๑

ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ภาคเรียนที่ ๑
ที่

ชื่อผลงาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

การสร้างชุดการสอนระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยกลไกและควบคุมด้วยไฟฟ้า
การวิจัยหน่วยการเรียน เรื่อง หัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล
สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ ประแจทดแรงยึดน๊อตล้อรถยนต์
สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ ประแจทดแรงยึดน๊อตล้อรถยนต์
สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ ประแจทดแรงยึดน๊อตล้อรถยนต์
สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ สัญญาณกันขโมยยางอะไหล่รถยนต์
สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ สัญญาณกันขโมยยางอะไหล่รถยนต์
สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ สัญญาณกันขโมยยางอะไหล่รถยนต์
ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวส.๑ กลุ่ม ๑ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ในด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากระบวนการเครื่องมือกล
ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส. กลุ่ม ๑ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ในด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรม
งานวิจัย เรื่อง การใช้แผนการสอนวิชาเทคโนโลยีแคด-แคม
ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.๒ กลุ่ม ๓ แผนกช่างกลโรงงาน ใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากระบวนการอบชุมโลหะ
ความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้แผนการเรียนการสอนรายวิชาโปรแกรม ซี เอ็น ซี
ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.๑ กลุ่ม ๓ แผนกช่างกลโรงงาน ใน

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ชื่อผู้วิจัย
นายวิโรจน์ สิงห์มณี
นายสุรชาติ สิทธิสมาน
นายอนุชา ศรีธรรมา
นายสมควร นวมศิริ
นายสุทัศน์ โวงประโคม
นายณัฐกรณ์ อ่อนสะอาด
นายปริญ สุทธิโชคธนากร
นายณัฐวุฒิ ภู่ระย้า

แผนกวิชา

เครื่องกล

นายเกษม มะโนชื่น
นายเอกสิทธิ์ สุทธิปรีชากุล
นายทศพล สังข์อยุทธ์
นายจําลอง โม้ทอง
นายเทพพิทูรย์ สอนปัญญา
นายปิยพล คุ้มแพทย์

เครื่องมือกลและ
ซ่อมบํารุง

๒

ที่

ชื่อผลงาน

๑๕ ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานสร้างเครื่องมือตัด
๑๖ ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.๑ กลุ่ม ๓ แผนกช่างกลโรงงาน ใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานเครื่องมือกล ๒
๑๗ การใช้แผนการสอนวิชาชิ้นส่วนเครื่องกล
๑๘ ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.๒ กลุ่ม ๒ แผนกช่างกลโรงงานใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานเครื่องมือกล ๒
๑๙ ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.๒ กลุ่ม ๖ แผนกช่างกลโรงงาน ใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี
๒๐ การใช้แผนการสอนวิชาการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๒๑ การใช้แผนการสอนวิชาโครงการ
๒๒ ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.๑ กลุ่ม ๒ แผนกช่างกลโรงงาน ใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเขียนแบบเครื่องกล
๒๓ การใช้แผนการสอนวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น
๒๔ การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยของตนเองในด้านต่างๆ ของนักเรียน-นักศึกษา ระดับ
ปวส.๑ กลุ่ม ๑ แผนกวิชาเทคนิคการผลิตในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม
๒๕ การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
รายวิชางานทดสอบวัสดุ ๒๑๐๓-๒๑๒๑
๒๖ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
๒๗ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาโครงการ
๒๘ รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การติดตั้งไฟฟ้า ๒ (๓๑๐๔-๒๒๐๑)
๒๙ รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน

ชื่อผู้วิจัย

แผนกวิชา

นายวันชัย ชูเชื้อ
นายวัชระ คําจิระ
นายนพดล ฤทธิ์แผลง
นายวรวุฒิ ศรีมะโน
นายชูชาติ จุลพันธ์
นายดํารงศักดิ์ กระเทศ

เครื่องมือกลและ
ซ่อมบํารุง

นายธีรพล แจ้งสว่าง
นายนวพล พรมลี
นส.สุธิดา สนิทพ่วง
นางสาววิไลวัลย์ ห่อหุ้ม
นายจีรยุทธ กลีบบัว
นายสรศักดิ์ ทัศพ
นายเสมอศักดิ์ สุดา
นายชัชวาล อิ่มละมัย

เชื่อมโลหะ
ไฟฟ้ากําลัง

๓

ที่
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

ชื่อผลงาน
(๒๑๐๔-๒๑๐๕)
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา เครื่องปรับอากาศและทําความเย็น
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
(๓๑๐๔-๒๐๐๕)
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวงจรไฟฟ้า ๑ (๒๑๐๔-๒๑๐๔)
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (๓๑๐๔-๒๔๐๑)
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ไมโครคอนโทลเลอร์ (๓๑๐๔-๒๒๑๑)
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา เทคนิคการประหยัดพลังงาน (๒๑๐๔๒๑๒๗)
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การออกแบบระบบไฟฟ้า (๓๑๐๔-๒๐๐๔)
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ๑
(๒๑๐๔-๒๑๑๐)
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(๒๑๐๐-๑๐๐๓)
รายงานการจัดทําเอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
(๒๑๐๔-๒๑๐๖)
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.๑ กลุ่ม ๒ เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
การศึกษาการใช้ชุดประกอบเครื่องเสียงในการพัฒนาทักษะการประกอบเครื่องเสียง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชา เครื่องรับวิทยุ (๒๑๐๔-๒๒๐๙)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒
ความพร้อมต่อการเรียนรู้ ปวส.๑ (ม.๖) ในรายวิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและ

ชื่อผู้วิจัย

แผนกวิชา

นายจรูญศักดิ์ แสไพศาล
นายทักษิณ โสภาปิยะ
นายฤทธิชัย สุวรรณโชติ
นายวิโรจน์ อยู่เล่ห์
นายชูเกียรติ คีรี
นายนเรศ สว่างจันทร์
นายเลิศชัย เชียงศรี

ไฟฟ้ากําลัง

นายสมชาย ปิ่นทองคํา
นายนัฐพล เดชพิทักษ์
นายวีระยุทธ ปิงเมือง
นายธงไชย ถันถาจิตร์
นายยงยุทธ์ จันทรัตน์
นายไกรฤกษ์ บุนนาค
ว่าที่ร.ต.สุนทรา ยอดโต

อิเล็กทรอนิกส์

๔

ที่
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

ชื่อผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์
การศึกษาการพัฒนาและการทดสอบประสิทธิภาพ ชุดการสอนสําหรับครูวิชา
เครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา ๒๑๐๔-๒๒๑๑ หน่วยที่ ๗ ภาคแยกสัญญาณซิงค์
รายงานผลสัมฤทธิ์ วิชา งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล
การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือการ
เรียนเป็นกลุ่ม (TAI) เรื่อง โหนดโวลต์เตจ
สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ เครื่องโทรแจ้งการทํางานเครื่องซักผ้าระบบ RFID
สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ เครื่องโทรแจ้งการทํางานเครื่องซักผ้าระบบ RFID
เอกสารประกอบการสอน วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สตริง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา ๒๑๐๐-๑๐๐๓ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติพื้นฐานการใช้มัลติมิเตอร์
เครื่องโทรแจ้งการทํางานเครื่องซักผ้าระบบ RFID
อุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติ
เครื่องโทรแจ้งการทํางานเครื่องซักผ้าระบบ RFID
การพัฒนาการจัดการเรียน เรื่อง วงจรขยายผลต่าง โดยใช้ชุดทดลองออปแอมป์และ
ลิเนียร์ไอซี
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วิชา งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา ๒๑๐๐-๑๐๐๓ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติพื้นฐานการใช้มัลติมิเตอร์

ชื่อผู้วิจัย

แผนกวิชา

นายสมชาย วิลาวรรณ์
นายเอกชัย แสนเย็น
นางสุดารัตน์
ปรีชารณเสฏฐ์
นายสมควร พงษ์พานิช
นายสุรศักดิ์ ผาสุกรูป
นายสุรัตน์ ลิมป์ประเสริฐกุล
นายศิริวัฒน์ บัวภา
อิเล็กทรอนิกส์
นางสาวสวคนธ์ มั่งชู
นายพีระพงษ์ จันเขียว
นายสกุลวัฒน์ จําปาเงิน
นส.พัชรีภรณ์ สมวงศ์
นส.พัชรินทร์ สุวรรณบุตร
นางศรัญญา โม้ทอง

๕

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อผู้วิจัย

๕๗ การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ระดับ ปวช.๓ ห้อง๑, ๒ ในเรื่องการไม่ส่งงาน/
การบ้าน วิชากลศาสตร์โครงสร้าง ๒
๕๘ การสํารวจและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชา งานก่อสร้างอาคาร ๑
เรื่อง การก่ออิฐของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๒ ห้อง ๒)
๕๙ การสํารวจและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาประมาณราคา
เรื่อง การใช้เครื่องคํานวณของผู้เรียน ระดับ ปวช.
๖๐ การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ระดับ ปวช.๑ ห้อง ๑,๒ เรื่อง การไม่เข้าใจและ
การเข้าเรียนสาย วิชาวัสดุก่อสร้าง
๖๑ สิ่งประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์แกรนิตแก้ว

นายวิชาญ ยอดน้ําคํา

๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

นางสุธาทิพย์ ศริพันธุ์
นางสาวประภาพร เบ้าทอง
นส.ทิพวรรณ นิเวศพงศ์วาณิชย์
นส.นิสา สิงห์มุกดา
นางณัฎฐ์พัชร์ เรืองกิจ
นางนพพรรณ จาเลิศ
นางจินตนา ยอดน้ําคํา
นางธนวรรณ กันตาภิรมย์
นางระวีวรรณ ดวงหิรัญ
นายวุฒิชัย อัมพะลพ
นางสุอังคณา แก่นโนนสังข์

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง- พูด ๑
วิจัยแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในชีวิตจริง ๑
วิจัยแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับสถานประกอบการ
การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
งานวิจัยบทเรียน Calling about a job
วิจัยแผนการเรียนรู้ เรื่อง Thanks an apdogy
การจดงานช่วยฝึกทักษะการเขียนและส่งผลให้ผู้เรียนจําคําศัพท์ได้ดีขึ้น
รายงานผลการใช้แผนการสอนรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ Power point ประกอบการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ๘

แผนกวิชา

นายธนกฤต ทับเลิก
นายสุภาพ เดชคําภู
นส.ธิติพร นิลสาขา

ก่อสร้าง

นายอนันต์ ขันทริโย

สามัญสัมพันธ์

๖

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อผู้วิจัย

๗๓ การศึกษาการแก้ปัญหานักศึกษาโดยระบบครูผู้สอนดูแลนักศึกษารายบุคคล
๗๔ รายงานการศึกษาการแก้ปัญหานักศึกษาโดยระบบครูผู้สอนดูแลนักศึกษารายบุคคล
๗๕ การศึกษาการวิเคราะห์ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา
ชอ.๑/๑-๒
๗๖ รายงานผลการใช้แผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
๗๗ วิจัยแผนวิชาห้องภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๒ (๒๐๐๐-๑๑๐๑)
๗๘ วิจัยเพื่อนช่วยเพื่อน
๗๙ วิจัยแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๘๐ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๘๑ การสํารวจพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษาระดับ ปวส.๒
สาขาการบัญชีในรายวิชาสถิติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๘๒ วิจัยแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

น.ส.นงนุช ร้อยภา
นางสุภา คํามี
น.ส.กิจจํานง เวียงอินทร์

๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

นายยงยุทธ คุ้มทรัพย์
นางถนอมจิตต์ ลาโม้
น.ส.สายฝน รามมะเริง

วิจัยแผนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วิจัยแผนการสอนวิชามนุษยสัมพันธ์ในการทํางานภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วิจัยแผนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การศึกษาผลการเรียน วิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของนักเรียน ระดับ
ชั้น ปวช.๒ กลุ่ม ๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
โดยวิธีการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม
๘๗ การเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสพิมพ์ดีดไทยของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒
กลุ่ม ๒ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
๘๘ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักศึกษา

นายวรปรัชญ์ บุญมี
นางอมรรัสม์ แก้วมณี
นายตากอากาศ กีรติกุลศักดิ์
นายบุญเลิศ มีภู่
นางธนภัสสร บุญน้อม
น.ส.กชณินนรีภาร์
พัฒนเจริญธรณ์

แผนกวิชา

สามัญสัมพันธ์

น.ส.สุปราณี แดงวงษ์

นส.พรอรุณ ธนะรัชติการนนท์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางฐานุตรา จันทรเกตุ
นางอรทัย พรสุขเจริญ

๗

ที่
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

ชื่อผลงาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ (ปวส.๑/๑) ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๖
วิจัยพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ ๒ กลุ่ม ๒
วิจัยสื่อการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีสํานักงาน
รายงานวิจัยแผนการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น
รายงานผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๒
สาขาวิชาการบัญชี
รายงานวิจัยแผนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
รายงานวิจัยแผนการสอนวิชาบัญชีห้างหุ้นส่วน
พฤติกรรมการเรียนของผู้เข้าเรียนรายวิชาเครื่องกลไฟฟ้า
รายงานการใช้แผนการสอนวิชาเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
รายงานการใช้แผนการสอนวิชาดิจิตอลเบื้องต้น
การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนวิชางานบํารุงรักษา
ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษา
ความมีวินัยในตนเอง
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม
การสํารวจการส่งงานวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกเบื้องต้น
การเข้าเรียนไม่ตรงเวลา
ชุดทดลอง POWERAMPLIFIER
สํารวจพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย วิชา การโปรแกรมเว็บ ๑ ของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส. ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
การแก้ปัญหาการใช้งานกล้องถ่ายวีดีโอในวิชาระบบเสียงและระบบภาพ

ชื่อผู้วิจัย
นายกรกช กรกชงาม
นางสาวสรวีย์ งามวงศ์
นางนวพร ตุงใย
นางแว่นฟ้า จันทรที
นส.ปณิฎา สุกแดง
นส.ทิพวรรณ คําดี
นายศิริชัย อัมพะลพ
น.ส.นิภาวรรณ ทากข้าศึก
นายทันพงษ์ ภู่รักษ์
นายประมวล มณีคุ้ม
นายนรากร แย้มศิริ
นายชูศักดิ์ ระนองไทย
นายธีรพล ทองบุญ
ว่าที่ร.ต.ภาณุพงษ์ จันทร์เชี่ยน

นายพัฒนันท์ มีชัย
นายเวชกร วิรัชลาภ
นายวิรัช เพียรธัญการ
นายเดชา โชติกลาง

แผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บัญชี

เมคคาทรอนิกส์

๘

ที่

๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙

๑๑๐
๑๑๑

๑๑๒
๑๑๓

ชื่อผลงาน
ความพึ่งพอใจของนักเรียนต่อวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้น
ปวช.๒ กลุ่ม ๕-๖ สาขาวิชาช่างไฟกําลัง แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา รายวิชาระบบฐานข้อมูล ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
การแก้ปัญหาทักษะการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ไม่ถูกต้อง
ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ กลุ่ม ๑ แผนกวิชาเครื่องกล แบบสาธิตและ
การฝึกปฏิบัติ
รายงานผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาเครื่องมือกลฯ
การแก้ปัญหาการใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจวัดขนาดชิ้นงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.
ปีที่ ๑ แผนกวิชาเครื่องมือกลฯ กลุ่ม ๓ จํานวน ๒๕ คน วิชา งานฝึกฝีมือ
โดยการใช้วิธีฝึกปฏิบัติ
การแก้ปัญหาการใช้ฉากวัดความฉากของชิ้นงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑
แผนกเครื่องมือกลฯ กลุ่ม ๔ จํานวน ๒๕ คน วิชางานฝึกฝีมือ โดยการใช้วิธีฝึกปฏิบัติ
การพัฒนาทักษะการกําหนดระยะบอกขนาดในงานเขียนแบบของนักศึกษาระดับชั้น
ปวช.๑ (ชอ.๑/๓) วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกการกําหนด
ระยะบอกขนาด

ชื่อผู้วิจัย

แผนกวิชา

น.ส. สาริศา ยาดี
น.ส. ณัชกานต์ ภูโทถ้ํา
น.ส.วรรนิสา สุขสวัสดิ์
นายสิขรินทร์ เฉลิมงาม

นายสุรชัย บุญโสภณ
นายชัยรัตน์ เหว่านิล
เทคนิคพื้นฐาน
นายสมบัติ จิรนิตพฤกษ์
นางสาวฐิติยาพร พรหมศรี

๙

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อผู้วิจัย

๑๑๔ การพัฒนาทักษะในการเขียนหัวลูกศรของนักศึกษา ระดับ ปวช.๑ (ชก.๑/๑)
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสาเหตุการเข้าเรียนสายในวิชางานฝึกฝีมือของ
นักเรียนแผนกเครื่องมือกลฯ ระดับชั้น ปวช.๑ กลุ่ม ๒

นายศุภกฤษ กิ่งไทร
นายรวิชญ์ สิทธิปัญญา

แผนกวิชา
เทคนิคพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ ๒
ที่

ชื่อผลงาน

๑
๒
๓
๔
๕

สื่อ Power Point วิชา งานเครื่องยนต์แก๊ส – โซลีน เรื่อง ระบบระบายความร้อน
สื่อ Power Point วิชา ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบวิเคราะห์ปัญหา
การหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะระบบไฟฟ้าปรับอากาศรถยนต์
การตรวจสอบระบบประจุไฟ (IC)
สื่อ Power Point วิชา ขับรถยนต์ เรื่อง การใช้ไฟฉุกเฉินรถยนต์
รายงานผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๑
สาขาวิชาเครื่องกล วิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
สื่อ Power Point วิชา ขับขี่จักรยานยนต์ เรื่อง การขับขี่รถจักรยานยนต์แบบคลัทช์
สื่อ Power Point วิชา ปรับอากาศรถยนต์ เรื่อง เอ็กซ์แพนชันวาล์ว
สื่อ Power Point วิชา ไฟฟ้ารถยนต์ เรื่อง อัลติเนเตอร์
สื่อ Power Point วิชา งานเครื่องยนต์เบื้องต้น เรื่อง โครงสร้างส่วนประกอบ
เครื่องยนต์
สื่อ Power Point วิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ เรื่อง การใช้ไมโครมิเตอร์

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อผู้วิจัย

แผนกวิชา

นายอนุชา ศรีธรรมมา
นายสมควร นวมศิริ
นายชํานาญ ดวงหิรัญ
ว่าที่ร.ท.อํานวย ขมิ้นเครือ
นายปริญ สุทธิโชคธนากร
นายณัฐวุฒิ ภู่ระย้า
นายณัฐพล บุญอุ้ม
นายสุรชาติ สิทธิสมาน
นายณัฐกรณ์ อ่อนสะอาด
นายสุทัศน์ โวงประโคน
นายยุทธภูมิ วงษ์มานะสุข

เครื่องกล

๑๐

ที่

ชื่อผลงาน

๑๒

ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวส.๒ กลุ่ม ๑,๒ แผนกเทคนิคการผลิต
ในด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ
งานวิจัยเรื่องการใช้แผนการสอนวิชาเทคโนโลยีแคด-แคม
ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษาระดับปวช.๒ กลุ่ม๔ แผนกช่างกลโรงงาน
ในด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานสร้างเครื่องมือตัดและจับยึดชิ้นงาน
ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษาระดับปวช.๓ กลุ่ม ๒ แผนกช่างกลโรงงานในด้าน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี
ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษาระดับปวส.๑ กลุ่ม ๕ แผนกเทคนิคการผลิตใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานเครื่องมือกล
งานวิจัยเรื่องการใช้แผนการสอนวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษาระดับปวช.๓ กลุ่ม ๗,๘ แผนกช่างกลโรงงานใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ
ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษาระดับปวส.๒ กลุ่ม ๔ แผนกเทคนิคการผลิตใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในราย วิชา นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
งานวิจัยเรื่องการใช้แผนการสอนวิชาโครงการ
งานวิจัยเรื่องการใช้แผนการสอนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษาระดับปวช.๑ กลุ่ม ๑,๒ แผนกช่างกลโรงงานใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเขียนแบบเครื่องกล
งานวิจัยเรื่องการใช้แผนการสอนวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี
การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยของตนเองในด้านต่างๆในรายวิชาความแข็งแรงวัสดุ
นักศึกษาระดับ ปวส.๑ กลุ่ม ๑ แผนกเทคนิคการผลิต

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ชื่อผู้วิจัย

แผนกวิชา

นายเกษม มะโนชื่น
นายภิญโญ ไผ่กอ
นายจําลอง โม้ทอง
นายปิยพล คุ้มแพทย์
นายวันชัย ชูเชื้อ
นายวัชระ คําจิระ
นายนพดล ฤทธิ์แผลง
นายวรวุฒิ ศรีมะโน
นายชูชาติ จุลพันธ์
นายดํารงศักดิ์ กระเทศ
นายธีรพล แจ้งสว่าง
นายนวพล พรมลี
นางสาวสุธิดา สนิทพ่วง

เครื่องมือกล
และซ่อมบํารุง

๑๑

ที่

ชื่อผลงาน

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาความปลอดภัย
รายงานการใช้แผนโครงการ
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการออกแบบรอยต่อ
รายงานการใช้แผนการสอนวิชาระบบท่อระบายอากาศ
รายงานการใช้แผนการสอนรายวิชา งานเชื่อมไฟฟ้า๑ ๒๑๐๓-๒๐๐
รายงานการใช้แผนการสอนรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ๒๑๐๐-๑๐๐๕
รายงานการใช้แผนการสอนรายวิชา งานเชื่อมไฟฟ้า๑ ๒๑๐๓-๒๐๐๑
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจสอบด้านน้ํายาแทรกซึม
การศึกษาพฤติกรรมการเรียน วิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาใน เรื่อง การหาแรงลัพธ์ โดย
วิธีการแตกแรงในวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ๑ ของนักศึกษาระดับ ปวส.๑ กลุ่ม ๑ และ
๒ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
การศึกษาพฤติกรรมในการเรียนวิชางานเชื่อมและโลหะเบื้องต้น
การหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมในงานอุตสาหกรรมสําหรับนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง
การหาประสิทธิภาพโปรแกรมช่วยสอนนิวแมติกส์สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง
การหาประสิทธิภาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง
การหาประสิทธิภาพชุดทดลองเครื่องปรับอากาศ ๑ สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

ชื่อผู้วิจัย
นายสรศักดิ์ ทัศพร
นายสรศักดิ์ ทัศพร
นายจีรยุทธ กลีบบัว
นายชูเกียรติ ทําทอง
นายอําพร โสภา
นายมานพ คําภีระ
นายดํารงค์มิตร เหียนขุนทด
นายปิยะ โกษา
นายอนุวัฒน์ พึ่งประยูร

แผนกวิชา

เชื่อมโลหะ

น.ส.วิไลวัลย์ ห่อหุ้ม
นายวโรดม นิยะสม
นายเสมอศักดิ์ สุดา
นายวิโรจน์ อยู่เล่ห์
ไฟฟ้ากําลัง
นายสถาพร ฝ่ายชาวนา
นายจรูญศักดิ์ แสไพศาล

๑๒

ที่

ชื่อผลงาน

๔๐

การหาประสิทธิภาพชุดทดสอบวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง
Implements of Brushless DC Motor Drive Based on TMS๓๒๐F๒๘๓๓๕
DSP
การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน วิชา วงจรไฟฟ้า ๒ สําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง
การหาประสิทธิภาพชุดทดลองการขับเคลื่อนไฟฟ้า สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเรื่องนักเรียนนักศึกษาไม่เข้าเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า ๒
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง นักศึกษาไม่ส่งงาน
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง นักศึกษาไม่ส่งงาน
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเรื่องนักเรียนไม่ส่งงานวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า
ปัญหาการจัดการเรียนรู้เรื่องนักเรียนมาเรียนสาย
พฤติกรรมนักศึกษา
การหาประสิทธิภาพชุดฝึก
ศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนสาย
ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้าน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาโครงการ ระดับ ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับ ชั้น ปวช.๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชา เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (๒๑๐๔-๒๒๐๑)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

ชื่อผู้วิจัย

แผนกวิชา

นางนงนุช เดชพิทักษ์
นายชูเกียรติ คีรี
นายฤทธิชัย สุวรรณโชติ
นายทักษิณ โสภาปิยะ
นายนิเวศ ศริพันธุ์
นายนเรศ สว่างจันทร์
นายชัชวาล อิ่มละมัย
นายดุลนนท์ เสียมสกุล
นายเลิศชัย เชียงศรี
นายสมชาย ปิ่นทองคํา
นายวีรยุทธ ปิงเมือง
นายธงไชย ถันถาจิตร์
นายนัฐพล เดชพิทักษ์

ไฟฟ้ากําลัง

นายยงยุทธ์ จันทรัตน์
อิเล็กทรอนิกส์
นายไกรฤกษ์ บุนนาค

๑๓

ที่

ชื่อผลงาน

๕๕

การศึกษาการพัฒนาและการทดสอบ ประสิทธิภาพ ชุดการสอนสําหรับครู วิชา
เครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา ๒๔๐๔-๒๒๑๑ หน่วยที่ ๘ ภาคเบี่ยงเบนลําอิเล็กตรอน
ทางแนวตั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์ วิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ออสซิลโลสโคปเบื้องต้น โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พัลล์และดิจิตอล ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ ๒ กลุ่ม ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
อุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องคลาสและออปเจ็กต์
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ๒๑๐๐-๑๐๐๓ เรื่อง เครื่องมือวัดและทดสอบ วิชา
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติพื้นฐานการใช้มัลติมิเตอร์
ชุดฝึกวิชาดิจิตอลเทคนิค
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
ชุดสาธิตลิฟต์ระบบ RFID
การพัฒนาการจัดการเรียน เรื่อง วงจรขยายออปแอมป์ ไดเร็ก คัปปลิง
แบบไม่กลับเฟสโดยใช้ชุดทดลองออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

ชื่อผู้วิจัย

แผนกวิชา

นายสมชาย วิลาวรรณ์
นายเอกชัย แสนเย็น
นางสุดารัตน์ ปรีชารณเสฎฐ์

นายสมควร พงษ์พานิช
นายสุรศักดิ์ ผาสุขรูป
นายสุรัตน์ ลิมป์ประเสริฐกุล
นายศิริวัฒน์ บัวภา
นส.สวคนธ์ มั่งชู
นายพีระพงษ์ จันเขียว
นายสกุลวัฒน์ จําปาเงิน
นส.พัชรีภรณ์ สมวงศ์
นส.พัชรินทร์ สุวรรณบุตร

อิเล็กทรอนิกส์

๑๔

ที่

ชื่อผลงาน

๖๗

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ๒๑๐๐-๑๐๐๓ เรื่อง เครื่องมือวัดและทดสอบ
วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชาโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติพื้นฐาน
การใช้มัลติมิเตอร์
ชุดฝึกวงจรพัลส์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฏหมายก่อสร้าง เรื่อง การรุกล้ํา
แนวเขตที่ดินระหว่างการสอบแบบแสดงบทบาทสมมุตกับการสอนแบบบรรยาย
งานผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล
การวัดผลก่อนเรียนเปรียบเทียบกับการเรียนปฏิบัติก่อนเรียนทฤษฎี
การรับกําลังแรงดัดของแกรนิตเทียม
ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน เรื่อง การไม่ส่งงาน/การบ้าน
ความสามารถในการทํางานปูนของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีที่ ๒
รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
รายงานการศึกษาการแก้ปัญหานักศึกษาโดยระบบครูผู้สอนดูแลนักศึกษารายบุคคล
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
รายงานผลการใช้แผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตสาหกรรม
วิจัยเพื่อนช่วยเพื่อน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
รายงานการใช้แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ๓
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
การสํารวจพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษาระดับ ปวส.๒
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาสถิติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

ชื่อผู้วิจัย
นางศรัญญา โม้ทอง

แผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส์

นายธนงค์ สีทับทิม
น.ส.ธิติพร นิลสาขา
นายสุภาพ เดชคําภู
นายสัญญา บุรา
นายวิชาญ ยอดน้ําคํา
นายอนันต์ ขันทริโย

ก่อสร้าง

นายวโรทัย ตลับนาค
น.ส.นงนุช ร้อยภา
นางสุภา คํามี
น.ส.กิจจํานง เวียงอินทร์
นายวรปรัชญ์ บุญมี
นายตากอากาศ กีรติกุลศักดิ์
นายบุญเลิศ มีภู่
นางธนภัสสร บุญน้อม
น.ส.กชณินนรีภาร์ พัฒนเจริญธรณ์

สามัญสัมพันธ์

๑๕

ที่
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

ชื่อผลงาน

วิจัยแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วิจัยแผนการสอนวิชามนุษยสัมพันธ์ในการทํางานภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วิจัยแผนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
งานวิจัยแผนการเรียนรู้เรื่อง Thanks an apology
งานวิจัยบทเรียน Calling about a job
การใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
การจดงานช่วยฝึกทักษะการเขียนและส่งผลให้ผู้เรียนจําคําศัพท์ได้ดีขึ้น
แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑
แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด ๑
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ
การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคําผิดของนักศึกษาระดับ ปวส.
พฤติกรรมการส่งงานวิชาทักษะภาษาไทยของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑
แผนกช่างกลโรงงาน ห้อง ๔ และ ๕
๙๖ การใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (๒๐๐๐-๑๑๐๑)
๙๗ เรื่องการตรงต่อเวลาของนักศึกษา
๙๘ เรื่องความรับผิดชอบการทํางานที่ได้รับมอบหมาย
๙๙ ทัศนคติของนักเรียน ชั้น ปวช.๑,๒,๓ ที่มีต่อการเรียนวิชาพลศึกษา
๑๐๐ การพัฒนาการอ่านภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ปวช.๓ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาการศึกษา วิชา การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ ของนักศึกษา
๑๐๑
ระดับ ปวช.๓/๑ โดยใช้ “บทเรียนสําเร็จรูป” แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้วิจัย
น.ส.สุปราณี แดงวงษ์
นางถนอมจิตต์ ลาโม้
น.ส.สายฝน รามมะเริง
นางธนวรรณ กันตาภิรมย์
นางจินตนา ยอดน้ําคํา
นางนพพรรณ จาเลิศ
นางระวีวรรณ ดวงหิรัญ
นางณัฎฐ์พัชร์ เรืองกิจ
น.ส.นิสา สิงห์มุกดา
น.ส.ทิพวรรณ นิเวศพงศ์วาณิชย์
นางอมรรัสม์ แก้วมณี
นางสุธาทิพย์ ศริพันธุ์
นางนภสร ภิรมกิจ

แผนกวิชา

สามัญสัมพันธ์

น.ส.ประภาพร เบ้าทอง
นายชยานนท์ จันทร์สุขดี
นางมรกต ทองอยู่
นายโสภณ สุขพันธ์
นางอรทัย พรสุขเจริญ
นางวีนา ยอดทอง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑๖

ที่
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

ชื่อผลงาน
ความมีวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ปวช.๑ กลุ่ม ๑-๔ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
การพัฒนาทักษะการเขียนผังงานและขั้นตอนวิธีขิงโปรแกรม ด้วยแบบฝึกทักษะ
วิชา การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด ของนักเรียน ชั้น ปวช.๒
กลุ่ม ๑ – ๒ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงาน และความรับผิดชอบของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑
กลุ่ม ๓-๔ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
การหาประสิทธิภาพแบบทดสอบ วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
วิจัยแผนการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น ๒
วิจัยแผนการสอนวิชาบัญชีต้นทุน ๒
วิจัยแผนการสอนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รายงานการใช้แผนวิชาดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร์
รายงานการใช้แผนวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
รายงานการใช้แผนวิชาเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิค
อุตสาหการม
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
การเข้าเรียนสายของนักเรียนนักศึกษา
การมาเรียนของนักเรียนนักศึกษา
การศึกษาปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษาวิชางานเครื่องมือกล
การศึกษาพฤติกรรมการเรียน รายวิชา งานถอดประกอบเครื่องกล

ชื่อผู้วิจัย

แผนกวิชา

นางฐานุตรา จันทรเกตุ
นส.เบญญาภา สอนสุทธิ์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายปิยพงษ์ ราศรี
น.ส.ดลนภา ปลั่งกลาง
นส.ทิพวรรณ คําดี
นส.พรรณลักษณ์ พูนประสิทธิ์
นางนวพร ตุงใย
นายทันพงษ์ ภู่รักษ์
นายศิริชัย อัมพะลพ
นส.นิภาวรรณ ทากข้าศึก

บัญชี

เมคคาทรอนิกส์

นายธีรพล ทองบุญ
นายชูศักดิ์ ระนองไทย
นายพัฒนันท์ มีชัย
นายนรากร แย้มศิริ
ว่าที่ร.ต.ภาณุพงษ์ จันทร์เชี่ยน

นายประมวล มณีคุ้ม

เทคนิคอุตสาหกรรม

๑๗

ที่

ชื่อผลงาน

๑๑๘ ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาพื้นฐานลินุกซ์ด้วยวิธีคัดแยกสําหรับจัดกลุ่มสอบ
๑๑๙
ย่อยหลังเรียน
๑๒๐ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
๑๒๑ พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒/๑ ต่อวิชาวงจรพัลส์และดิจิตอล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่มีการทดสอบ
๑๒๒
ก่อนและหลังเรียน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
๑๒๓
ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑/๑
๑๒๔ การพัฒนาทักษะการลับคมดอกสว่าน
๑๒๕ ความพึงพอใจในการใช้คู่มือฝึกปฏิบัติงาน ซี-แคมป์
๑๒๖ การพัฒนาทักษะการใช้ฉากจับระดับ
๑๒๗ การพัฒนาทักษะในการเขียนเส้นเต็มบาง เส้นเต็มหนา
๑๒๘ การใช้สื่อการสอน E-BOOK วิชางานฝึกฝีมือ
๑๒๙ พฤติกรรมการเข้าเรียนสายในวิชางานฝึกฝีมือ
๑๓๐ การพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องกลึง

ชื่อผู้วิจัย

แผนกวิชา

นายเวชกร วิรัชลาภ
นายวิรัช เพียรธัญการ
นายเดชา โชติกลาง
นส.สาริศา ยาดี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นส. ณัชกานต์ ภูโทถ้ํา
นส. วรรนิสา สุขสวัสดิ์
นายสิขรินทร์ เฉลิมงาม
นายสุรชัย บุญโสภณ
นายชัยรัตน์ เหว่านิล
นางฐิติยาพร พรหมศรี
นายสมบัติ จิรนิตพฤกษ์
นายรวิชญ์ สิทธิปัญญา
นายศุภกฤษ กิ่งไทร

เทคนิคพื้นฐาน

