ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาช่างยนต์
ที่
ชือ่ -สกุล
1 ว่าที่ ร.ต.ดิเรก เหมือนทอง
2 นายอนุชา มีแจ้ง
3 นายสัณหณัฐ บุญชูสง่

ชนิดประเภทของผลงาน
ชื่อผลงาน
งานวิจัย
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา งานส่งกาลังรถยนต์ โดยใช้สื่อของจริงชุดเกียร์ผ่าขับเคลื่อนล้อหลัง ระดับชั้น ปวช.1
งานวิจัย
การแก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งงานของ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
งานวิจัย

4 นายธีรศักดิ์ แสนล้อม

งานวิจัย

5 นายมณเฑียร พันธุมณี

งานวิจัย

ที่
ชือ่ -สกุล
1 นายอพีระศิษฐ์ ทรงอาจ
2 นายสุรเชษฐ์ รัตนอัครเวช
3 นายไพรัตน์ พรมมา

การพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการเลือกขนาดโบลต์ยดึ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ วิชา งานเครื่องยนต์
เรื่อง การถอดประกอบเครื่องยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1)
การแก้ปัญหาในการขาดความเข้าใจในการเรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใช้ วีดีทศั น์ช่วยสอน
การศึกษาพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดในชั้นเรียนของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์
ชนิดประเภทของผลงาน
ชื่อผลงาน
งานวิจัย
เจตคติที่มีต่อวินัยตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชา ตัวถังและสีรถยนต์
งานวิจัย
การแก้ไขการถอดประกอบชิ้นส่วนโดยใช้ชุดสาธิตการถอดประกอบเหล็กงัดกิฟ
งานวิจัย
รายงานการงานอ่านรหัสปัญหาข้อขัดข้องโดยใช้โปรแกรมจาลองสถานการณ์ วิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิง

อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2101-2116 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
4

นายบุญเรือง รัตนะโสภา

งานวิจัย

พัฒนาทักษะการโป๊วสีดว้ ยสื่อ VCD

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
ที่
ชือ่ -สกุล
1 นายประยูร กองพา
2

นายไพฑูรย์ บพิตรสุวรรณ

3

นายชยพล โพธิ

4

นายมงคล อาจวิชัย

สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ชนิดประเภทของผลงาน
งานวิจัย
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนพิการ ชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการขาย ด้วยวิธีการทางาน
เป็นทีม
งานวิจัย
การพัฒนาทักษะการเขียนงานวิจัยโดยใช้ตัวอย่างโครงร่างงานวิจัย 5 บท ของนักศึกษา วิชาชีพระยะสั้น
วิชา ช่างเครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม
งานวิจัย
การพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง ศูนย์การเรียนรู้เรือนจาคลองเปรม
ที่เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีในวิชา วงจรไฟฟ้า 2 โดยวิธีเพื่อนช่วนเพื่อน
งานวิจัย
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชา การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้การเขียนแบบ
งานจริง สาหรับนักเรียนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 137

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ที่
ชือ่ -สกุล
1 นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์
2 นายตระกูล ปัญญาสันติกุล
3 นายถาวร

ขัมภรัตน์

4 นางสาวเกษร เดชสุวรรณ

ชนิดประเภทของผลงาน
ชื่อผลงาน
งานวิจัย
การพัฒนาผลการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word
งานวิจัย
การแก้ไขปัญหาการใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับของนักเรียน ชั้น ปวช.1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ กิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน และการทดสอบซ้า
งานวิจัย
การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน รายวิชา เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ทฤษฎี X และทฤษฎี Y
งานวิจัย
การพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ในวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่
1 นายปรีชา

ชือ่ -สกุล
อ่าทอง

ชนิดประเภทของผลงาน
งานวิจัย

ชื่อผลงาน
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิชา การสร้างเว็บเพจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2)
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 นางสาวณัชชา ภิญโญ

งานวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์การเรียนเรือนจากลางบางขวาง
รุ่นที่ 1 รายวิชา โปรแกรมประมวลผลคาประยุกต์ เรื่อง หนังสือราชการประเภทต่างๆ

3 นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ว
4 นางสุธิดา
สุวรรณธาดา

งานวิจัย
งานวิจัย

5 นายปกรณ์

งานวิจัย

แสงซื่อ

การส่งเสริมการอยากเข้าเรียน วิชา ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้นของนักเรียน ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
การพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ของผู้เรียนระดับชั้นปวช. 1 ที่เรียนผู้เรียนเก่ง
ในวิชาการใช้โปรแกรมตารางงานโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน
รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ที่

ชือ่ -สกุล

ชนิดประเภทของผลงาน

ชื่อผลงาน

1 นางรัตนา เกิดผล
2 นางมลิวัลย์ พงศ์สุเสนีย์

งานวิจัย
งานวิจัย

การเขียนย่อความจากนิทานคุณธรรม
การพัฒนาสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่าง อิเล็กทรอนิกส์
ด้วยการประเมินผลเชิงประจักษ์

3 นายสมัย

งานวิจัย

การพัฒนาการจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคานามนับไม่ได้ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาตัวถังและสีรถยนต์

งานวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)

แววรวีวงศ์

4 นางธัญพิมล มีสัจจานนท์

สาขางานตัวถังและสีรถยนต์

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาการขาย/การตลาด
ที่
ชือ่ -สกุล
1 นางพชร พุทธิเนตร

ชนิดประเภทของผลงาน
งานวิจัย

ชื่อผลงาน
การจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนสรุปเนื้อหาของหน่วยการเรียนและค้นคว้าหาข้อมูลทาง Internet ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การ
หาข้อมูลทางการตลาดของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการขาย

2
3

นางสุวรรณา จันทร์เพชร
นายธีรวัจน์ วงศ์สวัสดิ์

งานวิจัย
งานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการขาย ในเรื่องส่งชิ้นงานไม่ตรงเวลา
การจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนสรุปเนื้อหาของหน่วยการเรียนและค้นคว้าหาข้อมูลทาง Internet ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การ
บรรจุภัณฑ์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการขาย

4

นายชาตรี ปันนาผล

งานวิจัย

การพัฒนาสมถรรนะผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มบางขวาง
ในรายวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน
รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ที่

ชือ่ -สกุล

1 นางภาวิณี อ่าทอง

ชนิดประเภทของผลงาน
งานวิจัย

ชื่อผลงาน
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชา การสร้างแบบ ย่อ -ขยายแบบ และวางมาร์ค
ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่องกรไม่ส่งงาน
รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

ที่

ชือ่ -สกุล

ชนิดประเภทของผลงาน

ชื่อผลงาน

1 นางทัศนีย์ พงศ์สร้อยเพชร

งานวิจัย

การแก้ปัญหา การจดจาคาศัพท์เฉพาะในวิชา การสร้างแบบตัดเสื้อผ้าสตรี ของนักเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 137

2 นางบุรีรัตน์ บูชากรณ์

งานวิจัย

การแก้ปัญหาผ้าปักย่นจากการปักจักร โดยใช้กระดาษลอกลายรองชิ้นงานที่ปัก นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาเสริมสวย

ที่

ชือ่ -สกุล

ชนิดประเภทของผลงาน

ชื่อผลงาน

1 นางสุชารี เนียมรัตน์
2 นางสาวณัฐวรรณ พันแสง

งานวิจัย
งานวิจัย

การแก้ปัญหา การซอยผมทรงบ็อบทุยของนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกเสริมสวย โดยใช้บทเรียนวีดีทัศน์

3 นางสุมิตร บัวมาศ

งานวิจัย

การซอยผมพื้นฐานของนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกเสริมสวย โดยใช้บทเรียนวีดีทัศน์

การแก้ไขปัญหา เรื่อง การเกล้าผมพื้นฐานของนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกเสริมสวย โดยใช้บทเรียนวีดีทัศน์

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาตัดผมชาย
ที่
ชือ่ -สกุล
1 นางสุมลลักษณ์ คลังมี

ชนิดประเภทของผลงาน
ชื่อผลงาน
งานวิจัย
การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการซอยผมทรงฟรีสไตล์ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกเสริมสวย โดยใช้บทเรียนวิดีทัศน์
รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์

ที่
ชือ่ -สกุล
1 นางลาวัลย์ อ้นหาด
2 นางเรืองรอง ราตรี
3 นางสาวศิริวรรณ เนาว์ประโคน

ที่

ชือ่ -สกุล

1 นางอารยา เจริญพร
2 นางสาวดีรฏิ า บุญยืน

ชนิดประเภทของผลงาน
ชื่อผลงาน
งานวิจัย
นักศึกษาที่ขาดทักษะในงานสร้อยข้อมือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 136
งานวิจัย
การแก้ปัญหาการรีดดินให้เรียบของนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา การปั้นดอกไม้จากดินญี่ปุ่น รุ่นที่ 137
งานวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านวิชา เหตุการณ์ปัจจุบันของนักเรียน ชั้น ปวช.3
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาการบัญชี
ชนิดประเภทของผลงาน
ชื่อผลงาน

งานวิจัย
งานวิจัย

การแก้ปญ
ั หานักเรียนขาดความสนใจเรียน ในรายวิชา การเงินส่วนบุคคล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจและการเป็นผูป้ ระกอบการ ของนักศึกษาระดับ ปวช.
สาขางานไฟฟ้ากาลัง โดยใช้แบบเรียน
รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาการโรงแรม/อาหารขนม

ที่
ชือ่ -สกุล
1 นางจารุณีย์
นาคพลั้ง
2 นางธิดาจิตร

ฐิติมนตรี

ชนิดประเภทของผลงาน

ชื่อผลงาน

งานวิจัย

ห่อหมกสมุนไพร

งานวิจัย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการทาขนมคัพเค้ก ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต และการสอนโดยใช้วีดีทัศน์ ของนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 137

3 นางพรหรหม หาญเจริญ

งานวิจัย

4 นางจิรญ
ั ญา พัฒนพงศ์สริ ิกลุ

งานวิจัย

การแก้ปญ
ั หาการขาดทักษะในการปีบดอกกล้วยไม้ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาการโรมแรม
โดยใช้บทเรียนวีดิทัศน์
การแก้ปญ
ั หานักศึกษาขาดทักษะการตีน้าสลัดไขมันแยกชั้น

