ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาช่างยนต์
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายอนุชา มีแจ้ง
2 ว่าที่ ร.ต.ดิเรก เหมืองทอง

ชนิดประเภทของ
ผลงาน
งานวิจัย
งานวิจัย

ชื่อผลงาน

การศึกษาเจตคติของนักเรียนทีม่ ีต่อวินัยในตนเองในชั้นเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
การพัฒนาผูเ้ รียนในงานระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์ วิชา ปรับอากาศรถยนต์ โดยการใช้สื่อการเรียนการสอน
Power Point เรื่อง การใช้มลั ติเตอร์แบบดิจิตอลของนักเรียน ชั้น ปวช.3

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายอพีระศิษฐ์ ทรงอาจ
2 นายสุรเชษฐ์ รัตนอัครเวช
3 นายบุญเรือง รัตนะโสภา

ชนิดประเภทของ
ชื่อผลงาน
ผลงาน
งานวิจัย
การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา งานเครื่องล่างรถยนต์ เรื่อง การบารุงรักษาเครื่องล่างรถยนต์
โดยใช้สื่งวีดีทัศน์ของนักเรียน ชั้น ปวช.3 สาขางานตัวถังและสีรถยนต์
งานวิจัย
การแก้ปญ
ั หาทักษะนักศึกษาในการพ่นเทียบสีรถยนต์โดยใช้ผลกระทบของแสงที่กระทาต่อชิ้นงานด้วยหลอดไฟสีต่างๆ
วิชา งานสีรถยนต์
งานวิจัย
การพัฒนาทักษะการพ่นสี วิชา งานซ่อมสีรถยนต์ของนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายประยูร กองพา

ชนิดประเภทของ
ชื่อผลงาน
ผลงาน
งานวิจัย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียน ชั้น ปวช.1 วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

2 นายชยพล โพธิ

งานวิจัย

การวัดเจตคติทมี่ ีต่อรายวิชาวงจรหม้อแปลงไฟฟ้าด้านความขยันอดทนต่อการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของศึกษาระดับชั้น ปวช.1

3 นายมงคล อาจวิชัย

งานวิจัย

พฤติกรรมการขาดเรียนรายวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 141

4 นายทศทิศ วินิจฉัยกุล

งานวิจัย

โครงการจูงมือน้องร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์
2 นายตระกูล ปัญญาสันติกลุ
3 นายถาวร

ขัมภรัตน์

4 นางสาวเกษร เดชสุวรรณ

ชนิดประเภทของ
ชื่อผลงาน
ผลงาน
งานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิชา คอมพิวเตอร์เพือ่ งานอาชีพ
โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ
งานวิจัย
การศึกษาปัญหาไม่ส่งงานของนักศึกษา วิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
งานวิจัย

การส่งเสริมเจตคติในการส่งแบบฝึกหัดท้ายบทของนักศึกษาระยะสั้น

งานวิจัย

ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานวิชา โครงการ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้แบบประเมินโครงการ

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่
1 นายปรีชา

ชื่อ-สกุล
อ่าทอง

2 นางสาวณัชชา ภิญโญ
3 นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ว

ชนิดประเภทของ
ชื่อผลงาน
ผลงาน
งานวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีตอ่ ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
งานวิจัย
การประเมินพฤติกรรมการทางานกับการจัดป้ายนิเทศ เรือ่ ง การจัดการเรียนการสอน
ศูนย์การเรียนเรือนจากลางบางขวาง โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
งานวิจัย
การแก้ไขข้อบกพร่องการพิมพ์สัมผัส วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ของนักศึกษา ระดับ ปวช.2
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ที่
1 นางรัตนา

ชื่อ-สกุล
เกิดผล

ชนิดประเภทของ
ผลงาน
งานวิจัย

ชื่อผลงาน

2 นางมลิวลั ย์ พงศ์สุเสนีย์

งานวิจัย

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมโครงงานของนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาตัวถังและสีรถยนต์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 นายสมัย

งานวิจัย

การพัฒนาทักษะการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

4 นางธัญพิมล มีสัจจานนท์

งานวิจัย

5 นางสาววรรษมน รุง่ ศรีเรือง

งานวิจัย

6 นางสาวมาริษา กินานิกร

งานวิจัย

การแก้ปญ
ั หาด้านทักษะการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยวิธีการนับมือมุมของนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตร ปวช.2 สาขางานยานยนต์
เจตคติที่มีตอ่ วินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ยานยนต์และตัวถังและสีรถยนต์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่อง เซตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2
โดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)

แววรวีวงศ์

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาการขาย/การตลาด
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นางพชร พุทธิเนตร

ชนิดประเภทของ
ผลงาน
งานวิจัย

2 นางสุวรรณา จันทร์เพชร

งานวิจัย

3 นายธีรวัจน์ วงศ์สวัสดิ์

งานวิจัย

ชื่อผลงาน
การพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ระดับชั้น ปวช.3 สาขางานการขาย
รายวิชา การดาเนินธุรกิจขนาดย่อย โดยการใช้บทเรียนสาเร็จรูป
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา ชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการตลาด รายวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรม PIM 2001
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนสาขาวิชาการขาย
รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ที่

ชื่อ-สกุล

ชนิดประเภทของ

ชื่อผลงาน

ผลงาน
1 นางภาวิณี อ่าทอง

งานวิจัย

การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน รายวิชา การสร้างแบบ ย่อ-ขยายแบบและวางมาร์คด้วยคอมพิวเตอร์

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นางทัศนีย์ พงศ์สร้อยเพช็ร
2 นางบุรรี ัตน์ บูชากรณ์

ชนิดประเภทของ
ชื่อผลงาน
ผลงาน
งานวิจัย
การแก้ปญ
ั หา การลืมคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน วิชาการสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี ของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
รุ่นที่ 141 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
งานวิจัย
การแก้ปญ
ั หาไหมปักจักรไหลลงมากองทีห่ ลักใส่ไหมของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาเสริมสวย
ที่

ชื่อ-สกุล

ชนิดประเภทของ

ชื่อผลงาน

1 นางสุชารี เนียมรัตน์

ผลงาน
งานวิจัย

2 นางสาวณัฐวรรณ พันแสง

งานวิจัย

ผลการปัญหา เรื่อง การซอยทรงผมบ๊อบเทสมัยนิยมของนักศึกษาหลักสู๖รวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย
โดยใช้บทเรียนวีดีทัศน์
รายงานผลการซอยผมพื้นฐานของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกเสริมสวย โดยใช้บทเรียนวีดีทัศน์

3 นางสุมิตร บัวมาศ

งานวิจัย

ผลการแก้ปัญหา เรื่อง การไดร์ฟาร่าของนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย โดยใช้บทเรียนวีดีทัศน์

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาตัดผมชาย
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นางสุมลลักษณ์ คลังมี

ชนิดประเภทของ
ผลงาน
งานวิจัย

ชื่อผลงาน
ผลการแก้ปัญหา เรื่อง การตัดผมทรงนักเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม
โดยใช้บทเรียนวีดีทัศน์

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
ที่

ชื่อ-สกุล

ชนิดประเภทของ

ชื่อผลงาน

ผลงาน
1 นางลาวัลย์ อ้นหาด

งานวิจัย

นักศึกษาที่ขาดทักษะในการสอยซ่อนด้าย หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 140 รายวิชา งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า

2 นางสาวศิริวรรณ เนาว์ประโคน

งานวิจัย

การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา วิถีธรรมวิถีไทยของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาการบัญชี
ที่

ชื่อ-สกุล

ชนิดประเภทของ

1 นางอารยา เจริญพร

ผลงาน
งานวิจัย

2 นางสาวดีรีฎา บุญยืน

งานวิจัย

ชื่อผลงาน
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเข้าเรียน รายวิชาการเงินส่วนบุคคล
การศึกษาปัญหาในการเรียนวิชา การเงินส่วนบุคคล เรื่องการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 แผนกการขาย

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาการโรงแรม/อาหารขนม
ที่

ชื่อ-สกุล

ชนิดประเภทของ
ผลงาน

ชื่อผลงาน

1 นางจารุณีย์ นาคพลั้ง

งานวิจัย

การศึกษาการจัดทาเอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ขนมอบ 1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน 150 ชั่วโมง

2 นางธิดาจิตร ฐิติมนตรี

งานวิจัย

การเสริมพฤติกรรมการอยากเข้าเรียน ของนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 141 วิชา คุกกี้ ขนมเค้ก
แต่งหน้าเค้ก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

3 นางพรหรหม หาญเจริญ

งานวิจัย

4 นางสาวสารภี อุปลา

งานวิจัย

การแก้ปญ
ั หาในการขาดทักษะในการบีบดอกกุหลาบของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาการโรงแรม
โดยใช้บทเรียนวีดีทัศน์
การสารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน ม.4 แกนมัธยม วิชา การงานอาชีพ

5 นางจิรญ
ั ญา พัฒนพงศ์สริ ิกลุ

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย ขนมชั้นจากฟักข้าว

