
รายชื่อผลงานวิจัยในช้ันเรียน  นวัตกรรม/สิ่งประดษิฐ์ 
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคนคิบุรีรัมย ์
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

1 นายพิชญา  พลพงษ์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ,การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา 
กลุ่ม สชย.17-18 แผนกวิชาช่างยนต์ ในเรื่องการไม่ส่งงาน/
การบ้าน 

 

2 นายถวิล  บุตรคุณ การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของผู้เรียน 
ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม ชย.14 แผนกวิชาช่างยนต์ ประจําภาค
เรียนที่ 2/2562 

 

3 นายพรชัย  เดิมท ารัมย์ เครื่องขนย้ายต้นกล้าไม้ ,ผลสมัฤทธิ์การใช้ทฤษฎีเสริมแรง 
(Reinforcement Theory) ในการปรับพฤติกรรมนักเรียน
ขาดความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม ในรายวิชางาน
ทดสอบปั้มและหัวฉีดเครื่องยนต์  รหัสวิชา  2101-2114 

 

4 นายวรศักดิ์  มาศรักษา การพัฒนาการเรียนรู้ วิชางานเครื่องล่างและส่งกําลังรถยนต์ 
เรื่องมุมล้อหน้าของนักศึกษา ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

5 นายสนธยา  การุญ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาปฏิบัติไฟฟ้า
รถยนต์ เรื่อง "ระบบแสงสว่าง" 

 

6 นายประภากร  ขานดาบ เครื่องขนย้ายต้นกล้าไม้ ,รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ,ผลสัมฤทธิ์
การใช้ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory) ในการ
ปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการทํางาน
กลุ่ม รายวิชา เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ (3101-
2002) นักเรียนระดับ ปวส.2 กลุ่ม สชย.28 

 

7 นายอุดม  ปักกาสาร การสร้างและหาประสิทธิภาพโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
วิชาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ  รหัส 3101-2002 

 

8 นายนราวิชญ์  เจ็ดรัมย์ เอกสารประกอบการวิจัย  

9 นายประดิษฐ  สุริเทศ เอกสารประกอบการวิจัย  

10 นายเสมือน  อานไธสง เอกสารประกอบการวิจัย ,อุปกรณ์ถอดปริ้นล๊อกสปริงโช้ค  

11 นายบรรจบพร  ปลื้มกมล รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ,การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวช.28 ไม่
สามารถอ่านและต่อวงจรระบบไฟฟ้าปรับอากาศรถยนต์ได้ 
วิชางานปรับอากาศรถยนต์ โดยวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วย
เพ่ือน แผนกวิชาช่างยนต์ 

 

12 นายราชิต  เพชรภูวงษ์ เครื่องขนย้ายต้นกล้าไม้ ,สํารวจการสอบปฏิบัติตามใบงาน 
วิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101 - 2005 ของนักเรียน
ระดับประกาศบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

13 นายชวัลวิทย์  ประจิตร อุปกรณ์ถอดปริ้นล๊อกสปริงโช้ค ,การสํารวจการเข้าเรียนสาย
ของนักเรียน ระดับชั้น สชยท.11 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

14 นายชัชวาง  ศรีแสนดี อุปกรณ์ถอดปริ้นล๊อกสปริงโช้ค ,การศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา งานส่งถ่ายกําลัง รหัสวิชา 
3101-2001 ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาช่างยนต์ 

 

15 นายนินนาท  วานิชยากร การพัฒนาทักษะการดูแลเทอร์โบซาร์จเจอร์ของนักศึกษา
ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดย
ใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

 

16 นายสายฟ้า  สายกระสุน การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

17 นายกิตติศักดิ์  สุระโส การพัฒนาทักษะการใช้แมนิโฟลด์เกจ ของนักศึกษา ระดับ 
ปวช.3 โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

 

18 นายชาญชัย  แสงรัมย์ เอกสารประกอบการวิจัย รายวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล รหัส
วิชา 20101-2002 

 

19 นายปิยะรัฐ  ค าชะนาม ผลสัมฤทธิ์การใช้ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory) 
ในการปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุ่ม รายวิชา เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
(2101-2008) นักเรียนระดับ ปวช.3 กลุ่ม ชย.31 

 

20 นายวีระ  บ ารุง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1
ปีการศึกษา 2/2562  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 

 

21 นายธีรยุทธ  ประทุม รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ,ผลสัมฤทธิ์การใช้ทฤษฎีเสริมแรง 
(Reinforcement Theory) ในการปรับพฤติกรรมนักเรียน
ขาดความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม รายวิชา เครื่องทํา
ความเย็นและปรับอากาศ (2101-2008) นักเรียนระดับ ปวช.
3 กลุ่มชย.32 

 

22 นายกิตติเดช  ขันติยวิชัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักศึกษา แผนกวิชาช่างโยธา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 

 

23 นายธนารักษ์  สุยารัมย์ การสํารวจการเข้าเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 
แผนกวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ที่เรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน งานปูน รหัสวิชา 20121-2102 

 

24 นางสาวพิมพร  ศิริส าราญ การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน-นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนก
วิชาช่างโยธา ,พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

 

25 นายสามารถ  นิพันธ์รัมย์ การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน และไม่ส่งงานของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างโยธา 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

26 นางสาวจุรีพร  ดิ้นจิ้งหรีด เอกสารประกอบการวิจัย ,นวัตกรรมการสอน  

27 นางสาวภัคภิญญา  โนนทราย สื่อวัสดุ (ประเภทที่สามารถถ่าดทอดความรู้ได้ด้วยตัวเองโดย
ไม่จําเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์) ,การปรับพฤติกรรมของผู้เรียน
ให้มีความรับผิดชอบโดยการให้ข้อมูลย้อนกลับของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาช่างโยธา 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ในรายวิชาการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ในงานโยธา 

 

28 นายเมธินทร์  พลเดช เครื่องชุบอโนไดซ์ ,การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรม LabVIEW เบื้องต้น วิชา การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  รหัส 3128-
2102 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2557 ,การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอน วิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 
รหัสวิชา 3128-2104 เรื่อง การเขียนโปรแกรม LabVIEW 

 

29 นายวิรศักดิ์  จันทร์ละมุนมา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบแก้ปัญหา เรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษาแลดเดอร์ไดอะแกรม สําหรับโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์ 

 

30 นายวุฒิดนัย  นรัฐกิจ การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนในรายวิชา 
20105-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่องไม่ส่งงาน 

 

31 นายภาสกรณ์  ยอดพุทธ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งงาน วิชาการออกแบบและ
พัฒนาเวปไซต์ โดยใช้สังคมออนไหลน์ในการติดตามงานของ
กลุ่ม สชอ.27 สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 

 

32 นายวิวัฒน์  ปุยะติ ระบบแจ้งเหตุแบบไร้สายควบคุมด้วยสัญญาณ DTMF รองรับ
การทํางาน IoT ,การใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ (CAI) หัวข้อ 
การใช้งาน ออสซิลโลสโคปในการพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชา 
เครื่องรับโทรศัพท์ของนักศึกษา ปวช.2 แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2562 

 

33 นายชาลี  ศรีขวัญเมือง การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาชั้น ปวส.1 ที่เรียนในรายวิชา 
3105-2002 ดิจิตอลเทคนิค เรื่องการไม่ส่งงาน 

 

34 นายบุรี  สุขใส ระบบแจ้งเหตุแบบไร้สายควบคุมด้วยสัญญาณ DTMF รองรับ
การทํางาน IoT ,การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง งานควบคุมกระบอกสูบสองทาง วิชา การควบคุม
ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัส 20105-2120 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศัการาช 2556 

 

35 นายธนทัต  ดุจจานุทัศน์ เครื่องชุบอโนไดซ์ ,การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2110 ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

36 นายพิสิฐ  พางาม ระบบแจ้งเหตุแบบไร้สายควบคุมด้วยสัญญาณ DTMF รองรับการ
ทํางาน IoT ,การเพ่ิมผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร ์ด้วยกระบวนการ PBL ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 

37 นายฐากูร  ไชยโคตร การสร้างและการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน
วิชาวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 

 

38 นายวิทยา  นุยืนรัมย์ การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวส.1 กลุ่ม สชอ.12 ปฏิบัติใบงาน
ด้วยโปรแกรมจําลองการทํางานวงจรออปแอมป์ วิชาออป
แอมป์และลิเนียร์ไอซี โดยวิธกีารเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 

39 นางสาววิภารัตน์  พบขุนทด ระบบแจ้งเหตุแบบไร้สายควบคุมด้วยสัญญาณ DTMF รองรับ
การทํางาน IoT ,การศึกษาสาเหตุ เรื่อง การไม่ส่งงาน/
การบ้านของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 ห้อง ชอ.13-
14 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

40 นายประวิทย์  แสงศิลป์ เครื่องชุบอโนไดซ์ ,ชุมชน 4.0 ,การพัฒนาความคิดโดยการให้
เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ที่เรียนรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

41 นายอนุวัตร  จันทบาล การพัฒนาการเรียนรู้ การใช้งานมัลติมิเตอร์ โดยใช้สื่อการ
สอนแบบประยุกต์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 
3128-1001 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

42 นางสาวศิริรัตน์  กอรัมย์ การใช้สื่อการเรียนรู้โดยใช้วีดีโอ เรื่อง การสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สาขาวิชาช่างอิกเล็กทรอนิกส์ 

 

43 นายศัตราวุธ  ศรีชาติ การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในรายวิชาเขียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่องเขียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Visio ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 ห้อง สชอ.22 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีท่องจําที่เรียนใน
รายวิชา  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

 

44 นายศุภเชษฐ์  รักษา การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโทรศัพท์ รหีสวิชา 
2105-2114 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

45 นายแฉล้ม  ฉิมชาติ การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์กําลัง  เรื่อง 
เอสซีอาร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 
โดยใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา ,การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

46 นายประชิต  สุวรรณกาญจน์ เครื่องชุบอโนไดซ์ ,ชุมชน 4.0 ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวส.2 สาขา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2562 

 

47 นายสมศักยพงษ์  ตัณฑ์สุระ เครื่องหั่นอเนกประสงค์ V.2 ,การปรับพฤติกรรมการเรียนใน
ชั้นเรียนและการส่งงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโครงสร้างโลหะ ที่มีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ วิชา งานเทคนิคพ้ืนฐาน (3100-
0001) 

 

48 นางอัมรา  นุกรรัมย์ การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติในการส่งงานต่อวิชา เขียน
แบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่ม ชอ.11-12) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 

 

49 นายรณชัย  เก่าแสน การสํารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส. วิชา
เขียนแบบเทคนิค สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  ภาคเรียนที่ 
2/2562 

 

50 นายด าเนิน  แสงการ การพัฒนาทักษะในงานเขียนแบบ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
มาตรฐานงานเขียนแบบ วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของ
นักเรียนระดับชั้น (ปวช.1) แผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

51 นายชาญชัย  ตัณฑ์สุระ เครื่องหั่นอเนกประสงค์ V.2 ,การปรับพฤติกรรมการเรียนใน
ชั้นเรียนและการส่งงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
(2100-1007) 

 

52 นายพัชท์สวุฒิ  ธนหาดจันทร์ ความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างเชื่อม ที่มีต่อกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ วิชา วัสดุงานชา่งอุตสาหกรรม (20100-1002) 

 

53 นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติรัมย์ 
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อ วิชา งานฝีมือ (20100-
1003) นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 

54 นายศุภร์ภมร  ชนเวียน การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อ วิชา งานฝึกฝีมือ (20100-
1003) นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 

 

55 นายกฤษณพล  เรืองไพศาล เครื่องคัดแยกเม็ดข้าวสาร (สํานกัวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา)  

56 นายสมาน  ตอรบรัมย์ เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
ให้มีวินัยและความรับผิดชอบนักศึกษาชั้น ปวส. แผนกวิชา
ช่างเครื่องมือกล 

 

57 นายพิชัย  ศรีสุข เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ,การแก้ปัญหาการส่งงานไม่ตรงเวลา
ของนักเรียนชั้น ปวส. สาขาเครื่องมือกลแผนกช่างกลโรงงาน 
รายวิชาเทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี (3102-2004) 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

58 นายโชคดี  โรจนบัณฑิต เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ ,เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ,การสร้าง
และหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาเทคนิค
การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2 รหัสวิชา 3102-2102 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

 

59 นายบรรลือ  อ่อนศรี เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ ,เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ,การศึกษา
พฤติกรรมความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนรายวิชา 
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2 ปวส.1 (สทผ.15) 
แผนกเทคนิคการผลิต 

 

60 นายพลกฤต  รุ่งโรจน์ เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ ,การศึกษาผลกระทบจากปริมาณการ
เข้าเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานผลิต
ชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี (2100-2109) 

 

61 นายนภดล  ปรัชญพฤทธิ์ หุ่นเสื้อผ้าปรับขนาด Dummy  up  size  

62 นายชาญสิทธิ์  อุณใจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบส่งกําลัง
เครื่องมือกล (20102-2109) เรื่อง ความเร็วงานกัด ปวช.11 
สาขางานเครื่องมือกล แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

 

63 นายสันสกฤต  ศรีกลับ เครื่องสับหญ้าเนเปียร์  

64 นายดัดสกร  ละมัยครบุรี เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ,การศึกษาผลกระทบจากปริมาณ
การเข้าเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมบํารุง
เครื่องมือกล (2102-2104) 

 

65 นายสุริยา  พิลาสันต์ หุ่นเสื้อผ้าปรับขนาด Dummy  up  size ,การสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอน วิชา งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 
(3100-0006) เรื่อง "ลิ่มส่งกําลัง" ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

66 นายวิโรจน์  ตันตาปกุล การแก้พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

67 นายวิวัฒน์  ชั้นพิภพ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาเทคนิคเขียน
แบบเครื่องมือกล เรื่อง "การเขียนภาพแยกชิ้นส่วน" ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

68 นายวรพันธ์  อุณใจ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา กลศาสตร์
เครื่องมือกลสําหรับ นักเรียนชั้นปวช.3 กลุ่ม 36 แผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน ปีการศึกษา 2562 

 

69 นายสิทธิเดช  ทาบัณฑิต หาสาเหตุของกลุ่มนักเรียนที่ไม่สนใจเรียนในรายวิชางานเชื่อมไฟฟ้า 2  

70 นายธิติศักดิ์  สันดี การแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาวางแผนการเริ่มต้นเลือกระนาบ 
(Plane) การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องในรายวิชา
งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 

 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน หมายเหตุ 

71 นายพะเยาว์  สุขจิตต์ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน แผนกวิชา
ช่างเชื่อมโลหะ ระดับ ปวช.2 

 

72 นายสมพร  วัฒนะงาม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิชาเทคโนโลยีงานเชื่อมงาน
ผลิตภัณฑ์โลหะ เรื่อง การเชื่อมผลิตภัณฑ์โลหะ โดยการสอน
แบบบรรยายด้วยสื่อ Power Point ภาคเรียนที่ 2/2562 

 

73 นายสุรสิทธิ  ชุ่มเสนา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานเชื่อมและโลหะ
แผ่นเบื้องต้นของนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ห้อง ชย.17 

 

74 นายวิษณุ  นิเรียงรัมย์ การศึกษาเจตคติของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มี
ต่อการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชางานเชื่อม
และโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่องงานเชื่อมแก๊ส 

 

75 นายอ านวย  โยธ ี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานเชื่อมและโลหะ
แผ่นเบื้องต้นของนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ห้อง ชย.15 

 

76 นายมุก  การรัมย์ การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปโดยใช้
โปรแกรม Power Point ในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น
เบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1004 สาขาวิชาโลหะการ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

77 นายวิชิตพล  อินต๊ะนนท์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-
Assisted Learning) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ศึกษาเจตคติของผู้เรียน ในรายวิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะ
แผ่น 1 (20103-2011) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

78 นางสาวรัตติยากร  เธียรวรรณ แนวทางการพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมในการเรียนรู้เรื่อง
งานเชื่อมและโลหะแผ่น สําหรับนักเรียนชั้นปวส.1 วิชางาน
เชื่อมและโลหะแผ่น รหัสวิชา 3100-0007 

 

79 นายวัฒนา  เขียวอ่ิม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ ปวส.3 เรื่อง กฎ
ของเคอร์ชอฟโดยการสอนแบบใช้สื่อประสม 

 

80 นายอลงกรณ์  เลิศปัญญา เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกลด้วยสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ ,Remote  controller  for  electric  
equipment  by  mobile  phone  signal ,นวัตกรรม 
เรื่อง "ไฮบริดโซล่าแอร์คอนโทรลเลอร์" 

 

81 นายสมบูรณ์  สาล า เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกลด้วยสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ ,Remote  controller  for  electric  
equipment  by  mobile  phone  signal ,การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 2 ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ระดับ ปวส.1 เรื่อง 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าทํางานขณะมีโหลด 

 

82 นางสาวณัฐณิชา  สงครามรอด การปรับปรุงพฤติกรรมในชั้นเรียน  
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83 นายธนกฤต  สครรัมย์ การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาไฟฟ้า
กําลัง 

 

84 นายณรงค์  โป่วณิชชากร ความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ วิชา งานนิวเมติกส์และไฮดรกลิกส์
เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1009 หลักสุตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช  2556 

 

85 นายอรรถกิจ  ภูวชรหิรัญ การพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้สื่อระบบนิวเมติกไฟฟ้า วิชานิวเม
ติกส์และไฮดรอลิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี
การศึกษาท่ี 2/2562 

 

86 นายอ าพร  สุทาโคตร เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกลด้วยสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ ,Remote  controller  for  electric  
equipment  by  mobile  phone  signal ,3104-2006 
ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 

 

87 นายประดิษฐ์  โชติไธสง เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกลด้วยสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ ,Remote  controller  for  electric  
equipment  by  mobile  phone  signal 

 

88 นายอาจอง  เขมพงษ์ภัทร การปรับปรุงพฤติกรรมในชั้นเรียน  

89 นายจรูญ  นิพรรัมย์ กล่องควบคุมพัดลม 4.0  

90 นายธีระ  อินรายรัมย์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 1 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ ปวส.2 
เรื่อง วงจรเรียงกระแส 

 

91 นายวุฒิชัย  ภาษ ี ลิฟท์ยกแอร์ไฟฟ้า ,คอนโดปลูกผักประหยัดน้ําอัตโนมัติ  

92 นายจักรกฤษณ์  ธนสีลังกูร ลิฟท์ยกแอร์ไฟฟ้า ,คอนโดปลูกผักประหยัดน้ําอัตโนมัติ  

93 นายศุภกร  พิมพ์ภู การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เครื่องกลไฟฟ้า
เบื้องต้น รหัสวิชา 3104-0003 สําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้สูง สาขาวิชาไฟฟ้า เรื่อง หม้อแปลง
ไฟฟ้า (หัวข้อการพันหม้อแปลงไฟฟ้าเล็ก) 

 

94 ว่าที่ รอ.พลวิรัฐ  รัชอนันท์พงษ์ การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์
ควบคุมหุ่นยนต์เล็กเดินตามเส้นแบบอัตโนมัติ วิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักสูจรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟ้า 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

95 นายศิรวิทย์  สุขเกษม ลิฟท์ยกแอร์ไฟฟ้า ,คอนโดปลูกผักประหยัดน้ําอัตโนมัติ   

96 นางสาวรุ่งฤดี  เลิศศิริ หุ่นจําลองโครงสร้างอาคารพักอาศัย  

97 นายกิตติธัช  บุญรัมย์ การพัฒนาความสามารถทางการลงสีสําหรับนักเรียนใน
รายวิชา การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 ระดับชั้น ปวช.2 

 

98 นายพลสิน  บุญทา การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นปวช.  
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99 นายชนะ  เอียการนา การพัฒนาทักษะการนําเสนองานทางสถาปัตยกรรมของ
นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยใช้โปรแกรม 
ADOBE PHOTOSHOP ในรายวิชา การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 
 

 

100 นางรัศมี  โชติไธสง การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การย้าน ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่เรียนในรายวิชาชว
เลขไทยประยุกต์ แผนกวิชาเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ 

 

101 นางสางวริศราภรณ์  สุมหิรัญ สื่อนวัตกรรมการสอน ,การใช้ กฎ กติกา เงื่อนไขในการเช็ด
เวลาเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเข้าเรียนช้าของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม พณล.31 แผนกวิชาเลขานุการ 

 

102 นางสาวปนัดดา  ก้านจันทร์ การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้นของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่ม พณบ.11 
แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

103 นางสุมาลี  วานิชยากร ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาหลักการ
จัดการเอกสารของนักศึกษากลุ่ม สกจส.12 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาเลขานุการ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

104 นางนิภาภัทร์  แต่เชื้อสาย การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้ สื่อคลิป Video การ
เรียน 

 

105 นางสาวกิรณา  ทะลายรัมย์ การแก้ไขปัญหานักเรียนมองแป้นพิมพ์ดีดและพัฒนา
บุคลิกภาพในการนั่งพิมพ์ดีดวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น กลุ่ม 
พณค.13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

106 นางสังวาลย์  นาครินทร์ อีออมแซบนัว ,การพัฒนาการเรียนการสอน  ความมีวินัยใน
ตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส. กลุ่ม สกบ.23 สาขาวิชาการบัญชี  ประจํา
ภาคเรียนที่ 2/2562 

 

107 นางสาวทิพาวรรณ  ศุภรพงศ์ อีออมแซบนัว ,การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการบันทึก
รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 
โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 กลุ่ม พณค.22 

 

108 นางดวงนภา  ไหมพรม ระบบแจ้งเหตุแบบไร้สายควบคุมด้วยสัญญาณ DTMF รองรับ
การทํางาน IoT ,การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับชั้น 
ปวช. ห้อง พณบ.33 แผนกวิชาการบัญชี  ในการไม่ส่งงาน/
การบ้าน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รายวิชาหลักการบัญชี
ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา 2201-2106 ประจําปี
การศึกษา 2562 
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109 นายเทพพงษ์  แผ้วพลสง สร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอน วิชา การสอบบัญชี 
เรื่องการตรวจสอบตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 

110 นางสุจินดา  ทวีคูณ การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติ
ภายในชั้นเรียนเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชาการบริษัท
จํากัด รหัสวิชา 2201-2003 

 

111 นายวัฒนโชค  เฉิดฉาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยในการเข้าเรียน
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สกบ.11) ปี
การศึกษา 2562 

 

112 นางสาวสุภาพร  ศิลากุล อีออมแซบนัว ,ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชี
เช่าซื้อและฝากขาย เรื่องดอกเบี้ยที่คิดจากการขายผ่อนชําระ
โดยใช้ใบมอบหมายงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ปี
การศึกษา 2562 

 

113 นางสุวรรณ  จอยเอกา การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการบัญชีตั๋วเงิน ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชี กลุ่ม พณบ.31 

 

114 นางสาวอารีรัตน์  แขรัมย์ การพัฒนาความรู้  และกล้าแสดงออกในชั้นเรียน โดยใช้สื่อ
การสอนทางเทคโนโลยี วิชาการบัญชีต้นทุนของนักเรียนกลุ่ม 
พณบ.21 

 

115 นางสาวปูติลดา  นามสีอุ่น การพัฒนาความรู้ และกล้าแสดงออกในชั้นเรียน โดยใช้สื่อ
การสอนทางเทคโนโลยี วิชาหลักการจัดการ ของนักศึกษา
กลุ่ม สคธ.22  

 

116 นางสาวนวพร  สุภาเวคิน อีออมแซบนัว ,การพัฒนาความรู้ และกล้าแสดงออกในชั้น
เรียน  โดยใช้สื่อการสอนทางเทคโนโลยี วิชาภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดากับการบัญชีของนักเรียนกลุ่ม พณบ.24 

 

117 นางสาวจริญญา  พันธ์เป็น การศึกษาพฤติกรรม เรื่องการไม่ส่งงานหรือการบ้านของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 กลุ่ม พณบ.
21 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

118 นางอรัญญา  แสงโชติ การพัฒนาความสามารถด้านการพูด โดยใช้การสอนแบบ
บทบาทสมมุติ วิชาเทคนิคการนําเสนอของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 

119 นางสาวพิชญ์นาฏ  พานิชเพิ่มพงษ์ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาโดยการเพ่ิมเติมเนื้อหาทักษะการ
พิมพ์ภาษาไทยจากโปรแกรมสําเร็จรูปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และจัดอบรมการจัดรูปแบบเอกสาร (Word) โดยการเชิญ
วิทยากรจากแผนกวิชาการเลขานุการในรายวิชาโครงการ 
รหัส 3202-8501 นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด 

 

120 นางสาววิไลพร  เกียรตินิรชรา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิากฏหมายพาณิชย์ เรื่อง นิติ
กรรมของนักเรียนระดับชั้นประกษสนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 กลุ่ม 
พณข.11 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
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121 นางสาวจิตรลดา  ยศพลพิเนต การเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนแผนกวิชาการ
ตลาด ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ปวช.1 ภาคเรียนที่ 
2/2562 ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบทเรียน การจัด
จําหน่าย โดยใช้การเรียนรู้แบบ Visual Thinking หรือ 
กระบวนการคิดเป็นภาพ 

 

122 นางสาวเขมิกา  ขันงาม การแก้ไขปัญหาการขาดความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม
บูรณาการ ของนักศึกษาบางกลุ่ม ด้วยวิธีการสรุปความรู้แบบ 
Mind Mapping หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  แผนก
วิชาการตลาดในรายวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชั้นปีที่ 
1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

123 นางสาววิภาวรรณ  ปักการะโน การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักศึกษา ชั้นปวส.1 
วิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง 3200-0007  แผนกวิชาการ
ตลาด ปีการศึกษา 2562 

 

124 นายวีรศักดิ์  พรหมโสภา การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning : PJBL)  
ในรายวิชาโครงการ 

 

125 นางสาวณัฏฐนันท์  ชวัลรตัน์ตระกลู การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษา ชั้น ปวส. แผนก
วิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2562 

 

126 นางสาวอรุณ  ปะกลาง กล่องควบคุมพัดลม 4.0 ,การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3204-
2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ภาคเรียนที่ 2/2562 

 

127 นางทัศชพัณณ์  ไชยรงฆ์ศรี การพัฒนาสื่อการสอน วิชา การเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 
2001-1002 สําหรับนักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

128 นายฐารรรฎร  เกรัมย์ เครื่องชุบอโนไดซ์ ,กล่องควบคุมพัดลม 4.0 ,ชุมชน 4.0 ,การ
พัฒนาบทเรียนบนเว็บ วิชา โปรแกรมตารางงาน รหัสวิชา 
20204-2103 สําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ The Development of 
Web lesson of the Schedule Program for Business 
Computer Diploma Dtudents 

 

129 นางสาวธนันณัฏฐ์  ภัทรชัยรวี การสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ประกอบการเรียนการ
สอน เรื่อง เส้นทางของเด็กหนุ่ม โดยใช้โปรแกรม Adobr 
Flash Professional 

 

130 นายรังสรรค์  ทบวอ กล่องควบคุมพัดลม 4.0 ,ชุมชน 4.0  

131 นายกิตติ์โภคิน  ธนยศจินดารัชต ์ ผงปรุงรสคลีน  เพ่ือสุขภาพ ,การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเพ่ือสร้างสรรค์ชิ้นงาน เรื่องโปรแกรมตัวแปรและการ
คํานวณ รายวิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา สํา
หนับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

132 นางจรัสศรี  ร่มเย็น การสร้างสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียน เรื่อง เทคโนโลยี
เครือข่ายไร้สาย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
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133 นางสาวกนกภรณ์  ไตรศร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 
2010 สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

134 นายอติรุจ  ค าวัง กล่องควบคุมพัดลม 4.0 ,ชุมชน 4.0 ,การศึกษาพฤติกรรมของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กลุ่ม สคธ.11 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  ในเรื่องการไม่ส่งงาน 

 

135 นางสาวกัลยาณี  ยอดพุทธ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบของ
นักเรียน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

136 นายอภิสิทธิ์  ธรรมดา การพัฒนาทักษะการซ่อมคอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา 
โดยสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนบนเว็บ สําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

137 นางสาวศิราวรรณ  พันธวัน การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 
โดยใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนบนเว็บสําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาฃีพ  รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
เบื้องต้น รหัสวิชา 20901-1004 สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2/2562 

 

138 นางสาวเฟ่ืองฟ้า  แก้วกล้า ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการเรียน วิชา เบเกอรี่เพื่อการค้า  
รหัสวิชา 2404-2107 ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ คอ.31 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ,ผงปรุงรส
คลีน  เพ่ือสุขภาพ 

 

139 นายณฐกร  ฉายถวิล การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชา
อาหารและโภชนาการในการไม่ส่งงาน/การบ้าน รหัสวิชา 
2404-2009 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ห้อง คอ.21 สาขาวิชาอาหารและโภขนาการ ประจํา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

140 นางสาวมัลลิกา  พันธุ์มาลี อีออมแซบนัว ,การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและ
การส่งงาน  วิชาอาหารท้องถิ่นรหัสวิชา 20404 - 2104 ของ
นักเรียน ปวช.2 ห้อง คอ.21 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ,การศึกษาพฤติกรรม
การส่งงาน และไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

141 นางสาวปุณยนุช  ขะจีฬา การเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน  วิชาอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง  
รหัสวิชา 2404 - 2104 ของนักเรียน ปวช.2 ห้อง คอ.21 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา  2563 

 

142 นางสาวชัชฎา  สิทธิโสม หุ่นเสื้อผ้าปรับขนาด Dummy  up  size  
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143 นางแจ่มจันทร์  เสาวโค หุ่นเสื้อผ้าปรับขนาด Dummy  up  size ,ความรักและ
ศรัทธาในงานศิลปประดิษฐ์ วิชาศิลปประดิษฐ์ (รหัสวิชา 
2400 - 1003) ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม คผ.21 

 

144 นางสุดาทิพย์  เดชมะเริง วิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย  รหัสวิชา 20401 - 1001 
ระดับชั้น ปวช.1 

 

145 นายณัฏฐพันธ์  หิรัญเรือง หุ่นเสื้อผ้าปรับขนาด Dummy  up  size ,การไม่ส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามกําหนดของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม 
คผ.31 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

146 นายณัฐพล  นวะมะรัตน์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
(ปวช.1) แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

147 นางสาวประวีณา  วรสาร การแก้ไขปัญหาผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียน  รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยทฤษฎี
การเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบโอเปอแรนท์สําหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการ
โรงแรม 

 

148 นายศิวโรจน์  พรหมบุญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
ทํางานร่วมกันกับผู้อ่ืน  ของนักศึกษา  แผนกวิชาการโรงแรม  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 

 

149 นายกันตพิชญ์  เหลาแตว ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการการสอบปฏิบัติการบริการ
และการจัดตกแต่งสถานที่ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนก
วิชาการโรงแรม วิชาการจัดประชุม 

 

150 นายไพศาล  รักพร้า การศึกษาพฤติกรรมการเรียน รายวิชาการออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม สชส.21 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

151 นางธันวาพร  โพธิ์หิรัญ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชา ความแข็งแรง
ของวัสดุ เรื่อง "แรงเฉือนและโมเมนค์ดัด" ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

152 นายอารมณ์  รัตนโชติ การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชาปฏิบัติงาน
โครงสร้างอาคารของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง 

 

153 นางสุดาวัลย์  โรจนบัณฑิต การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 ห้อง ชส.21-22 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  แผนกวิชา
ช่างก่อสร้าง ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน 
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154 นายบุญเลิศ  เขตนิมิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบ ในรายวิชา เขียนแบบงานสถาปัตยกรรมของ
นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2/2562 

 

155 ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย  ทราบรัมย์ การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 
ในรายวิชางานปูนตกแต่งผิว แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

156 นายกิตติศักดิ์  บัวพา ปัจจัยการไม่สนใจเรียนรายวิชาทฤษฎีโครงสร้าง 3100-0301  

157 นางสาวสุดาพร  สูงนารถ การแก้ไขปัญหาการเข้าเรียนสาย รายวิชาปฏิบัติวิชาชีพช่าง
ก่อสร้างของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง 

 

158 นางจิตติมา  พลกุล การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Wh-
Questions 

 

159 นางสาวกนกพร  เก่าแสน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่ส่งงาน ระดับชั้น 
ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด 22 ประจําปีการศึกษา 2/2562 
และกิจกรรมการซ่อมเสริม ประจําปีการศึกษา 2/2562 

 

160 นายอภิวัฒน์  จิรกานต์กุล การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และ2 ที่มีน้ําหนักเกิน
มาตรฐาน วิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ (2000-1601) 

 

161 นางสุกัญญา  บ ารุง ผงปรุงรสคลีน  เพ่ือสุขภาพ ,บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง Noun ,
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป วิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม รหัสวิชา 
3000-1201 เรื่อง คํานาม (Noun) 

 

162 นายเมธี  อินทา นวัตกรรมวิดีโอประกอบการเรียนการสอน เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงและการประยุกต์ใช้ ,การสํารวจการเข้าเรียนสายของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส. วชิาพฤติกรรมนันทนาการกับการ
พัฒนาตน ห้อง สชย.27-28 แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 
2/2562 

 

163 นางพินิจ  สายสุทธิชัย รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจ ชุดที่ 1 : KANGAROOS ประกอบการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 

 

164 นางสาคร  พลานันทกุลธร นวัตกรรมแบบฝึกทักษะ เรื่องเมทริกซ์  รายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐานอุตสาหกรรม 2 รหัส 2000-1404 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ,การแก้ไขปัญหาความไม่
รับผิดชอบในการส่งงาน/การบ้านของนักศึกษาชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง แผนกวิชาการตลาด สาขางาน
การตลาด กลุ่ม สกต.22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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165 นายสุทัศน์  ทองเกลี้ยง นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  เรื่อง Greeting  
and  Introduction ,การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปวส.2 แผนกวิชาอุตสาหกรรม  
สาขางานเทคนิคการผลิต 

 

166 นางภิมนต์ภรณ์  จริตรัมย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป 
เรื่อง ปริมาณเวกเตอร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องาน
เครื่องกลและการผลิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขางาน เทคนิคยานยนต์ 
(สชย.21-22) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

167 ว่าที่ ร.ต.ศิริญา  กะการัมย์ นวัตกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน (20000-1101) เรื่อง
การพูดในโอกาสต่างๆ ,การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกการพูดในโอกาสต่างๆ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

168 นางสาวศฺรินภา  เนตรรัตน์ ผงปรุงรสคลีน  เพ่ือสุขภาพ ,การพัฒนาทักษะการเขียนสะกด
คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 พาณิชยกรรม  แผนกวิชาเลขานุการ  
ห้อง พณล.31 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

169 นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีนอก การฝึกทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษ ,บทเรียนสําเร็จรูป 
ประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เรื่อง Adjective 

 

170 นายศุภวัฒน์  กระแสเทพ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องาน
ไฟฟ้าและการสื่อสาร เรื่องการพัฒนาทักษะการคํานวณสูตร
ทางฟิสิกส์โดยใช้ แบบฝึกทักษะของนักศึกษา ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

171 นางสาวจิรภา  ยศปัญญา การแก้ปัญหาพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียน 
ห้อง ชทลส.31 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชา
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  โดยวิธีการเสริมแรงทางบวก เป็น
ส่วนหนึ่งของรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในภาคเรียนที่ 
2/2562 

 

172 นางสาวสิริลักษณ์  พงษ์วิเศษ นวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคํา ,การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกเรื่องการ
เขียนสะกดคําของนักเรียนแผนกวิชาการบัญชี กลุ่ม พณบ.14 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  

 

173 นางพิมพ์ยุภา  ชนะอัยยะรัชต์ ผงปรุงรสคลีน  เพ่ือสุขภาพ  

174 นางวิลาวัณย์  ราชแสนเมือง การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา  2/2562 เรื่อง การไม่ส่งงาน/
การบ้าน 
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175 นางสาวจันทร์เพ็ญ   ดาศรี นวัตกรรมวิดีโอประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ความสําคัญ
ของกิจกรรมนันทนาการ ,การศกึษาเจตคติในการส่งงานวิชา
ประวัติศาสตร์ชาติไทยของนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม 
พณล.31 แผนกวิชาเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ภาค
เรียนที่ 1/2562 

 

176 นางสาวจุรีรัตน์  น้ าค า นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน เรื่อง พลเมืองดีภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ,การศึกษาเจตคติในการส่ง
งานวิชาชีวิตและสังคมไทยของนักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 1 
กลุ่ม สทลส.11 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

177 นางศิริรัตน์  บุตรสิงห์ การสํารวจการเข้าเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. วิชา
ชีวิตกับสังคมไทย ห้อง สชธ.12 แผนกวิชาช่างโยธา  ภาค
เรียนที่ 2/2562 

 

178 นางสาวทัตพิชา  แสงแก้ว เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ภูมิปัญญาไทย วิชาชีวิตกับ
สังคมไทย รหัส 3000-1501 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ,รายงานหารพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน เรื่อง ภูมิปัญญาไทย วิชาชีวิตกับสังคมไทย 
รหัส 3000-1501 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พุทธศักราช 2557 

 

179 นางสาวศิรินญา  เอ่ียมวัน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอบพูดสาธิต โดยการเขียน
บทพูดด้วยเทคนิคการวางโครงสร้างเรื่องและขยายความคิด
กับการเขียนแบบปกติของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

180 นายธีรพล  เอ่ียมรัมย์ นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน เรื่องการทอผ้าไหม ,
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและ 
ศีลธรรม ระดับชั้น ปวช. ห้อง ชช.11-12 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

 

181 นางสาวอัญชลีพร  พลีขันธ์ กิจกรรมการซ่อมเสริม  

182 นางชุลีพร  ออมอด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

183 นางสาวสุธิมาศ  เยรัมย์ ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับสมการเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ,
แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ รหัสวิชา 
20000-1401 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

184 นายกนกศักดิ์  เทียมคลี นวัตกรรมวีดีโอประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การให้
คําปรึกษา 

 

185 นายชัยกร  ฉัตร์เที่ยง พัดลมอัจฉริยะ  
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186 นายณัฐภาส  โชรัมย์ พัดลมอัจฉริยะ  

187 นายสุบรรณ์  บุตรสิงห์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า  รหัส
วิชา 3104-1004 

 

188 นางแสงจันทร์  สุภาเวคิน การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน ใน
รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น รหัสวิชา 20201-2001 

 

189 นางสาวรุ่งฤดี  เลิศศิริ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.1 
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์   

 

 
 
 


