
รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน  นวัตกรรม/สิ่งประดษิฐ์ 
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยเทคนคิบุรีรัมย ์

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

1 นายพิชญา  พลพงษ์ ระบบควบคุมการทํางานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ด๎วย
สมาร์ทโฟน ,การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา กลุํม 
สชย.15 แผนกวิชาชํางยนต์  ในเรื่องการไมํสํงงาน/
การบ๎าน 

 

2 นายมณีรัตน์  ยอดโต ผลสัมฤทธิ์การใช๎ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement 
Theory) ในการปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุํม รายวิชา งานนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์เบื้องต๎น (2100-1009) ปวช.3 กลุํม ชย.
31 

 

3 
นายถวิล  บุตรคุณ 

การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของผู๎เรียน
ระดับชั้น ปวช.1 กลุํม ชย.11 

 

4 นายพรชัย  เดิมทํารัมย์ เครื่องล๎างแอร์ 2 IN 1 ,ผลสัมฤทธิ์การใช๎ทฤษฎีเสริมแรง 
(Reinforcement Theory) ในการปรับพฤติกรรม
นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการทํางานกลุํม รายวิชา 
งานทดสอบปั๊มและหัดฉีดเครื่องยนต์ (2101-2114) ปวช.
3 กลุํม ชย.33 

 

5 นายวีระ  บํารุง เอกสารประกอบงานวิจัย  
6 นายวรศักดิ์  มาศรักษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มีวินัย และความ

รับผิดชอบของนักเรียน ระดับ ปวช.1 กลุํม ชย.18  
 

7 นายสนธยา  การุญ ระบบควบคุมการทํางานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ด๎วย
สมาร์ทโฟน ,เครื่องมือพิเศษถอดประกอบกากบาทเพลา
กลาง ,เครื่องมือถอดหัวเพลาขับ  TOYOTA ,การพัฒนา
ทักษะการใช๎แมนิโฟลด์เกลของนักศึกษา ระดับ ปวช.2 
โดยใช๎กิจกรรมจับคูํฝึกปฏิบัติ 

 

8 นายราชิต   เพชรภูวงษ์ เครื่องปอกกระเทียมโดยใช๎แรงดันลม ,สํารวจการสอบ
ปฏิบัติใบงาน วิชา งานไฟฟูารถยนต์ รหัสวิชา 2101-
2005  

 

9 นายประภากร   ขานดาบ เครื่องปอกกระเทียมโดยใช๎แรงดันลม ,เครื่องมือพิเศษ
ถอดประกอบกากบาทเพลากลาง ,เครื่องมือถอดหัวเพลา
ขับ  TOYOTA ,เครื่องล๎างแอร์ 2 IN 1 ,ผลสัมฤทธิ์การใช๎
ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory) ในการปรับ
พฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการทํางานกลุํม 
รายวิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  (2101-
2109) ปวช.3 กลุํม ชย.32 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

10 นายธวัชชัย   สิงหบุตร การแก๎ปัญหาผู๎เรียนชั้น ปวส.2 ไมํสามารถบอกชื่อ
อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ  แบบแยกสํวน  โดยวิธีการ
ปรับปรุงชุดฝึกปฏิบัติการงานบริการเครื่องปรับอากาศให๎
มีความโปรํงใส 

 

11 นายรัฐพงษ์   สุวรรณา เสื้อลดอุณหภูมิ ,การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา 
งานปรับแตํงเครื่องยนต์เบื้องต๎นของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

12 นายสายฟูา   สายกระสุน การสํงงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 

 

13 นายอุดม   ปักกาสาร การสร๎างและหาประสิทธิภาพโดยใช๎เอกสารประกอบการ
สอน วิชาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ  รหัส 3101-
2002  

 

14 นายชาญชัย   แสงรัมย์ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสํงงาน  
15 นายนราวิชญ์   เจ็ดรัมย์ งานเครื่องยนต์แก๏สโซลีน รหัสวิชา 2101-2101  
16 นายประดิษฐ   สุริเทศ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสํงงาน  
17 นายเฉลียว  ชาติรัมย์ เครื่องสับต๎นกล๎วยพร๎อมผสมอาหารสุกร ,การสร๎างและ

หาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
 

18 นายกฤษณพล   เรืองไพศาล เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข๎าวสาร   
19 นายวิโรจน ์  ตันตาปกุล การแก๎พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาของนักศึกษาชั้น 

ปวส.1  
 

20 นายสมาน   ตอรบรัมย์ เทคนิคการอบชุบโลหะ ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนให๎มีวินัยและความรับผิดชอบ 

 

21 นายพิชัย   ศรีสุข การแก๎ปัญหาการสํงงานไมํตรงเวลาของนักเรียนชั้น ปวส.  
22 นายโชคดี   โรจนบัณฑิต เครื่องสับต๎นกล๎วยพร๎อมผสมอาหารสุกร ,การสร๎างและ

หาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน  วิชาโครงการ  
รหัสวิชา 3102-8501 

 

23 นายบรรลือ  อํอนศรี เครื่องสับต๎นกล๎วยพร๎อมผสมอาหารสุกร ,การศึกษา
พฤติกรรมความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของ
นักศึกษา ปวส.2 (สทผ.25) วิชา 3102-2106 เทคนิคการ
ผลิตเครื่องมือตัด 

 

24 นายสุริยา   พิลาสันต์ เครื่องสับต๎นกล๎วยพร๎อมผสมอาหารสุกร ,การสรา๎งและ
หาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานชิ้นสํวนเครื่องกล
ทั่วไป (3100-0006) เรื่อง สายพาน ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 

25 นายพลกฤต  รุํงโรจน์ การศึกษาผลกระทบจากปริมาณการเข๎าเรียนที่มีผลตํอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานผลิตชิ้นสํวนด๎วย
เครื่องมือกลซีเอ็นซี (2100-2109) 
 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

26 นายนพดล   ปรัชญพฤทธิ์ เครื่องสับมันสําปะหลัง ,การศึกษาการเข๎าเรียนของ
นักเรียนชั้น ปวช.2 กลุํม ชก.25-26 รายวิชา อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย รหัสวิชา 2001-1004   

 

27 นายวิวัฒน์   ชั้นพิภพ การสรา๎งและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาอํานแบบ
และเขียนแบบชิ้นสํวนเครื่องกล เรื่อง การเขียนภาพแยก
ชิ้นสํวน 

 

28 นางสาวสาริกา  ศรีดา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ลับคมเครื่องมือตัด  
โดยใช๎แบบฝึกทักษะ เรื่องงานลับคมตัดดอกสวํานของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) 

 

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

 

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

 

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

 

32 นายดัดสกร   ละมัยครบุรี การศึกษาผลกระทบจากปริมาณการเข๎าเรียนที่มีผลตํอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเขียนแบบเครื่องมือกล 2 (2102-2101) 

 

33 นายวิชิตพล   อินต๏ะรัมย์ เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข๎าว ,อุปกรณ์ฝานกล๎วยและซอย
กระเทียม ,อุปกรณ์เสียบลูกชิ้นMeat Ball Slit Machine 
,การแก๎ปัญหาการขาดความสนใจในการเรียนในรายวิชา
การออกแบบตํองานเชื่อมของนักเรียน ปวส.1 โดยใช๎
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบกลุํมเพ่ือนชํวยเพื่อน 

 

34 นายพะเยาว์   สุขจิตต์ การพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  แผนก
ชํางเชื่อมชั้นปีที่ 2 

 

35 นายธิติศักดิ์  สันดี การแก๎ไขปัญหาให๎นักศึกษาวางแผนการเริ่มต๎นการรําง
แบบและการเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต๎องใน
รายวิชางานเขียนแบบเทคนิคโลหะด๎วยคอมพิวเตอร์   

 

36 นายสมพร   วัฒนะงาม อุปกรณ์ฝานกล๎วยและซอยกระเทียม ,อุปกรณ์เสียบลูกชิ้น 
Meat Ball Slit Machine ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนให๎มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวส.1 

 



ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่อผลงำน หมำยเหตุ 

37 นายพิศิษฐ์   ชูตาลัด เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข๎าว ,อุปกรณ์ฝานกล๎วยและซอย
กระเทียม ,อุปกรณ์เสียบลูกชิ้น Meat Ball Slit Machine 
,การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงการ เรื่องการ
เลือกหัวข๎อโครงการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 

 

38 นายมุก  การรัมย์ การสร๎างสื่อการเรียนการสอนและศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู๎เรียนหลังจากได๎เรียนบทเรียนการสอน
ผํานสื่อ Power Point วิชางานเชื่อมโลหะ 2 

 

39 นายอํานวย  โยธ ี การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
40 นายสุรสิทธิ์   ชุํมเสนา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานเชื่อมและ

โลหะแผํนเบื้องต๎น ของนักศึกษาแผนกวิชาชํางยนต์ ห๎อง 
ชย.14 

 

41 นายสิทธิเดช  ทาบัณฑิต เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข๎าว ,การศึกษาเพ่ือหาสาเหตุของ
กลุํมนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมํสนใจในการเรียนรายวิชา
โลหะวิทยาเบื้องต๎น (2103-2106) ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุํม ชช.31 ,32 

 

42 นายวิษณุ   นิเรียงรัมย์ การไมํสํงงาน/การบ๎านของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุํม ชช.13,14 

 

43 นางสาวรัตติยากร  เธียรวรรณ การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเพื่อนชํวยเพื่อน  เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาเจตคติของ
ผู๎เรียนในรายวิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะแผํน 1 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

44 นายสมศักยพงษ ์  ตัณฑ์สุระ เครื่องหั่นอเนกประสงค์แบบมือหมุน ,การปรับพฤติกรรม
การเรียนในชั้นเรียนและการสํงงาน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาชํางเทคนิคยาน
ยนต์ ที่มีตํอกระบวนการจัดการเรียนรู๎ วิชา งานเทคนิค
พ้ืนบาน (3100-0001) 

 

45 นางอัมรา   นุกรรัมย์ อุปกรณ์ปูองกันการกระแทกสําหรับผู๎โดยสาร
รถจักรยานยนต์ ,การสํารวจการเข๎าเรียนสายของ
นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาชํางยนต์ (กลุํม ชย.
17-18 ) ที่เรียนวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต๎น 

 

46 นายรณชัย   เกําแสน อุปกรณ์ปูองกันการกระแทกสําหรับผู๎โดยสาร
รถจักรยานยนต์ ,การสํารวจการเข๎าเรียนสายของนักเรียน
ระดับชั้น ปวส. วิชาเขียนแบบเทคนิค สาขาวิชา เครื่องมือ
อุตสาหกรรม 

 

47 นายดําเนิน   แสงการ เครื่องสับมันสําปะหลัง ,การพัฒนาทักษะในงานเขียน
แบบโดยใช๎แบบฝึกทักษะมาตรฐานงานเขียนแบบ วิชา
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต๎นของนักเรียนระดับชั้น (ปวช.1)   
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48 นายชาญชัย   ตัณฑ์สุระ เครื่องหั่นอเนกประสงค์แบบมือหมุน ,เครื่องคัดแยก
ข๎าวสาร  (ครัวเรือน) ,การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้น
เรียนและการสํงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาชํางไฟฟูา ที่มีตํอกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต๎น (2100-1008) 

 

49 นายพัชท์สวุฒิ   ธนหาดจันทร์ ความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาเชื่อม ที่มีตํอกระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ วิชา วัสดุงานชาํงอุตสาหกรรม (2100-
1002) 

 

50 นายพงษ์ศักดิ์   เกียรติรัมย์ เครื่องสับมันสําปะหลัง ,เครื่องคัดแยกข๎าวสาร  
(ครัวเรือน) ,ความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาชําง
กลโรงงาน ที่มีตํอกระบวนการจัดการเรียนรู๎ วิชา วัสดุงาน
ชํางอุตสาหกรรม (2100-1002)   

 

51 นายศุกร์ภมร   ชนเวียน การใช๎รางวัลเพื่อสํงเสริมเจตคติตํอ วิชา งานฝึกฝีมือ 
(2100-1003) นักเรียนระดับชั้น ปวช.1   

 

52 นายศุภกร   พิมพ์ภู การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เครื่องกลไฟฟูา 2 
รหัสวิชา 3104-2102 สําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาไฟฟูา เรื่อง 
เครื่องกําเนิดไฟฟูากระแสสลับ (Synchronous 
Generator) 

 

53 นายวัฒนา   เขียวอิ่ม เอกสารประกอบงานวิจัย  
54 นายจรูญ   นิพรรัมย์ หุํนยนต์แขนกล ,เอกสารประกอบการวิจัย  
55 นายประดิษฐ์  โชติไธสง เครื่องปรับอากาศแบบใช๎พลังงานแสงอาทิตย์รํวมเวอร์ชัน 

3 ,เครื่องชาร์ตพลังงานมือถือจากเครื่องออกกําลังกาย ,
ชุดควบคุมการคืนพลังงานของยานยนต์ไฟฟูา ,การพัฒนา
ทักษะการคิดและการแก๎ปัญหาการเรียนรู๎แบบชิ้นงาน
โครงงาน โดยใช๎กระบวนการกลุํมสัมพันธ์ วิชา ดิจิตอล
ประยุกต์ 3104-1003 

 

56 นายอลงกรณ ์  เลิศปัญญา เครื่องปรับอากาศแบบใช๎พลังงานแสงอาทิตย์รํวมเวอร์ชัน 
3 ,เครื่องชาร์ตพลังงานมือถือจากเครื่องออกกําลังกาย ,
ชุดควบคุมการคืนพลังงานของยานยนต์ไฟฟูา ,รายงาน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรับผิดชอบ และ
เจตคติตํอการเรียนวิชาดิจิตอลประยุกต์ สําหรับนักศึกษา
แผนกวิชาชํางไฟฟูากําลัง 

 

57 วําที่ รอ.พลวิรัฐ   รัชอนันพงษ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักศึกษา ชั้น ปวส.1 กลุํม สชฟ.11 
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58 นายสมบูรณ ์ สาลํา เครื่องปรับอากาศแบบใช๎พลังงานแสงอาทิตย์รํวมเวอร์ชัน 
3 ,เครื่องชาร์ตพลังงานมือถือจากเครื่องออกกําลังกาย ,
ชุดควบคุมการคืนพลังงานของยานยนต์ไฟฟูา 

 

59 นายธนกฤต   สครรัมย์ การแก๎ปัญหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟูาของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 

 

60 นายณรงค ์  โปุวณิชชากร การพัฒนาการเรียนรู๎โดยใช๎สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบ
นิวเมติกส์  

 

61 นายอรรถกิจ   ภูวชรหิรัญ การพัฒนาการเรียนรู๎ โดยใช๎สือ่ระบบไฮดรอลิกส์   
62 นายอําพร   สุทาโคตร การสร๎างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการ

โปรแกรมและควบคุมไฟฟูา เรื่อง การตํอวงจรอินพุตและ
เอาต์พุตของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 

 

63 นายอาจอง   เขมพงษ์ภัทร การแก๎ปัญหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชามอเตอร์ไฟฟูา
กระแสสลับ 

 

64 นายธีระ  อินรายรัมย์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจรของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปวช.1 เรื่อง วงจรเรียง
กระแส 

 

65 นายวุฒิชัย   ภาษ ี การพัฒนาการเรียนการสอนมุํงผลสัมฤทธิ์โดยใช๎ชุดฝึก
ควบคุมเครื่องปรับอากาศของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2  

 

66 นางสาวณัฐณิชา   สงครามรอด การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟูา
กระแสตรงของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  ,การสํงงานและการ
ปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 

67 นายสุนทร  ก๎านจันทร์ การพัฒนาทักษะการเขียนแบบไฟฟูาด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี
ที่ 2 แผนกวิชาชํางไฟฟูากําลัง  โดยใช๎คูํมือการเขียนแบบ
ไฟฟูาด๎วยโปรแกรม AutoCAD 

 

68 นายจักรกฤษณ์   ธนสีลังกูร ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการออกกลางคันของนักเรียน 
นักศึกษาแผนกวิชาชํางไฟฟูากําลัง 

 

69 นายศิรวิทย์   สุขเกษม การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช๎ชุดฝึกอยํางถูกวิธี  
70 นายสุบรรณ์  บุตรสิงห์ การสํงและจํายไฟฟูา รหัส 3105-2005  
71 นายฐิร   จบสูงเนิน การแก๎ปัญหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชามอเตอร์ไฟฟูา

กระแสสลับของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาชําง
ไฟฟูากําลัง 

 

72 นายเมธินทร์   พลเดช ชุดรีโมทคอนโทรลควบคุมหุํนยนต์แบบอเนกประสงค์ ,
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช๎งาน
ออสซิลโลสโคปโดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎แบบเพ่ือนชํวย
เพ่ือน 
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73 นายวีรศักดิ์   จันทร์ละมุนมา การสร๎างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองวิชาโปรแกรมเม
เบิลลอจิกคอนโทรลตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ.2557 

 

74 นายวุฒิดนัย   นรัฐกิจ ชุดรีโมทคอนโทรลควบคุมหุํนยนต์แบบอเนกประสงค์ ,
การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชา 
2105-2003 วงจรไฟฟูากระแสสลับ เรื่องการไมํสํงงาน 

 

75 นายภาสกรณ์   ยอดพุทธ การสร๎างและหาประสิทธิภาพเว็บไซต์สื่อการเรียนการ
สอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

76 นายวิวัฒน์   ปุยะต ิ ระบบแจ๎งเหตุแบบไร๎สายควบคุมด๎วยสัญญาณ DTMF ,
หุํนยนต์ ABU 

 

77 นายชาลี   ศรีขวัญเมือง การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาชั้น ปวส.1 ที่เรียนรายวิชา 
3105-2002 ดิจิตอลเทคนิค เรื่องการไมํสํงงาน 

 

78 นายประชิต   สุวรรณกาญจน์ โมบาย  มินิชาร์จ ,ประตูอัตลักษณ์บุคคล ,การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ เรื่อง งาน
การใช๎งานพอร์ตทําหน๎าที่เป็นเอาต์พุตพอร์ตเบื้องต๎นของ
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 

 

79 นายบุรี  สุขใส ระบบแจ๎งเหตุแบบไร๎สายควบคุมด๎วยสัญญาณ DTMF ,
ชุดรีโมทคอนโทรลควบคุมหุํนยนต์แบบอเนกประสงค์ ,
การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่องงาน
ควบคุมกระบอกสูบสองทาง วิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอ
ลิคส์เบื้องต๎น รหัส 2100-1009 

 

80 นายพิสิฐ  พางาม ระบบแจ๎งเหตุแบบไร๎สายควบคุมด๎วยสัญญาณ DTMF ,
การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหุํนยนต์เบื้องต๎น 
ด๎วยกระบวนการ PBL ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 

 

81 นายฐากูร  ไชยโคตร การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวชิา 2105-
2003 การวิเคราะหว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการไมํสํงงาน 

 

82 นายธนทัต   ดุจจานุทัศน์ การปรับพฤติกรรมของผู๎เรียนให๎มีวินัยและความ
รับผิดชอบ โดยการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ 

 

83 นายวิทยา  นุยืนรัมย์ โมบาย  มินิชาร์จ ,ประตูอัตลักษณ์บุคคล ,การแก๎ปัญหา
ผู๎เรียนไมํสามารถตรวจเช็ดอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์
ไบโพลาร์ โดยวิธีเพ่ือนชํวยเพื่อน  

 

84 นายวีรวัฒน์   ขจรเกียรติวิทยา เอกสารประกอบงานวิจัย  
85 นางสาววิภารัตน์   พบขุนทด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มีวินัยและความ

รับผิดชอบของนักศึกษา ระดับ ปวช.2 ห๎อง ชอ.21-22 
 

86 นายประวิทย์  แสงศิลป์ เครื่องพํนยา พํนปุ๋ยอ๎อย ควบคุมระยะไกลกึ่งอัตโนมัติ  
87 นายอนุวัตร  จันทบาล การแก๎ปัญหานักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สามารใช๎งานมัล

ติมิเตอร์ได๎ 
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88 นางสาวศิริรัตน์   กอรัมย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครือขําย
คอมพิวเตอร์ด๎วยสื่อการเรียนรู๎โดยใช๎วิดีโอ ,การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

89 นายพงศ์สวัสดิ์   นวลเถลิงศักดิ์ อุปกรณ์สแกนลายนิว้มือเพ่ือรายงานผลการเข๎าเรียนให๎
ผู๎ปกครองผํานทางระบบไลน ์,เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา  โดยใช๎วธิีการสอนแบบผสมผสาน 

 

90 นายศัตราวุธ   ศรีชาติ โปรแกรมบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ห๎องสโตร์แผนกวิชา
ชํางอิเล็กทรอนิกส์ ,การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชา การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด๎วย
คอมพิวเตอร์ เรื่องทรานซิสเตอร์ 

 

91 นายแฉล๎ม  ฉิมชาติ หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์กําลัง เรื่อง
เอสซีอาร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 
3 โดยใช๎แอปพลิเคชั่นชันเพื่อการศึกษา  

 

92 นายอารมณ ์  รัตนโชต ิ การแก๎ไขปัญหาการเข๎าเรียนสาย ระดับ ปวช.1 รายวิชา
ผลิตภัณฑ์งานไม๎ด๎วยเครื่องจักรกล 

 

93 นางสุดาวัลย์   โรจนบัณฑิต การแก๎ปัญหานักศึกษาคํานวณหาคําระดับงานสํารวจไมํได๎ 
โดยใช๎แบบทดสอบการคํานวณ ด๎วยวิธีการแบบสูงขึ้นและ
ต่ําลง (Rise And Fall Method) และอํานคําระดับแบบ
สายใยเดียว (สายใยกลาง) ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) 

 

94 นายไพศาล   รักพร๎า การสํงเสริมเจตคติในการสํงงานของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.1 ในรายวิชางานปูนตกแตํงผิว 

 

95 นายบุญเลิศ   เขตนิมิตร การเปรียบเทียบผลของการสอนโดยใช๎วิธีการสอนซ้ําและ
วิธีการสอบซ้ําตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลศาสตร์
โครงสร๎าง 1 ระดับ ปวช.3 

 

96 วําที ่ร.ต.ศักดิ์ชัย   ทราบรัมย์ ปัจจัยการไมํสนใจเรียนรายวิชาทฤษฎีโครงสร๎าง รหัสวิชา 
3100-0301 

 

97 นางธันวาพร   โพธิ์หิรัญ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธี
สอนวิชาประมาณราคา ของนักเรียนชั้น ปวช.2 

 

98 นายกิตติศักดิ ์  บัวพา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.3 

 

99 นางสาวสุดาพร   สูงนารถ การแก๎ปัญหาการเข๎าเรียนสาย ระดับ ปวส.1 รายวิชา
เทคนิคและวิธีการกํอสร๎าง 

 

100 นายบุญชอบ   พาราษฎร์ ทักษะการใช๎กบไสไม๎ของนักศึกษาในระดับชั้น ปวช.1   
101 นายกิตติเดช  ขันติยวิชัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มีวินัยและความ

รับผิดชอบของนักศึกษาแผนกวิชาชํางโยธา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
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102 นายธนารักษ ์ สุยารัมย์ เอกสารประกอบงานวิจัย  
103 นางสาวจุรีพร   ดิ้นจิ้งหรีด เอกสารประกอบงานวิจัย  
104 นางสาวภัคภิญญา  โนนทราย เอกสารประกอบงานวิจัย  
105 นางสาวพิมพร   ศิริสําราญ การศึกษาเจตคติที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน-นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 
 

106 นายสามารถ   นิพันธ์รัมย์ การศึกษาพฤติกรรมการสํงงาน และไมํสํงงานของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 

 

107 นายไพฑูรย์   พรหมสถิตย์ การเขียนตัวหนังสือไทยมีสวย  
108 นางสาวรุํงฤด ี  เลิศศิริ ปรับพฤติกรรมการเรียนใยชั้นเรียนและการสํงงาน 

รายวิชาการประมาณราคางานกํอสร๎าง รหัส 2108-2010 
ของนักศึกษา ระดับปวช. ชั้นปีที่ 3 

 

109 นายวิทูร   เอียการนา สาเหตุที่นักเรียน นักศึกษาแตํงกายไมํถูกระเบียบของ
สถานศึกษาขณะศึกษาในแผนกสถาปัตยกรรม 

 

110 นายกิตติธัช   บุญรัมย์ การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 2 โดยการใช๎สื่อ Presentation จากกลุํม
ตัวอยํางนักศึกษา ปวช.2 

 

111 นายพลสิน   บุญทา การสํงเสริมเจตคติในการสํงงานของนักศึกษาระดับ ปวช.  
112 นายศราวุฒิ   ประดิษฐ์วงศ์ การพัฒนาทักษะในรายวิชาการเขียนงานทัศนียภาพ

ภายในชั้นปวช.1 โดยใช๎สื่อโปรแกรม  Sketch Up) 
 

113 นายชนะ    เอียการนา การพัฒนาทักษะการนําเสนองานทางสถาปัตยกรรมของ
นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช๎
โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP แผนกวิชา
สถาปัตยกรรม โดยใช๎แบบฝึกเสริมทักษะจํานวน 2 ชุด 

 

114 นางไพรินทร์   มุงสูงเนิน น้ําเต๎าหู๎ต๎นข๎าวอํอนข๎าวหอมมะลิ  ปราศจากน้ําตาล  
115 นางสาวเฟ่ืองฟูา  แก๎วกล๎า น้ําเต๎าหู๎ต๎นข๎าวอํอนข๎าวหอมมะลิ  ปราศจากน้ําตาล  
116 นางสาวชลธิชา  แก๎วกํา พริกแกงอีออม  
117 นางสาวมัลลิกา   พันธุ์มาลี การเลํนโทรศัพท์ในห๎องเรียน  วิชา  การแปรรูปอาหาร  

รหัสวิชา 3404 - 2006 ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ห๎อง สคอ.21,22 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 

118 นางสาวเจนจิรา   เทวัญรัมย์ การสํารวจการไมํสํงงานของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ ชั้นปีที่ 1 กลุํม สคอ.12 ในรายวิชา
โภชนาการ รหัสวิชา 3400 - 0006  

 

119 นายณฐกร   ฉายถวิล การใช๎โปรแกรม Excel ชํวยสวํนในการคํานวณอาหาร 
ราชวิชาอาหารบําบัดโรค รหัสวิชา (2404-2120) ของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ห๎อง คอ.
21 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
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120 นายณัฐพล   นวะมะรัตน์ Fish Scale Souvenir  
121 นางสาวประวีณา  วรสาร Fish Scale Souvenir  
122 นายศิวโรจน์   พรหมบุญ Fish Scale Souvenir  
123 นายกันตพิชญ์   เหลาแตว Fish Scale Souvenir  
124 นางแจํมจันทร์  เสาวโค หัตถศิลป์ถิ่นพนมรุ๎ง ,การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนของ

นักเรียนเพื่อชํวยเหลือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวําเกณฑ์
ที่กําหนดของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) แผนกวิชาผ๎าและเครื่องแตํงกาย ชั้นปีที่ 3 กลุํม 
คผ.31 วิชาธุรกิจบริการชุดเชํา (รหัสวิชา 2401-2405) 

 

125 นางสาวชัชฎา   สิทธิโสม หัตถศิลป์ถิ่นพนมรุ๎ง  
126 นางสุดาทิพย ์  เดชมะเริง หัตถศิลป์ถิ่นพนมรุ๎ง  
127 นายณัฏฐพันธ์   หิรัญเรือง หัตถศิลป์ถิ่นพนมรุ๎ง  
128 นางสังวาลย์   นาครินทร์ อุปกรณ์เสียบลูกชิ้น Meat Ball Slit Machine ,การ

พัฒนาการเรียนการสอน ความมีวินัยในตนเองและ
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น 
ปวส. กลุํม สกบ.24  

 

129 นางสาวทิพาวรรณ   ศุภรพงศ ์ พริกแกงอีออม ,ระบบการจัดการกิจกรรมอาชีวศึกษา ,
การพัฒนาผลการเรียนรู๎ เรื่องการบันทึกรายการปรับปรุง
เมื่อสิ้นงวดบัญชี วิชาการบัญชีเบื้องต๎น 2 โดยใช๎แบบฝึก
ทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 
กลุํม พณค.21 

 

130 นางดวงนภา   ไหมพรม ระบบแจ๎งเหตุแบบไร๎สายควบคุมด๎วยสัญญาณ DTMF ,
ชุดรีโมทคอนโทรลควบคุมหุํนยนต์แบบอเนกประสงค์ ,
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข๎าว ,อุปกรณ์ฝานกล๎วยและซอย
กระเทียม ,อุปกรณ์เสียบลูกชิ้น Meat Ball Slit Machine 
,เอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีห๎างหุ๎นสํวน รหัส
วิชา 3200-0005 วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
รหัสวิชา 2201-2106 ,การพัฒนาความรับผิดชอบตํอ
ภาระงาน (ที่มอบหมายนอกเวลาเรียน) ของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.3 พณบ.32 

 

131 นางแสงจันทร์   สุภาเวคิน การพัฒนาการเรียนรู๎เรื่องรายการปรับปรุง ในวิชาการ
บัญชีเบื้องต๎น 2 โดยใช๎ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียน กลุํม 
พณบ.13 ปีที่ 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

132 นายเทพพงษ ์  แผ๎วพลสง สร๎างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอน วิชา การบัญชีขั้น
กลาง 1 เรื่อง การบัญชีสินทรัพย์ไมํหมุนเวียน ตามหลัก 
สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
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133 นางสุจินดา   ทวีคูณ การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการกลุํมและแบบฝึก
ปฏิบัติภายในชั้นเรียน  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
วิชา การบัญชีบริษัทจํากัด รหัสวิชา 2201-2003 ,(Power 
Point) วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด รหัสวิชา 2201-1003 

 

134 นายวัฒนโชค   เฉิดฉาย พริกแกงอีออม ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มี
วินัยในการเข๎าเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (สกบ.21) 

 

135 นางสาวสุภาพร   ศิลากุล พริกแกงอีออม ,การพัฒนาการเรียนรู๎วิชากระบวนการ
จัดทําบัญชี เรื่อง การจัดทํารายงานภาษีซื้อ โดยใช๎แบบ
ฝึกทักษะของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ปีที่ 3 ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มี
วินัยในการเข๎าเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (พณบ.11) 

 

136 นางสาวอารีรัตน์   แขรัมย์ อุปกรณ์ฝานกล๎วยและซอยกระเทียม ,พริกแกงอีออม ,
การพัฒนาทักษะทางการเรียน เรื่อง รายการปรับปรุง
บัญชีของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 
2 โดยใช๎แบบฝึกเสริมทักษะ 

 

137 นางสาวนวพร   สุภาเวคิน การพัฒนาทักษะทางการเรียน เรื่อง การคํานวณวันครบ
กําหนดของตั๋วเงินของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปีที่ 3 โดยใช๎แบบฝึกเสริมทักษะ 

 

138 นางสาวกนกวรรณ  ประวรรณรัมย์ การใช๎ชุดแบบฝึกปฏิบัติวิชาการบัญชีเบื้องต๎น 2 ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประเภท
วิชาพาณิชยการ 

 

139 นางสาวณัฏฐ์ธภร  แปูนทอง การคํานวณต๎นทุนสินค๎าของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 

 

140 นางรัศม ี  โชติไธสง การศึกษาพฤติกรรม เรื่องการไมํสํงงาน/การบ๎านของ
นักเรียนระดับ ปวช.2 

 

141 นางนิภาภัทร์   แตํเชื้อสาย การบูรณาการ Google Apps ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ๎  
142 นางสุมาลี    วานิชยากร การศึกษาพฤติกรรม เรื่องการไมํสํงงาน/การบ๎านของ

นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 
 

143 นางสาวกิรณา  ทะลายรัมย์ การปรับปรุงพฤติกรรมการสํงงานไมํตรงตามเวลาที่ครู
กําหนด 

 

144 นางสาววริศราภรณ์  สุมหิรัญ การประเมินทักษะความแมํนยําในการพิมพ์ดีดอังกฤษ
เบื้องต๎น กลุํม พณล.11 ,วิชาพิมพ์ไทยขั้นพัฒนา (รหัสวิชา 
2203-2103) และการจัดเก็บเอกสาร (รหัสวชิา 2203-2003)   

 

145 นางสาวปนัดดา   ก๎านจันทร์ ศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนจากการฝึกงานในสถานประกอบการ
ของนักเรียน ระดับ ปวช.3 ห๎อง พณล.32 ,การพัฒนา
ทักษะด๎านการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษของนักเรียนปวช.1 
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146 นางอรัญญา   แสงโชติ การพัฒนาความสามารถด๎านการพูดในโอกาสตําง ๆ โดย
ใช๎การสอนแบบบทบาทสมมุติ วิชาเทคนิคการนําเสนอ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

 

147 นางสาวพิชญ์นาฏ  พานิชเพ่ิมพงษ์ แสดงการเปรียบเทียบยอดขายจากการโพสต์ขายสินค๎า
ผํานออนไลน์ระหวํางกํอนโพสต์และหลังโพสต์ 

 

148 นางสาวจิตรลดา  ยศพลพิเนต หัตถศิลป์ถิ่นพนมรุ๎ง ,การพัฒนาพฤติกรรมการกล๎า
แสดงออก โดยใช๎วิธีการแสดงบทบาทสมมุติของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1 ในบทเรียน เรื่อง กระบวนการขาย  

 

149 นางสาววิไลพร  เกียรตินิรชรา เอกสารประกอบงานวิจัย  
150 นางสาวเขมิกา   ขันงาม การพัฒนาทักษะการนําเสนอหน๎าชั้นเรียน โดยใช๎แผนผัง

ความคิด (Mind Map) ในรายวิชาการดําเนินธุรกิจขนาด
ยํอม ปวช.3 กลุํม พณข.31  

 

151 นายวีรศักดิ์   พรหมโสภา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชากฎหมายธุรกิจ โดยใช๎วิธีการสอนแล๎วสอบ 

 

152 นางสาววิภาวรรณ  ปักการะโน การศึกษาพฤติกรรมการสํงงานของนักศึกษา ชั้น ปวส.1  
153 นางสาวณัฏฐนันท์ ชวัลรัตน์ตระกูล การศึกษาพฤติกรรมการสํงงานของนักศึกษา ชั้น ปวส.  
154 นางสาวอรุณ   ปะกลาง คลินิกพืช 4.0 ,ระบบการจัดการกิจกรรมอาชีวศึกษา ,

รปภ. 4.0 ,การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการ
สอน วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3204-2006) 

 

155 นายรังสรรค์  ทบวอ คลินิกพืช 4.0 ,ระบบการจัดการกิจกรรมอาชีวศึกษา ,
รปภ. 4.0 ,การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียน
โปรแกรม Java Applet วิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุด๎วย
เทคโนโลยีจาวา รหัส 3901-2005 

 

156 นางทัศชพัณณ์   ไชยรงฆ์ศรี การพัฒนาสื่อการสอน วิชา การเป็นผู๎ประกอบการ รหัส
วิชา 2001-1002 สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

 

157 นายกิตติ์โภคิน   ธนยศจินดารัชต์ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช๎สูตรในการ
คํานวณ วิชาการใช๎โปรแกรมตารางคํานวณ รหัสวิชา 
2204-2103 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู๎ วิชา
โปรแกรมตารางคํานวณ รหัสวิชา 2204-2103 เรื่อง
พ้ืนฐานของโปรแกรมตารางคํานวณ  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

158 นายฐารรรฎร   เกรัมย์ คลินิกพืช 4.0 ,ระบบการจัดการกิจกรรมอาชีวศึกษา ,
รปภ. 4.0 ,การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสาร
ข๎อมูลและเครือขําย สําหรับนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

159 นางสาวธนันณัฏฐ์   ภัทรชัยรวี การสร๎างมัลติมีเดียประกอบการเรียนบนสื่อออนไลน์ เรื่อง 
การใสํลูกเลํนในการนําเสนอ 
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160 นางจรัสศรี  รํมเย็น รปภ. 4.0 ,การสร๎างสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียน เรื่อง
เทคโนโลยีเครือขํายไร๎สาย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการอาชีพ 

 

161 นายภุมรินทร์   บุตรดี พริกแกงอีออม ,การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน 
นักศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุํม ชทลส.11  

 

162 นายณภัทร  หงษ์ภักดี คลินิกพืช 4.0 ,ระบบการจัดการกิจกรรมอาชีวศึกษา ,
รปภ. 4.0 ,การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่องการ
ประยุกต์ใช๎งานโปรแกรมสําเร็จรูปโดยใช๎กิจกรรมเพื่อน
ชํวยเพื่อน 

 

163 นางสาวปริญชภัสร ์  วัชรประสทิธิ์กุล การสร๎างเว็บไซต ์เรื่องความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์  
164 นายอติรุจ   คําวัง คลินิกพืช 4.0 ,เจตคติที่มีตํอวินัยในตนเองด๎านวินัยใน

ห๎องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 กลุํม สทลส.11 

 

165 นางสาวกัลยาณ ี  ยอดพุทธ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให๎มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียนสาขางานอาหารและโภชนาการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 

 

166 นางสาวจุรีรัตน์   ชุมนุช การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชั้นเรียนและการสํงงานของ
นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 

 

167 นางสาวบัวเพ็ชร   เหิมฉลาด แบบฝึกทักษะวิชาแคลคูลัสพ้ืนฐาน เรื่องฟังก์ชันตรรกยะ 
สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 

168 นางพิมพ์ยุภา   ชนะอัยยะรัชต์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียง
สับเปลี่ยนและวิธีจัดหมูํ สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 

169 นางศิริรัตน์   บุตรสิงห์ การสํารวจการเข๎าเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 
วิชาชีวิตกับสังคมไทย ห๎อง สชธ.17-18 

 

170 นางจิตติมา  พลกุล บทเรียนสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ เรื่อง Greetings  and  
Introductions ,การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Greetings  and  Introductions 

 

171 นางสาวกนกพร   เกําแสน การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่ไมํสํงโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ,กิจกรรมการซํอมเสริม 

 

172 นางผกากรอง   ใจเอ้ือ เอกสารประกอบการวิจัย  
173 นายอภิวัฒน์   จิรกรานต์กุล การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐานโดยใช๎กิจกรรม
การเคลื่อนไหวรํางกาย 
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174 นางสาวทัตพิชา   แสงแก๎ว หลักธรรมาภิบาลในองค์กร วชิาชีวิตกับสังคมไทย รหัส
วิชา 3000-1501 

 

175 นางวิลาวัณย์   ราชแสนเมือง ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและสังคมและวิชา
ภาษาอังกฤษโครงการ 

 

176 นางสุกัญญา   บํารุง การสร๎างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป  วิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 หรหัสวิชา 2000-1202  เรื่อง 
คํากริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverbs  of  frequency) 
,บทเรียนสําเร็จรูป  เรื่อง คํากริยาวิเศษณ์บอกความถี่ 
(Adverbs  of  frequency) 

 

177 นายวิรัช   ขันตยานุกูลกิจ นวัตกรรมชุดการสอน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (ทักษะการพยากรณ์) ,เอกสารประกอบ
งานวิจัย  

 

178 นายเมธี   อินทา การสํารวจการเข๎าเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 
วิชาชีวิตกับสังคมไทย ห๎อง สชธ.15-16 

 

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

 

180 นางนารี   อินรัมย์ ระบบควบคุมการทํางานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ด๎วย
สมาร์ทโฟน ,ระบบแจ๎งเหตุแบบไร๎สายควบคุมด๎วย
สัญญาณ DTMF ,ชุดรีโมทคอนโทรลควบคุมหุํนยนต์แบบ
อเนกประสงค์ ,เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข๎าว 

 

181 นางสาคร   พลานันทกุลธร การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช๎สูตร  รายวิชา
แคลคูลัสพ้ืนฐาน  รหัสวิชา3000-1406 ,อัตราสํวน 
รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา 2000-1401 ,การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นปวส.
1 สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ กลุํม สชอ.17-18 เรื่อง
อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช๎สูตร โดยใช๎แบบฝึก
ทักษะ 

 

182 นายสุทัศน์   ทองเกลี้ยง การสํงเสริมทักษะการอํานภาษาอังกฤษ โดยใช๎คําศัพท์
เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศสําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ,แบบฝึกเสริมทักษะการอํานและ
เขียนสะกดคําศัพท์พ้ืนบาน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  

 

183 นางภิมนต์ภรณ์  จริตรัมย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช๎บทเรียน
สําเร็จรูป เรื่อง พันธะเคมี ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 
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184 นางสาวสุจิตรา   สร๎อยนาค ผลของการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นหลักท่ีมีตํอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 

 

185 วําที ่ร.ต.ศิริญา   กะการัมย์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอํานจับใจความ  โดยใช๎แบบ
ฝึกทักษะวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

 

186 นางสาวศิรินภา   เนตรรัตน์ การฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ,บทเรียน
สําเร็จรูป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 

 

187 นางสาวณัฏฐณิชา   ศรีนอก การฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษ   
188 นายศุภวัฒน์   กระแสเทพ การสํารวจการเข๎าชั้นเรียนสายของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 

189 นางสาวจิรภา   ยศปัญญา การแก๎ปัญหานักเรียนคุยกันในระหวํางเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต โดยวิธีการเสริมแรง 

 

190 นางสาวกชกร   รัตนโพธิ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูผุ๎สอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

 

191 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดาศรี การศึกษาเจตคติในการสํงงานวิชาพฤติกรรมนันทนาการ
กับการพัฒนาตนของนักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 2 กลุํม 
สชย.21-22 

 

192 นางสาวชุลีพร   ไชยขิน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

193 นางสาวจุรีรัตน์  น้ําคํา การสํารวจการเข๎าเรียนสายของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 
กลุํม สชย.23 

 

194 นางสาวบุษราคัม   มีศิลป การพัฒนาทักษะการอํานจับใจความ โดยใช๎ทฤษฎีการคิด
แบบหมวก 6 ใบ (six - thinking - hat) นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

195 นายธีรพล   เอ่ียมรัมย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน๎าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม เรื่องโครงสร๎างทางสังคมของนักเรียนแผนกวิชา
ชํางเชื่อม ระดับชั้น ปวช. ห๎อง ชช.23 

 

 

 


