่อการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชางาน
เชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่องงานเชื่อมแก๊ส 
 

 

40 นางสาวรัตติยากร เธียรวรรณ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาเจตคติของ
ผู้เรียนในรายวิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

41 นายสมศักยพงษ์  ตัณฑ์สุระ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
แผนกวิชางานเชื่อม โครงสร้างโลหะที่มีต่อกระบวนการ
จัดการเรียนรู้วิชางานเทคนิคพ้ืนฐาน (3100-0001) 

 

42 นางอัมรา  นุกรรัมย์ การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติในการส่งงานต่อวิชาเขียน
แบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างไฟฟูา
กําลัง (กลุ่ม ชย.11-12) 

 

43 นายรณชัย  เก่าแสน การสํารวจการเข้าเรียนสายของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.
1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนวิชาเขียนแบบเทคนิค 

 

44 นายดําเนิน  แสงการ การพัฒนาทักษะในงานเขียนแบบ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
มาตรฐานงานเขียนแบบ วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
ของนักเรียนระดับชั้น (ปวช.1) แผนกวิชาช่างไฟฟูากําลัง 

 

45 นายชาญชัย  ตัณฑ์สุระ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชา
งานเครื่องมือกล (20100-1007) 

 

46 นายพัชท์สวุฒิ  ธนหาดจันทร์ ความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) 
ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างกล ที่มีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (20100-1001) 

 

47 นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติรัมย์  การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจคตติต่อวิชางานฝึกฝึมือ
ระดับชั้นปวช.1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

 

48 นายศุกร์ภมร  ชนเวียน การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชางานฝึกฝีมือ 
(20100-1003) นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชา
ช่างยนต์ 

 

49 นายวัฒนา  เขียวอิ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน ของ
นักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟูากําลัง ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  

 

50 นายอลงกรณ ์ เลิศปัญญา บทความวิชาการ เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพ
เครื่องผสมน้ําจิ้มปรุงสําเร็จกึ่งอัตโนมัติ เผยแพร่ในวารสาร
วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

 

51 นายสมบูรณ ์ สาลํา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องกลไฟฟูา 1 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ 
ปวส.1 เรื่อง เครื่องกําเนิดไฟฟูาทํางานขณะมีโหลด 

 

52 นายธนกฤต  สครรัมย์ การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชามอเตอร์ไฟฟูา
กระแสสลับของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟูากําลัง 

 

53 นายณรงค ์ โปุวณิชชากร วิชาคณิตศาสตร์ไฟฟูา รหัสวชิา 2104 - 2121  



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

54 นายอรรถกิจ  ภูวชรหิรัญ การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อระบบนิวเมติกส์ไฟฟูา  วิชา
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

 

55 นายอําพร  สุทาโคตร การต่อวงจรอินพุตและเอาต์พุตสําหรับโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์  

 

56 นางสาวณัฐณิชา สงครามรอด การปรับปรุงพฤติกรรมในชั้นเรียน  

57 นายฐิร  จบสูงเนิน การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาการโปรแกรม
และควบคุมไฟฟูาของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนก
วิชาช่างไฟฟูากําลัง 

 

58 นายศุภกร  พิมพ์ภู การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องกลไฟฟูา
กระแสตรง รหัสวชิา 20104-2006 สําหรับนกเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟูากําลัง 

 

59 นายประดิษฐ์  โชติไธสง การพัฒนาพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม ชฟ.11 สาขา ช่างไฟฟูากําลัง 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ด้วยกระบวนการเรียนเป็นงาน 
รายวิชา งานไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (20100-
1005) 

 

60 นายอาจอง  เขมพงษ์ภัทร การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์การเรียนในรายวิชาติดตั้งไฟฟูา
ภายในและภานนอก 

 

61 นายจรูญ  นิพรรัมย์ เอกสารประกอบการสอน วิชา หุ่นยนต์เบื้องต้น รหัสวิชา 
2105-2121 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชฃีพ 
พุทธศักราช 2556  

 

62 นายธีระ  อินรายรัมย์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ระดับ ปวส.2 เรื่อง วงจรเรียงกระแส 

 

63 นายวุฒิชัย  ภาษ ี การพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดฝึกตู้
ทําน้ําเย็นของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟูากําลัง 

 

64 นายสุนทร  ก้านจันทร์ การพัฒนาทักษะการเขียนแบบไฟฟูาด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี
ที่ 2 ห้อง สชฟ.25 แผนกวิชาช่างไฟฟูากําลัง โดยใช้คู่มือ
การเขียนแบบไฟฟูาด้วยโปรแกรม AutoCAD 

 

65 นายจักรกฤษณ์  ธนสีลังกูร พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาท่ีส่งผลลบต่อการเรียน 
(กรณีศึกษา) 

 

66 นายศิรวิทย์  สุขเกษม การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอย่างถูกวิธี  

67 นายวีรศักดิ์  จันทร์ละมุนมา การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองวิชาโปรแกรมเม
เบิลลอจิกคอนโทรล ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ.2557 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

68 นายเมธินทร์  พลเดช การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่องดีซี
แอมมิเตอร์ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัส 
3105-1002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
พุทธศักราช 2557 

 

69 นายวุฒิดนัย  นรัฐกิจ การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนในรายวิชา 
20105-2002 วงจรไฟฟูากระแสตรง เรื่อง การไม่ส่ง
งาน 

 

70 นายภาสกรณ์  ยอดพุทธ เครื่องนับจํานวนผุ้เข้าใช้งานห้องอินเตอร์เน็ต  

71 นายวิวัฒน์  ปุยะติ การสํารวจการส่งงานวิชาเขียนแบบไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียน ระดับ ปวช. ปี 1 แผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 

72 นายชาลี  ศรีขวัญเมือง การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาชั้น ปวส.2 ที่เรียนในรายวิชา 
3105-2002 ดิจิตอลเทคนิค เรื่อง การไม่ส่งงาน 

 

73 นายบุรี  สุขใส การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง
สายอากาศ วิชาสายส่งและสายอากาศ รหัส 2105-
2106 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2556 

 

74 นายพิสิฐ  พางาม การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยกระบวนการ PBL ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

75 นายฐากูร  ไชยโคตร การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
วิชา วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

 

76 นายธนทัต  ดุจจานุทัศน์ การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 20105-2005 ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

77 นายวิทยา  นุยืนรัมย์ การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวช.1 กลุ่ม ชอ.16 ไม่สามารถ
ตรวจเช็ดอุปกรณ์ วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 
โดยวิธีการเขียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

78 นางสาววิภารัตน์  พบขุนทด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.3 กลุ่มชอ.33-34  

 

79 นายประวิทย์  แสงศิลป์ การพัฒนาความคิดโดยการให้เหตุผลเชิงคุณธรรม 
จริยธรรม นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชาออกแบบวงจรอิเล้กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์ 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

80 นายอนุวัตร  จันทบาล การพัฒนาการเรียนรู้ การใช้งานมัลติมิเตอร์ โดยใช้สื่อการ
สอนแบบประยุกต์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชางานไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3100-0003 

 

81 นางสาวศิริรัตน์  กอรัมย์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 

82 นายศัตราวุธ  ศรีชาติ การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในรายวิชาเขียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง เขียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Visio ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ห้อง สชอ.
17 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีท่องจํา 

 

83 นายแฉล้ม   ฉิมชาติ การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์วิชาเครื่องส่งวิทยุ รหัสวิขา 2105-
2010 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 
3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

84 นายศุภเชษฐ์  รักษา การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์วิชาเครื่องส่งวิทยุ รหัสวิขา 2105-
2010 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 
3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

85 นายประชิต  สุวรรณกาญจน์ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ของนักศึกษา ชั้นปวส.สชอ.
25,26,27 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 

86 นายไพศาล  รักพร้า การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชา ปฐพี
กลศาสตร์ เรื่อง "การบดอัดดิน" ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

87 นางธันวาพร  โพธิ์หิรัญ การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบและความสนใจใน
การเรียนนักศึกษา ปวส.1 (กลุ่ม สชส.15-16) แผนกวิชา
ช่างก่อสร้าง 

 

88 นายอารมณ์  รัตนโชติ ความพึงพอใจที่มีต่อครูผู้สอนรายวิชาปฏิบัติงาน
ส่วนประกอบอาคารของนักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนก
วิชาช่างก่อสร้าง 

 

89 นางสุดาวัลย์  โรจนบัณฑิต การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนปฏิบัติ เรื่อง 
การสํารวจด้วยกล้องระดับ 

 

90 นายบุญเลิศ  เขตนิมิตร การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง ชส.11-12 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน 
 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

91 ว่าที ่ร.ต.ศักดิ์ชัย  ทราบรัมย์ เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความ
ขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาการประมาณราคาก่อสร้างอาคาร  ของ
นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ระดับชั้น ปวส.
11 

 

92 นายกิตติศักดิ์  บัวพา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม สชส.
25-26 

 

93 นางสาวสุดาพร  สูงนารถ การแก้ปัญหาการเข้าเรียนสาย ระดับ ปวส.2 รายวิชาการ
ตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

 

94 นายกิตติเดช  ขันติยวิชัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักศึกษาแผนกวิชาช่างโธยา ระดับ
ประกาศยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 

 

95 นายธนารักษ์  สุยารัมย์ การสํารวจการเข้าเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 
แผนกวิชาช่างโยธา ที่เรียนรายวิชาพ้ืนฐานงานปูน รหัส
วิชา 2121-2102 

 

96 นายสามารถ  นิพันธ์รัมย์ การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน และไม่ส่งงานของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนก
วิชาช่างโยธา 

 

97 นายไพฑูรย์  พรหมสถิตย์ ศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาสถาปัตยกรรมระดับ ปวส. เรื่อง 
การทําหุ่นจําลองสถาปัตยกรรมไทยไม่ได้ วิชา
สถาปัตยกรรมไทย 

 

98 นางสาวรุ่งฤดี  เลิศศิริ ปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน 
รายวิชาพ้ืนฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม รหัส 
20108-1001 ของนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 

 

99 นายวิทูร  เอียการนา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนแบบผัง
พ้ืน วิชาการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
วิธีการแผนที่ความคิด 

 

100 นายกิตติธัช  บุญรัมย์ การพัฒนาการเขียนลายเขียนลายเส้นพ้ืนบานในวิชา
ศิลปะและภาพร่างของนักเรียนแผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ชั้นปีที่ 1 ห้อง ชถ.11 

 

101 นายพลสิน  บุญทา การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. 

 

102 นายศราวุฒิ  ประดิษฐ์วงศ์ การพัฒนาทักษะในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 
ชั้นปวช.2 โดยใช้สื่อ ฯ โปรแกรม Lay - out  

 

103 นายณฐกร  ฉายถวิล การใช้โปแกรม Excel ช่วยสอนในการคํานวณอาหาร ใน
รายวิชา อาหารบําบัดโรค ระดับชั้น (ปวช.) คอ. 2/1 
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104 นางสาวชลธิชา  แก้วก่า การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกอาหารและ
โภชนาการ โดยการใช้เสริมแรงทางบวก ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม คอ.21 
ศิลปประดิษฐ์ รหัสวิชา 2400-1003 

 

105 นางสาวเฟ่ืองฟูา  แก้วกล้า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการประกอบ
อาหาร เรื่อง วิธีการชี่ง ตวง วัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสูง ปีที่ 1 กลุ่ม สคอ.12 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

 

106 นางสาวมัลลิกา  พันธุ์มาลี การไม่เข้าเรียนของนักเรียน วชิาการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม สคอ.
21,22 วิชาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รหัสวิชา 
3400-1003 

 

107 นางสังวาลย์  นาครินทร ์ สิงประดิษฐ์ชุดโต๊ะไม้ฟิวชั้นสุดเจ๋ง ,เก้าอ้ีมหัศจรรย์ ,ความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชา การบัญชีชั้นสูง 
2 ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
กลุ่ม สกบ.22 

 

108 นางสาวทิพาวรรณ  ศุภรพงศ์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า 
วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 กลุ่ม พณค.22 

 

109 นางดวงนภา  ไหมพรม สิงประดิษฐ์ชุดโต๊ะไม้ฟิวชั้นสุดเจ๋ง ,สิ่งประดิษฐ์เครื่องดูด
ฝุุนจากขวดสุดจิ๋ว ,สิ่งประดิษฐ์กังหันน้ําเพ่ือการเกษตร ,
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวส.ห้อง 
สกบ.15 สาขาวิชาการบัญชี ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

 

110 นายเทพพงษ์  แผ้วพลสง สร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอน วิชา การบัญชีภาษี
อากร เรื่อง การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 

111 นางสุจินดา  ทวีคูณ สื่อการเรียนการสอน (PowerPoint) ,การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียน 
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชา การบัญชีการเงิน 
รหัสวิชา 3201-2109 

 

112 นายวัฒนโชค  เฉิดฉาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยในการเข้า
เรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(สกบ.11) 
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113 นางสาวสุภาพร  ศิลากุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบันทึก
รายการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันเฉพาะในรายวิชาการ
บัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินค้าของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี 
โดยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จําลอง 

 

114 นางสาวอารีรัตน์  แขรัมย์ การพัฒนาความรู้และกล้าแสดงออกในชั้นเรียน โดยใช้สื่อ
การสอนทางเทคโนโลยีวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของนักศึกษากลุ่ม พณบ.14 

 

115 นางสาวปูติลดา  นามสีอุ่น การพัฒนาความรู้ และกล้าแสดงออกในชั้นเรียน โดยใช้
สื่อการสอนทางเทคโนโลยี วิชาหลักการจัดการของ
นักศึกษากลุ่ม สคธ.22 

 

116 นางแสงจันทร์  สุภาเวคิน การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน  

117 นางสาวนวพร  สุภาเวคิน การพัฒนาความรู้ และกล้าแสดงออกในชั้นเรียน โดยใช้
สื่อการสอนทางเทคโนโลยี วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ของ
นักศึกษากลุ่ม พณบ.24 

 

118 นางรัศมี  โชติไธสง การศึกษาพัฒนาการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนในรายวิชา
ชวเลขไทยประยุกต์ 

 

119 นางสาววริศราภรณ์  สุมหิรัญ การประเมินทักษะความแม่นยําในการพิมพ์ประยุกต์ 
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเลขานุการ 

 

120 นางสาวปนัดดา  ก้านจันทร์ การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดไทยของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 กลุ่ม พณบ.11 
แผนกวิชาการบัญชี 

 

121 นางนิภาภัทร์  แต่เชื้อสาย การพัฒนาการส่งงานของนักศึกษา โดยใช้ Google Drive  

122 นางสุมาลี  วานิชยากร การวัดเจตคติท่ีมีต่อวิชาหลักการติดต่อสื่อสารของ
นักศึกษาในระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม สกจส.22 แผนกวิชา
เลขานุการ 

 

123 นางสาวกิรณา  ทะลายรัมย์ การใช้ กฎ กติกา เงื่อนไขในการเช็คเวลาเรียนเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมการเข้าเรียนช้าของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 กลุ่มสกจส.12 
แผนกวิชาเลขานุการ 

 

124 นางอรัญญา  แสงโชติ การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอน วิชา กล
ยุทธ์การตลาด เรื่อง STP 

 

125 นางสาวจิตรลดา  ยศพลพิเนต การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 แผนก
วิชาการตลาด วิชาการบรรจุภัณฑ์ ,การเรียนการสอนโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียน
ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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126 นางสาวพิชญ์นาฏ  พานิชเพ่ิมพงษ์ การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ ในรายวิชาโครงการของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป 

 

127 นางสาววิไลพร  เกียรตินิรชรา การพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่อ
นิติกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ,การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการส่งเสริมการขาย 
รหัสวิชา 2202-2006 เรื่องกระบวนการส่งเสริมการ
ขาย 

 

128 นางสาวเขมิกา  ขันงาม การสังเกตพฤติกรรมการส่งงานของ พณข.11 ในรายวิชา
การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2562 โดย
การส่งผ่านระบบออนไลน์ ,การพัฒนาพฤติกรรมการกล้า
แสดงออก โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมุติของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวช.2 ในบทเรียน เรื่อง "กระบวนการขาย" ใน
รายวิชาศิลปะการขาย 2202-2001 

 

129 นายวีรศักดิ์  พรหมโสภา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา
ระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม สกตท.11-12 ที่เรียนใน
รายวิชาหลักการตลาด โดยใช้การปรับพฤติกรรมในชั้นด
รียนแบบแรงเสริมเชิงบวก 

 

130 นางแจ่มจันทร์  เสาวโค การสํารวจการแต่งกายของนักเรียนที่ไม่เรียบร้อย วิชา
เครื่องประกอบการแต่งกาย (รหัสวิชา 2401 - 2002) 
ระดับชั้น ปวช.2 

 

131 นางสุดาทิพย์  เดชมะเริง การสํารวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) (รหัสวิชา 2001 - 
1001) ระดับชั้น ปวช.1 

 

132 นายณัฏฐพันธ์  หิรัญเรือง การไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกําหนดของนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาผ้า
และเครื่องแต่งกาย ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม สคผ.22 

 

133 นายณัฐพล  นวะมะรัตน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การทํางานร่วมกับผุ้อ่ืนของนักศึกษา แผนกวิชาการ
โรงแรม สําหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 2 

 

134 นางสาวประวีณา  วรสาร การพัฒนาบุคลิกภาพสุ่การเป็นพนักงานโรงแรมมืออาชีพ 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 
2 แผนกวิชาการโรงแรม 

 

135 นายศิวโรจน์  พรหมบุญ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) แผนกวิชาการโรงแรม 
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136 นายกันตพิชญ์  เหลาแตว ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการการสอบปฏิบัติการ
บริการและการจัดตกแต่งสถานที่ของนักเรียน ระดับชั้น 
ปวช.2 แผนกวิชาการโรงแรม วิชา ภัตคารและงานจัด
เลี้ยง รหัสวิชา 2701-2006  

 

137 นางสาวอรุณ  ปะกลาง หลักการออกแบบมัลติมีเดีย รายวิชาการประยุกต์ใช้
โปรแกรมสื่อประสม รหัสวิชา 3204-2103 

 

138 นางทัศชพัณณ์  ไชยรงฆ์ศรี ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก รายวิชา 
โปรแกรมกราฟิก สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

 

139 นายฐารรรฎร  เกรัมย์ หลักการออกแบบมัลติมีเดีย รายวิชาการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ รหัสวิชา 3204-2005 

 

140 นางสาวธนันณัฏฐ์  ภัทรชัยรวี ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการวิจัย โดยใช้โปรแกรม 
Adobe Flash Professional Creating An Animation 
Media For Teaching And Learning About Basic 
Knowledge In Research Usimg Adobe Flash 
Professional 

 

141 นายรังสรรค์  ทบวอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือสร้างสรรค์
ชิ้นงาน เรื่องการสร้างเว็บด้วย HTML รายวิชาการ
โปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

142 นายกิตติ์โภคิน  ธนยศจินดารัชต์ พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การตั้งระบบปฏิบัติการ 
วิชาการใช้โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
พกพา รหัสวิชา 2901-2107 สําหรับนักเรียนสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

143 นางจรัสศรี  ร่มเย็น การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียน เรื่องการพิมพ์
หนังสือราชการ The Creating Multimedia For 
Learing and Teaching on Civil service printing 

 

144 นายภุมรินทร์  บุตรดี การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่ม ชทลส.11 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ การไม่ส่งงาน/การบ้าน 

 

145 นายณภัทร  หงษ์ภักดี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้แผนผังความคิด Compare of learning 
achievement Fix of Computer Before and after 
learning of students by mind mapping 

 

146 นายอติรุจ  คําวัง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
และการบํารุงรักษาของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช้ผังความคิด 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

147 นางสาวกนกภรณ์  ไตรศร การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน 
วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3204-2006) 

 

148 นางสาวกัลยาณี  ยอดพุทธ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 

 

149 นางสาวศิราวรรณ  พันธวัน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 
2010 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
รหัสวิชา 20001-2001 สําหรับนักเรียนสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

150 นางจิตติมา  พลกุล การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง Knowing Your 
Tools 

 

151 นางสาวกนกพร  เก่าแสน การแก้ไขปัญหาการส่งงานไม่ตรงเวลาของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการขาย,กิจกรรมการซ่อม
เสริม 

 

152 นายอภิวัฒน์  จิรกรานต์กุล การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่มีน้ําหนักเกิน
มาตรฐาน วิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ (2000-
1601) 

 

153 นางสุกัญญา  บํารุง นวัตกรรม "แบบฝึกทักษะ" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

 

154 นายวิรัช  ขันตยานุกูลกิจ การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่องหน่วย
และการวัด 

 

155 นายเมธี  อินทา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรายวิชา
ประวิติศาสตร์ชาติไทยการเปรียบเทียบด้วยวิธีการเรียนที่
ต่างกัน สําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

156 นางพินิจ  สายสุทธิชัย นวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษความ
เข้าใจ ชุด 1 : Kangaroos 

 

157 นางสาคร  พลานันทกุลธร นวัตกรรมแบบฝึกทักษะ วิชาแคลคูลัสพ้ืนฐาน รหัส 
3000-1406 เรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพืชคณิต
โดยใช้สูตร 

 

158 นายสุทัศน์  ทองเกลี้ยง การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้คําศัพท์
เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ สําหรับนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา
ช่างยนต์ (ทวิภาคี) ,นวัตกรรมทางการศึกษา (แบบฝึก
เสริมทักษะ) เรื่องแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียน
สะกดคําศัพท์พ้ืนฐาน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ 1 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

159 นางภิมนต์ภรณ์  จริตรัมย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียน
สําเร็จรูป เรื่อง ปริมาณเวกเตอร์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ืองานไฟฟูาและการสื่อสารของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 

 

160 ว่าที ่ร.ต.ศิริญา  กะการัมย์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะความสามารถด้านการพูดใน
โอกาสต่างๆ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติวิชา
ภาษาไทยเพ่ืออาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

 

161 นางสาวศิรินภา  เนตรรัตน์ การพัฒนาทักษะในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ,
นวัตกรรม บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง Noun ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 

 

162 นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีนอก บทเรียนสําเร็จรูป ประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิต
จรงิ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ,การ
ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

 

163 นายศุภวัฒน์  กระแสเทพ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
การพัฒนาการคํานวณสูตรทางฟิสิกส์โดยใช้ แบบฝึก
ทักษะของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 

164 นางสาวจิรภา  ยศปัญญา การแก้ปัญหานักเรียนคุยกันในระหว่างเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม โดยวิธีการ
เสริมแรง 

 

165 นางสาวสิริลักษณ์  พงษ์วิเศษ ทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่ม พณล.32 

 

166 นางสาวบัวเพ็ชร  เหิมฉลาด แบบฝึกทักษะวิชาแคลคูลัสพ้ืนฐาน เรื่อง อินทิกรัลไม่
จํากัดเขตของฟังชันพีชคณิต 

 

167 นางสาวสุจิตรา  สร้อยนาค แบบฝึกทักษะวิชาแคลคูลัสพ้ืนฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 

 

168 นางสาวชุลีพร  ไชยขิน แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

 

169 นางพิมพ์ยุภา  ชนะอัยยะรัชต์ ชุดการเรียนคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ เรื่อง ค่า
มาตรฐาน 

 

170 นางวิลาวัณย์  ราชแสนเมือง การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง เรื่องไม่ส่งงาน/การบ้าน 

 

171 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดาศรี การศึกษาเจตคติในการส่งงานวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย 
ของนักศึกษา ระดับ ปวช. ขั้นปีที่ 3 กลุ่ม พณล.32 
แผนกวิชาการเลขานุการ 
 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

172 นางสาวจุรีรัตน์  น้ําคํา การสํารวจการเข้าเรียนสายของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.
1 กลุ่ม สกจท.11 วิชาพฤติกรรมนันทนาการกับการ
พัฒนา รหัสวิชา 3000-1603 แผนกวิชาเลขานุการ 

 

173 นางศิริรัตน์  บุตรสิงห์ การสํารวจการเข้าเรียนสายของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.
1 กลุ่ม สชอท.11 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชาชีวติ
กับสังคมไทย รหัสวิขา 3000-1501 

 

174 นายธีรพล  เอ่ียมรัมย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม เรื่องโครงสร้างทางสังคม ของนักเรียนแผนกวิชา
ช่างเชื่อม ระดับชั้น ปวช ห้อง ชช.23 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ 

 

175 นายชาญณรงค์  แก้วสมจันทร์ การศึกษาเจตคติในการส่งงานวิชาพฤติกรรมนันทนาการ
กับการพัฒนาตนของนักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 
สชย.21-22 แผนกวิชาช่างยนต์ 

 

 
 

 


