
รายชื่อผลงานวิจัยในช้ันเรียน  นวัตกรรม/สิ่งประดษิฐ์ 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยเทคนคิบุรีรัมย ์
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

1 นายพิชญา  พลพงษ์ การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา กลุ่ม สชย.15 แผนกวิชา
ช่างยนต์ ในเรื่อง การไม่ส่งงาน ,รถบริการโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ 

 

2 นายถวิล  บุตรคุณ การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของผู้เรียน 
ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม ชย.13 แผนกวิชาช่างยนต์ ประจ า
ภาคเรียนที่ 1/2563 

 

3 นายพรชัย   เดิมท ารัมย์ ผลสัมฤทธิ์การใช้ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory) 
ในการปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการ
ท างานกลุ่ม ในรายวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ รหัสวิชา 
20101-2003 ,อุปกรณ์ขนย้ายถัง 200 ลิตร 

 

4 นายวรศักดิ์  มาศรักษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักศึกษา ระดับ ปวส.2 กลุ่ม สชย.28 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

 

5 นายสนธยา  การุญ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางาน
อิเล็กทรอนิกส์รถนยนต์เบื้องต้น เรื่อง ระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

6 นายประภากร  ขานดาบ การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา งาน
เครื่องล่างรถยนต์ รหัสวิชา 20101-2003 ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์ ,อุปกรณ์ขนย้ายถัง 
200 ลิตร 

 

7 นายอุดม  ปักกาสาร การสร้างและหาประสิทธิภาพโดยใช้สื่อประกอบการสอน 
วิชางานเครื่องยนต์อิเล็กอเนกประสงค์ รหัส 20101-2502 
,อุปกรณ์ถอดประกอบกากเพลากลางรถยนต์ 

 

8 นายนราวิชญ์  เจ็ดรัมย์ การปรับพฤติกรรมนักเรียน เรื่อง การมาเรียนสายของ
นักเรียน ระดับ ปวช. 1 กลุ่ม ชย.15 แผนกวิชาช่างยนต์ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

 

9 นายประดิษฐ  สุริเทศ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม ชย.
26 ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

 

10 นายชวัลวิทย์  ประจิตร การเข้าเรียนสายของกลุ่ม สชยท.11  
11 นายราชิต  เพชรภูวงษ์ การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวิชา งานไฟฟูา

รถยนต์เบื้องต้น รหสัวชิา 30101-0004 ของนักเรียนระดับชั้น 
ปวส.1 แผนกวชิาชา่งยนต ์,อุปกรณ์ขนย้ายถัง 200 ลิตร 

 

12 นายชัชวาล  ศรีแสนดี การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ความ
แข็งของวัสดุ รหัสวิชา 3100-0105 ของนักเรียนระดับ 
ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์ 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

13 นายชาญชัย  แสงรัมย์ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน  
14 นายกิติศักดิ์  สุระโส การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/4 แผนก

วิชาช่างยนต์  ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน ,รองเท้าบูทปูองกัน
ภัย ,รถบริการโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ 

 

15 นายเสมือน  อานไธสง การศึกษาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ในงาน
อย่างง่ายของนักเรียนระดับ สชย.18 ,อุปกรณ์ขนย้ายถัง 
200 ลิตร 

 

16 นายปิยะรัฐ  ค าชะนาม ผลสัมฤทธิ์การใช้ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory) 
ในการปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการ
ท างานกลุ่ม รายวิชา งานส่งก าลังรถยนต์ (20101-2004) 
นักเรียนระดับ ปวช.2 กลุ่ม ชย.27 

 

17 นายวีระ  บ ารุง การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ประจ าปี
การศึกษา 1/2563 

 

18 นายวีระยุทธ  ประทุม ผลสัมฤทธิ์การใช้ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory) 
ในการปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการ
ท างานกลุ่ม รายวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์(20101-
2009) นักเรียนระดับ ปวช.2 กลุ่ม ชย.27 ,อุปกรณ์ถอด
ประกอบกากเพลากลางรถยนต์ ,รถบริการโซล่าเซลล์
เคลื่อนที่ 

 

19 นายเจษฎา  อุดมจินดา การปรับพฤติกรรมนักเรียน เรื่อง การมาสายของนักเรียน   
20 นายสถิระ  ศรีทรชิน ความพึงพอใจในสื่อประกอบการสอน  เรื่อง เวอร์เนียคาลิป

เปอร์ ,รถบริการโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ 
 

21 นายสิริวัฒน์  บุตรคุณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยใน
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น  วิชา งานถอดประกอบ
เครื่องกลเบื้องต้น  รหัสวิชา 2100-1007 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 ,อุปกรณ์ถอดประกอบกากเพลากลาง
รถยนต์ ,รถบริการโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ 

 

22 นายบุรี  สุขใส ระบบติดตามตัวผู้ปุวยเพื่อเข้ารับการตรวจรักษา ,หอกระจาย
ข่าว 2 ระบบ 

 

23 นายพิสิฐ  พางาม หน้ากากอนามัยผ้าภูอัคนี Phu Akanee Cloth Mask ,ระบบ
ติดตามตัวผู้ปุวยเพ่ือเข้ารับการตรวจรักษา ,หอกระจายข่าว 2 ระบบ 

 

24 นายวิทยา  นุยืนรัมย์ เครื่องกัดลายไม้แบบทรงกลม  
25 นางสาววิภารัตน์   พบขุนทด หอกระจายข่าว 2 ระบบ  
26 นายประวิทย์  แสงศิลป์ หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ (physician assistant robot)  
27 นายศัตราวุธ  ศรีชาติ ระบบติดตามตัวผู้ปุวยเพื่อเข้ารับการตรวจรักษา  
28 นายประชิต  สุวรรณกาญจน์ เครื่องกัดลายไม้แบบทรงกลม  



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

29 นายสมศักยพงษ์  ตัณฑ์สุระ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา
งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
วิชา งานเทคนิคพ้ืนฐาน (30100-0001) ,เครื่องด านาโดย
ใช้ต้นกล้าแบบลากจูง 

 

30 นางอัมรา  นุกรรัมย์ การแก้ไขปัญหาการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษา 
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาช่างเชื่อมโลหะ กลุ่ม ชช.16 วิชางาน
เครื่องมือกลเบื้องต้น (20100-1007) 

 

31 นายรณชัย  เก่าแสน การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส. วิชา
เขียนแบบเทคนิค สาขาวิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ภาค
เรียนที่ 1/2563 

 

32 นายด าเนิน  แสงการ การพัฒนาทักษะในงานเขียนแบบ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ
มาตรฐานงานเขียนแบบ วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของ
นักเรียนระดับชั้น (ปวช.1) แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 

 

33 นายชาญชัย   ตัณฑ์สุระ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาช่าง
กลโรงงาน ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิชา อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (2001-1004) ,เครื่องด านาโดยใช้
ต้นกล้าแบบลากจูง 

 

34 นายพัชท์สวุฒิ  ธนหาดจันทร์ ความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงงาน  ที่มีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
(20100-1001) 

 

35 นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติรัมย์ การใช้รางวัลเพ่ือส่งเสริมเจตคติต่อ วิชา งานฝึกฝีมือ (20100-
1003) นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ 

 

36 นายศุภร์ภมร  ชนเวียน การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อ วิชา งานฝึกฝีมือ 
(20100-1003) นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟูาก าลัง 

 

37 นายเฉลียว  ชาติรัมย์ เครื่องสับหญ้าเนเปียร์  
38 นายโชคดี  โรจนบัณฑิต การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 30100-0009 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ,อุปกรณ์ม้วน
โลหะแผ่นขนาดเล็ก 

 

39 นายบรรลือ  อ่อนศรี การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบและความสนใจการเรียน
ของนักศึกษา ปวส.1 (สทผ.15) วิชา 30100-0005 
งานวัดละเอียด ภาคเรียนที่ 1/2563 ,อุปกรณ์ม้วนโลหะ
แผ่นขนาดเล็ก 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

40 นายสมาน  ตอบรบรัมย์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบ นักศึกษาชั้น ปวส. แผนกช่างเครื่องมือกล 

 

41 นายพิชัย  ศรีสุข อุปกรณ์ม้วนโลหะแผ่นขนาดเล็ก  
42 นายพลกฤต  รุ่งโรจน์ การศึกษาผลกระทบจากปริมาณการเข้าเรียนที่มีผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
(20100-1007) ,เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ 

 

43 นายสันสกฤต  ศรีกลับ การเปลี่ยนพฤติกรรมความไม่สนใจในการเรียนทฤษฎีวิชา
อุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด ของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ,เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ 

 

44 นายดัดสกร  ละมัยครบุรี การศึกษาผลกระทบจากปริมาณการเข้าเรียนที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
(20100-1007) ,เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ 

 

45 นายนภดล  ปรัชญพฤทธิ์ เครื่องสับหญ้าเนเปียร์  
46 นายกฤษณพล  เรืองไพศาล เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวสาร  
47 นายอนุศาสน์  บุญสุข การศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนวิชางานวัดละเอียด

ของนักเรียนชั้น ปวช.1 กลุ่ม 12 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
 

48 นายสิทธิเดช  ทาบัณฑิต อุปกรณ์ตัดและสางใบอ้อย  
49 นายวิษณุ  นิเรียงรัมย์ อุปกรณ์ตัดและสางใบอ้อย  
50 นายสมบูรณ์  สาล า การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องกลไฟฟูา 1 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ ปวส.1 
เรื่อง เครื่องก าหนดไฟฟูาท างานขณะมีโหลด ,Solar Power  
Bank 

 

51 นายณรงค์  โปุวณิชชากร ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาวงจรไฟฟูากระแสตรง รหัสวิชา 20104-2002 ,
เอ็ดดูเช็ดอิน 

 

52 นายอรรถกิจ  ภูวชรหิรัญ การใช้สื่อระบบนิวเมติกส์ไฟฟูา  วิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  
53 นายอลงกรณ์  เลิศปัญญา Solar Power  Bank  
54 นายจรูญ  นิพรรัมย์ เกษตรอัจฉริยะ  
55 นายอ าพร  สุทาโคตร การใช้เครื่องมือสร้างชุดค าสั่งควบคุมการท างานโปรแกรมเม

เบิลคอนโทรลเลอร์ด้วย  GX WORK2 ,Solar Power  Bank 
 

56 นายอาจอง  เขมพงษ์ภัทร การปรับปรุงพฤติกรรมและการส่งงานในรายวิชา ติดตั้งไฟฟูา
ภายในและนอกอาคารของนักศึกษา ชั้น ปวส.1 (ม.6) 

 

57 นายธีระ  อินรายรัมย์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ ปวส.
2 เรื่องวงจรเรียงกระแส 

 

58 นายจักรกฤษณ์  ธนสีลังกูร การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 2 
แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลังในการไม่ส่งงาน/การบ้าน  

 

59 นายศิรวิทย์  สุขเกษม การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอย่างถูกวิธี  



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

60 นายสุนทร  ก้านจันทร์ การพัฒนาทักษะการเขียนแบบไฟฟูาด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 
2 แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยใช้
คู่มือการเขียนแบบไฟฟูาด้วยโปรแกรม AutoCAD 

 

61 นายภานุพงษ์  สุยะ  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 
แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลังในการไม่ส่งงาน/การบ้าน  

 

62 นางสาวรุ่งฤดี  เลิศศิริ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 รายวิชา
พ้ืนฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม  แผนกวิชาสถาปัตยกรรม 
,หอกระจายข่าว 2 ระบบ ,กระถางใยบวบธรรมชาติ 

 

63 นายกิตติธัช  บุญรัมย์ การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 3 โดยการใช้สื่อ Presentation จากกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษา ปวส.2 

 

64 นางสังวาลย์  นาครินทร์ หน้ากากอนามัยผ้าภูอัคนี Phu Akanee Cloth Mask  
65 นางดวงนภา  ไหมพรม หน้ากากอนามัยผ้าภูอัคนี Phu Akanee Cloth Mask ,

ระบบติดตามตัวผู้ปุวยเพื่อเข้ารับการตรวจรักษา ,หอกระจาย
ข่าว 2 ระบบ 

 

66 นายวัฒนโชค  เฉิดฉาย รองเท้าบูทปูองกันภัย  
67 นางสาวสุภาพร  ศิลากุล รองเท้าบูทปูองกันภัย  
68 นางสาวปูติลดา  นามสีอุ่น รองเท้าบูทปูองกันภัย  
69 นางสาวนวพร  สุภาเวคิน รองเท้าบูทปูองกันภัย  
70 นางสาวจิตรลดา  ยศพลพิเนต การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา  วิชาการ

โฆษณาและการส่งเสริมการขายระดับชั้น  ปวช.2 สาขางาน
การตลาด 

 

71 นายกิตติ์โภคนิ  ธนยศจนิดารัชต์ แสงสว่างในรังไหม  
72 นายรังสรรค์  ทบวอ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปจัดการฐานข้อมูล  รายวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล  
รหัส 30204-2002 ส าหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล ,เอ็ดดูเช็ดอิน ,เกษตรอัจฉริยะ 

 

73 นางสาวอรุณ  ปะกลาง เอ็ดดูเช็ดอิน  
74 นายฐารรรฎร  เกรัมย์ เอ็ดดูเช็ดอิน ,เกษตรอัจฉริยะ  
75 นายอติรุจ  ค าวัง การใช้เกมส์แบบทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ

สอบวิชาหลักการเขียนโปรแกรม ระหว่างการใช้โปรแกรม Kahoot 
กับการสอบปกติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู 
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทัล ,เอ็ดดูเช็ดอิน 

 

76 นางสาวกัลยาณี  ยอดพุทธ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียน  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 
2563 
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77 นางสาวอุไรพร  แสวงนาม การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน สาขาช่างยนต์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.17-18) ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 

78 นางสาวศิราวรรณ  พันธวัน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมกราฟิก  โดย
ใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 
วิชาโปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 20204-2007 ส าหรับ
นักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 
1/2563 

 

79 นางสาวปาริสา  ยาท้าว การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ,เกษตรอัจฉริยะ 

 

80 นางสาวเฟ่ืองฟูา  แก้วกล้า ไส้กรอกอีสานกุ้งจ่อม เสริมแคลเซียม  
81 นางสาวมัลลิกา   พันธุ์มาลี ลูกชิ้นปลาสามสหาย  
82 นางสาวชลธิชา  แก้วก่า ลูกชิ้นปลาสามสหาย  
83 นางสาวปุณยนุช  ขะจีฟูา ไส้กรอกอีสานกุ้งจ่อม เสริมแคลเซียม  
84 นางแจ่มจันทร์  เสาวโค การส ารวจการแต่งกายของนักเรียนที่ไม่เรียบร้อย วิชาการ

จัดการงานวิชาชีพ (รหัสวิชา 3400-1004) ระดับชั้น ปวส.
2 กลุ่ม สคผ. 21,22 ,ชุดบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือปูองกัน
การแพร่เชื้อโรคโควิด-19 

 

85 นางสาวชัชฏา  สิทธิโสม หน้ากากอนามัยผ้าภูอัคนี Phu Akanee Cloth Mask ,ชุด
บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือปูองกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 

 

86 นางสาวดวงอนงค์  รอบแคว้น การสร้างเจคคติที่ดีในการส่งงาน  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพปี 1 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 
คผ.11 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ,ชุด
บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือปูองกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 

 

87 นางสุดาทิพย์  เดชมะเริง ชุดบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือปูองกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-
19 ,แสงสว่างในรังไหม 

 

88 นางสาวประวีณา  วรสาร เจลหอมปรับอากาศ ,การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นพนักงาน
โรงแรมมืออาชีพ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2563 

 

89 นายศิวโรจน์  พรหมบุญ เจลหอมปรับอากาศ ,การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนของนักศึกษาแผนก
วิชาการโรงแรม ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2563 

 

90 นางสาวสุภาพร  ลาธุลี เจลหอมปรับอากาศ ,เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยใน
ห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน นักศึกษาชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 
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91 นางสาวนพวรรณ  เกลากลาง เจลหอมปรับอากาศ ,การแก้ไขปัญหาผู้เรียนขาดความสนใจ
ในการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบโอ
เปอแรนท์ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการโรงแรม 

 

92 นายรัฐสิทธิ์  หาสุข เจลหอมปรับอากาศ  
93 นางจิตติมา  พลกุล บทเรียนส าเร็จรูปเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Talking  

about  Problems ,เครื่องกัดลายไม้แบบทรงกลม ,แสง
สว่างในรังไหม 

 

94 นางสาวกนกพร  เก่าแสน กิจกรรมการซ่อมเสริม ประจ าปีการศึกษา 2563 , 
การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับชั้น 
ปวช.2 แผนกวิชาการโรงแรม ประจ าปีการศึกษา 1/2563  

 

95 นายวิรัช  ขันตยานุกูลกิจ ชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  เรื่อง 
ทักษะการวัด 

 

96 นางพิมพ์ยุภา  ชนะอัยยรัชต์ แสงสว่างในรังไหม  
97 นายเมธี  อินทา การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 

รายวิชาพฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตนเองห้อง สกบ.
22 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2563 

 

98 นางนารี  อินรัมย์ The  ASEAN Community ,หน้ากากอนามัยผ้าภูอัคนี Phu 
Akanee Cloth Mask ,เกษตรอัจฉริยะ 

 

99 นางสาคร  พลานันทกุลธร การพัฒนาพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบต่อการเข้าชั้น
เรียนของนักศึกษาสาขางานก่อสร้าง กลุ่ม สชส.15-16 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

100 นางศิริรัตน์  บุตรสิงห์ การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. วิชา
ชีวิตกับสังคมไทย ห้อง สกบ.13 แผนกวิชาการบัญชี ภาค
เรียนที่ 1/2563 

 

101 นางวิลาวัณย์   ราชแสนเมือง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  ปีการศึกษา 1/2563 เรื่อง การไม่ส่งงาน/การบ้าน 

 

102 นางภิมนต์ภรณ์  จริตรัมย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
เรื่อง ปริมาณเวกเตอร์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์งานเครื่องกล
และการผลิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
(สทล.11-12) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ปีการสึกษา 2563 

 

103 นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีนอก การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของชั้น ปวช. ปีที่ 1  
104 นางสาวจุรีรัตน์  น้ าค า การศึกษาเจตคติในการส่งงานในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและ

ศีลธรรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม กร.21 
แผนกวิชาการโรงแรม 
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105 นายศุภวัฒน์  กระแสเทพ การจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสหกรรม  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนว
เส้นตรง ภาคเรียนที่ 1/2563 ของนักเรียน ปวช.2 แผนก
วิชาช่างโยธา  โดยใช้ระบบดูแลและการท ากิจกรรมการสอน
เสริม 

 

106 นางสาวจิรภา  ยศปัญญา การแก้ปัญหานักเรียนคุยกันในระหว่างเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  โดยวิธีการเสริมแรง 

 

107 นายธีรพล  เอ่ียมรัมย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม เรื่องสถาบันทางสังคมของนักเรียนแผนกวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ ระดับชั้น ปวช.2 ห้อง ชช.21-22 ภาคเรียนที่ 
1/2563 

 

108 นางสาวอัญชลีพร  พลีขันธ์ การพัฒนาทักษะการค านวณค าอุปสรรคโดยใช้แบบฝึกทักษะ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่าง
ไฟฟูาก าลัง 

 

109 นางชุลีพร  ออมอด แบบฝึกทักษะ  เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
110 นางสาวสุธิมาศ  เยรัมย์ แสงสว่างในรังไหม  
111 นายค้ าคูณ  โรจนาวรรณ การพัฒนาทักษะการจ าสัทอักษรจีนโดยใช้ E-book ของ

นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาเลขนุ
การ (สกจท.11) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 


