ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาช่างยนต์
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายอนุชา มีแจ้ง

ชนิดประเภทของ
ผลงาน
งานวิจัย

2 ว่าที่ ร.ต.ดิเรก เหมืองทอง

งานวิจัย

3 นายอานาจ หวุ่นจันทร

งานวิจัย

ชื่อผลงาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานตัด โดยใช้สื่อ Power point รายวิชา งานฝึกฝีมือ 1
การพัฒนาผูเ้ รียนในงานระบบส่งกาลังรถจักรยานยนต์วิชา งานจักรยานยนต์โดยการใช้สื่อการสอน Power Point
เรื่องเกียร์ส่งกาลังจักรยานยนต์ ปวช.2 สาขางานยานยนต์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การลับสว่าน โดยใช้สื่อ Power point รายวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายอพีระศิษฐ์ ทรงอาจ
2 นายสุรเชษฐ์ รัตนอัครเวช
3 นายบุญเรือง รัตนะโสภา
4 นายไพรัตน์ พรมมา

ชนิดประเภทของ
ชื่อผลงาน
ผลงาน
งานวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนวิชางานเครื่องยนต์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาตัวถังและสี
การเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
งานวิจัย
งานวิจัย
งานวิจัย

แผนกวิชาเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์
พัฒนาทักษะการซ่อมชิ้นส่วนตัวถังด้วยค้อนเคาะ ค้อนตู้ ด้วยสื่อ VDO

รายงานผลการใช้เครื่องมือตรวจสอบผิวงานจากการซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ วิชางานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต์
รหัสวิชา 2101-2502 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายทศทิศ วินิจฉัยกุล

ชนิดประเภทของ
ผลงาน
งานวิจัย
การประเมินโครงการงานวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อผลงาน

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ที่

ชื่อ-สกุล

ชนิดประเภทของ
ผลงาน

1 นายตระกูล ปัญญาสันติกลุ

งานวิจัย

2 นายถาวร

งานวิจัย

ขัมภรัตน์

3 นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์

งานวิจัย

4 นางสาวเกษร เดชสุวรรณ

งานวิจัย

ชื่อผลงาน

การศึกษาปัญหาการไม่สง่ งานของนักศึกษา วิชา เครื่องรับวิทยุ
เจตคติที่มีตอ่ วินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระยะสั้นสาขาอิเล็กทรอนิกส์
การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนวีดีทศั น์ เรื่องการถอดประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์งานด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัสของนักเรียน ปวช. 1 ช่างอุตสาหกรรม ในรายวิชาคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่

ชื่อ-สกุล

ชนิดประเภทของ
ชื่อผลงาน
ผลงาน
1 นางสาวณัชชา ภิญโญ
งานวิจัย
การพัฒนาการเขียนศัพท์เทคนิคคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ว
งานวิจัย
การทดสอบนาสื่อวีดีทัศน์มาใช้ แทนวิธีการสอนแบบบรรยายสาธิต เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
วิชา ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตเี้ บื้องต้น ของนักเรียน ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาวิธีการสร้างวินยั ความขยัน ความอดทนทางการเรียนให้กับตนเองในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
3 นายปรีชา อ่าทอง
งานวิจัย
ของนักเรียนระดับปวช. 2

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ที่
1 นางรัตนา

ชื่อ-สกุล
เกิดผล

ชนิดประเภทของ
ผลงาน
งานวิจัย

ชื่อผลงาน
การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านเพือ่ สื่อสารในงานอาชีพ ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

2 นางมลิวลั ย์ พงศ์สุเสนีย์

งานวิจัย

การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง วิชา ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.

3 นายสมัย

งานวิจัย

การพัฒนาทักษะการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ปวช.1 แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

แววรวีวงศ์

4 นางธัญพิมล มีสัจจานนท์

งานวิจัย

5 นางสาววรรษมน รุง่ ศรีเรือง

งานวิจัย

6 นางสาวมาริษา กินานิกร

งานวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา โดยใช้แบบฝึกทักษะเชื่อมโยงทางคติณศาสตร์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สารชีวโมเมกุล วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคานวณ เรื่อง เลขยกกาลังของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2
วิธีการเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ (Coopertive Learning) โดยการจัดกิจกรรมปริศนาความคิด (Jigsaw)

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นางทัศนีย์ พงศ์สร้อยเพช็ร

ชนิดประเภทของ
ชื่อผลงาน
ผลงาน
งานวิจัย
การแก้ปญ
ั หา เรื่อง เรียนไม่ทันเพื่อน เข้าใจแบบฝึกช้า ทาให้ไม่สนใจเรียนของนักศึกษาหลักสู๖รวิชาชีพระยะสั้น
รุ่นที่ 142 รายวิชา การสร้างแบบตัดเสื้อผ้าสตรี โดยใช้ชุดฝึกตัวอย่างการแบบชุดกระโปรง

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาเสริมสวย/ตัดผมชาย
ที่

ชื่อ-สกุล

ชนิดประเภทของ

1 นางสาวณัฐวรรณ พันแสง

ผลงาน
งานวิจัย

2 นางสุมิตร บัวมาศ

งานวิจัย

ชื่อผลงาน
ผลการแก้ปัญหา เรื่อง การซอยทรงเสยยาวของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกเสริมสวย
โดยใช้บทเรียนวีดีทัศน์
ผลการแก้ปัญหา เรื่อง การตัดผมทรงทันสมัยของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย
โดยใช้บทเรียนวีดีทัศน์

3 นางสุชารี เนียมรัตน์
1 นางสุมลลักษณ์ คลังมี

งานวิจัย
งานวิจัย

การแก้ปญ
ั หาเรื่องการเกล้าผมห่อเนต ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกเสริมสวย โดยใช้บทเรียนวีดิทัศน์
การแก้ปญ
ั หาการขาดทักษะในการตัดทรงผมสูงไว้หวีของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยใช้บทเรียนวีดิทัศน์

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
ที่

ชื่อ-สกุล

ชนิดประเภทของ

ชื่อผลงาน

ผลงาน
1 นางลาวัลย์ อ้นหาด

งานวิจัย

นักศึกษาที่ขาดทักษะในการสอยซ่อนด้ายหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 142 รายวิชา งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาการบัญชี
ที่

ชื่อ-สกุล

ชนิดประเภทของ

1 นางสาวดีรีฎา บุญยืน

ผลงาน
งานวิจัย

2 นางอารยา

งานวิจัย

เจริญพร

ชื่อผลงาน
การพัฒนาผลการเรียน วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการการเขียนแผนธุรกิจ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกยานยนต์
วิชา การเงินส่วนบุคคล โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ

รายชื่องานวิจัยครูแผนกวิชาการโรงแรม/อาหารขนม
ที่

ชื่อ-สกุล

ชนิดประเภทของ
ผลงาน

ชื่อผลงาน

1 นางธิดาจิตร ฐิติมนตรี

งานวิจัย

การพัฒนา การจดจาคาศัพท์เฉพาะในรายวิชาขนมอบ 1 ของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 142
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

2 นางพรพรหม หาญเจริญ
3 นางสาวสารภี อุปลา

งานวิจัย
งานวิจัย

การแก้ปญ
ั หาในการขาดทักษะในการบีบใบกุหลาบของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยใช้บทเรียนวีดีทัศน์

4 นางจิรญ
ั ญา พัฒนพงศ์สริ ิกลุ

งานวิจัย

เฉาก๋วยน้าลาไยเพื่อสุขภาพ

การสารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน ม.4 แกนมัธยม วิชาธุรกิจโรงแรม

