
ล าดับที่          ช่ือ         - สกุล
เคร่ืองสแกนบคุคลเพื่อเปดิ - ปดิ กระแสไฟฟ้า
เคร่ือง 3D Printer

2 ว่าที่ ร.ต.เสนอ จันทรพิชัย
การหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน วิชางานส่งก าลัง
รถยนต์

3 นายสมศักด์ิ บรรจงเมือง
การหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน วิชางานตัวถังและ
พ่นสีรถยนต์ (2101-2111)

ล าดับที่          ช่ือ         - สกุล

ชุดประกอบแม่แรงยกข้าง

Big Bike table 1

Big Bike table 2

การจัดการเรียนการสอนวิชาขยายแบบเรือ รหสั 2117 - 2004
2

นายพานิช ชัยฤกษ์
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานปรับ
ประกอบชิ้นส่วนเคร่ืองกล รหสั 2002-2106

3
นายประวิทร ศรีสมุทร

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการ
ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหสั 3102-2005

4
นายสมชาย กระโหมวงศ์

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหสั 2102-2002

5
นายครรชิต ทองสมบติั

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางาน
เคร่ืองมือกลเบื้องต้น รหสั 2100-1008

ล าดับที่          ช่ือ         - สกุล
1 นายศึกษา ทพิย์วงศ์ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาออกแบบ

รอยต่องานเชื่อม รหสั 3103 - 2004
2 นายสมพร อภิไชยาวาทย์ การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการ

สอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหสั 2100 - 1005

3 นายสมชัย พรหมสุทธ์ิ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานเชื่อม
และโลหะแผ่นเบื้องต้น รหสั 2100-1005

4 นายเกษม เพชรถาวร การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานเชื่อม
ซ่อมบ ารุง (2103 - 2114)

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ช่ือเรือ่งงานวิจัย

1 นายกิตติ บณัฑิตเลิศรักษ์

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ
ช่ือเรือ่งงานวิจัย

ตารางสรปุผู้วิจัยและช่ือเรือ่งวิจัยในช้ันเรยีน 2/2559

แผนกวิชาช่างยนต์
ช่ือเรือ่งงานวิจัย

แก้วอักษรนายพิทยา1



5 นายวิสุทธ์ิ ศิริศรีวิโรจน์ วิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (2100-1005) การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ กลุ่มเรียนที่ 2 ในเร่ืองการไม่ส่งงาน/การบา้น

6 นายราวี ซามี ความพึงพอใจในการปฏิบติัการสอนของครูผู้สอนในรายวิชา งานสี

7 นายสุชาติ บษุยากุล การส่งเสริมเจตคติวิชาคณิตศาสตร์ช่างเชื่อมของนักเรียน ปวช.3 แผนกวิชาช่างเชื่อม 
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ล าดับที่          ช่ือ         - สกุล
1 นายศศพล สุริยมณฑล การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียน ชั้น

 ปวส.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิชา การบริงานงานคุณภาพในองค์กร

2 นายสุรกิจ หลีสกุล การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติัการสอนของครูผู้สอน รายวิชา 
เคร่ืองปรับอากาศ รหสั 2104-2106

3 นายพงษ์ศักด์ิ คัลลาหน์ะ ความพึงพอใจในการปฏิบติัการสอนของครูผู้สอนในรายวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
 รหสัวิชา 2104-2008

4 นายธ ารงศักด์ิ ราชาวนา การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติัการสอนของครูผู้สอน รายวิชา 
เคร่ืองปรับอากาศ รหสั 2104-2106

5 นายไทยรัก อัศจันทร์ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์
ไฟฟ้า

6
นายธัญพิสิษฐ์ อนุชาติกุล

กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า (2104-2101) การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.2 แผนกช่างไฟฟ้า กลุ่มเรียนที่ 1 ในเร่ืองการไม่ส่งงาน/การบา้น

7 นายด ารงค์ ไชยตัน ความพึงพอใจในการปฏิบติัการสอนของครูผู้สอนในรายวิชา เคร่ืองปรับอากาศ รหสั
วิชา 2104-2106

ล าดับที่          ช่ือ         - สกุล
1 นายสถาพร พุทธศักด์ิโสภณ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในรายวิชาเคร่ืองเสียง ระดับชั้น ปวส.2
2 นางบญุเลิศ เตชะภัททวรกุล การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ

สอนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ รหสั 2105-2003

เคร่ืองเปล่ียนน้ าทะเลเปน็น้ าจืดส าหรับการอุปโภค

บา้นอัจฉริยะ

เบาะรองช่วยลดการเกิดแผลกดทบั
4 นายปรีชา บณัรส การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ

สอนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ รหสั 2105-2003

ชุดน้ าพุพลังงานทดแทนควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต

เคร่ืองอบกุ้งแหง้พลังงานแสงอาทติย์

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางจริยา เอียบสกุล5

อัศวบญุมีนางเบญจวรรณ3

ช่ือเรือ่งงานวิจัย

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ช่ือเรือ่งงานวิจัย



ทุ่นใหอ้าหารปลาอัตโนมัติ

แบบจ าลองระบบบา้นอัจฉริยะประหยัดพลังงาน

เคร่ืองอุ่นเคร่ืองด่ืมและเปา่ลมเย็นด้วยพลังงานทดแทน

น้ าตกพลังงานน้ า

ชุดผลิตไฟฟ้าจากลุกหมุนระบบอากาศและโซล่าเซลล์

ไม้เทา้ขอความช่วยเหลือ

เก้าอี้เข็นเตือนภัย

ชุดควบคุมปา้ยไฟแสดงผลระยะไกลด้วย WiFi

ตู้จดหมายอัจฉริยะ

เคร่ืองหาสัญญาณดาวเทยีมแบบพกพา

เคร่ืองอยู่ไหนนะ (รีโมท)

เคร่ืองฉีดน้ าปุ๋ยจุลินทรีย์พลังงานแสงอาทติย์

แปลงผักสวนครัวรอบร้ัวบนคอนโด

Solar Farm

วอคเกอร์เฝ้าระวังคนแก่
6 นายพงศักด์ิ อ านวยผล การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ

สอน วิชา เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ล าดับที่          ช่ือ         - สกุล
1 นายมานิต รัตนบรีุ การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาปฐพีกลศาสตร์

 รหสัวิชา 3106-2010

2 นายเพียร ธงชัย การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานสีและ
เคลือบผิว (2106-2010)

3 นายสมพร ขวัญใจ การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการสอน วิชางาน
ผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเคร่ืองจักรกล รหสั 2106-2009

4 นายสุทน ตันติกวินวงศ์ การศึกษาความพึงพอใจวิชาโครงการ 2 (2106-8503) ของนักศึกษา ปวช.3 แผนก
วิชาช่างก่อสร้างและโยธา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

5 นายสูติศักด์ิ สง่าพล การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการสอน วิชาการ
ส ารวจงานก่อสร้าง1 รหสั 2106 -1005

6 นายสมกิจ ตันศิริ การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชากลศาสตร์โครงสร้าง 1 รหสัวิชา 2106 - 2116

แผนกวิชาช่างก่อสรา้ง

นางจริยา เอียบสกุล5

ช่ือเรือ่งงานวิจัย



7 นายยศทยา ชัชเวช การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชาความปลอดภัยในการก่อสร้าง รหสัวิชา 2106 - 1004

8 นางสาววนิดา สกุลทบั การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ปญัหาการออกกลางคันของนักศึกษา ปวส.2 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ช่ือเรือ่งงานวิจัย

ล าดับที่          ช่ือ         - สกุล

1 นายสมชาย แนวบรรทดั การปรับปรุงใหน้ักเรียนเข้าหอ้งเรียนตรงเวลา

ช่ือเรือ่งงานวิจัย

ล าดับที่          ช่ือ         - สกุล
1 นายรุ่งจรัสแสง พิรุณรัตน์ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานฝีมือ 

รหสั 2100-1003
2 นายอุทยั แช่มประสิทธ์ิ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานฝีมือ 

รหสั 2100-1003
3 นายสมชาย รัตนพันธ์ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานฝีมือ 

รหสั 2100-1003

ช่ือเรือ่งงานวิจัย

ล าดับที่          ช่ือ         - สกุล
1 นายเติมศักด์ิ ปิ่นสวาสด์ิ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนา

เว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต

2 นายธนบตัร อัศวบญุมี การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาโครงสร้าง
ข้อมูลและขั้นตอนวิธี รหสั 3901 - 2001

3 นายสุทศัน์ ผาสุข การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

4 นายธนวัฒน์ ธะนะศรีศิวนาถ การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

5 นางสาวอมรรัตน์ แก้วช่วย การพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาที่มีทกัษะด้านคอมพิวเตอร์สูงในวิชาเทคดนดลยีและ
การจัดการอาชีพระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปทีี่ 1 โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน

ช่ือเรือ่งงานวิจัย

ล าดับที่          ช่ือ         - สกุล
1 นางจินตนา บษุยากุล การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการสอน วิชา

มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิชาสามญั – สัมพันธ์

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม



2 นางอุไรวรรณ ผลประสาร ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.
1 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานช่างยนต์ จ านวน 40 คน

3 นางภัสรา ผาสุก การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิชาการ
พัฒนาทกัษะชีวิต

4 นางนันทพร คงสมุทร การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการสอน วิชา
พลังงานและส่ิงแวดล้อม รหสัวิชา 2001-1003

5 นางสาวปนัดดา ธุระธรรม การศึกษาปญัหาการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพช่างอุตสาหกรรมของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 
สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขางานซ่อมบ ารุงเรือ (ทวิภาคี) กลุ่ม 1

6 นางประเสริฐสุข เขียวสังข์ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 รหสั 2000-1203

7 นางสาวกฤษณี สุวรรณสังข์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน

8
นางปณิีต ช่างงาน

การประเมินควมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการสอนของครูวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียน
ที่ 2 ปกีารศึกษา 2559

9 นางจิตติมา ยอดบ ารุง การพัฒนาทกัษะการอ่านค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปทีี่ 1 สาขางานช่างยนต์ กลุ่ม 3-4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
รายวิชาอังกฤษฟัง-พูด 1 โดยใช้แบบฝึกอ่านค าพ้องภาษาอังกฤษ-ไทย

10 นางสาวอุณาโลม อินทรสงเคราะห์ การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
รหสัวิชา (3000 - 1306)

11 นางสาวจรัยทพิย์ พงศ์พัฒนาคม การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง รหสั 2000 - 1207


