
ล ำดบัที่          ชื่อ         - สกุล

1 นายบุญสิทธิ์ อยู่คง เคร่ืองวาดภาพลายเส้น

2 นายพิทยา แก้วอักษร เคร่ืองวาดภาพลายเส้น

3 ว่าที ่ร.ต.เสนอ จันทรพิชัย กาหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองยนต์ดีเซล

4 นายพงษ์ศักด์ิ วิสุทธิ์ การประเมินสมรรถนะการเรียนการสอนรายวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ 

5 นายวิชา ก้องเกียรติวารี การหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจการเรียนการสอนวิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

6 นายสิริวัฒน์ สมสิทธิ์ การหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจการเรียนการสอนวิชา งานบ ารุงรักษารถยนต์

7 นายสมศักด์ิ บรรจงเมือง การหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจการเรียนการสอนวิชา งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์

8 นายวสันต์ ปฏิพัทธ์พิทักษ์ การประเมินสมรรถนะการเรียนการสอนรายวิชา งานเคร่ืองล่างรถยนต์

9 นายคมสัน คงนคร การประเมินสมรรถนะการเรียนการสอนรายวิชา งานเคร่ืองล่างรถยนต์

10 นายปิยะ เพชรยอด การประเมินสมรรถนะการเรียนการสอนรายวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ 

11 นายสมบัติ รัตนพิทยาภรณ์ การหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจการเรียนการสอนวิชา งานซ่อมเคร่ืองยนต์เบือ้งต้น

12 นายธเนธ ขวัญแก้ว การหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจการเรียนการสอนวิชา งานเคร่ืองล่างรถยนต์

13 นายชีวานนท์ ไชยลาภ การศึกษาความพึงพอใจ วิชางานปรับอากาศรถยนต์

14 นายประวิทร ศรีสมุทร หัวจ่ายน้ าด่ืมแบบปรับระยะขึ้นลงได้

15 นายครรชิต ทองสมบัติ กรวยเติมอากาศ,ตะแกรงคลอบใบจักรเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ

16 นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์ กรวยเติมอากาศ,ตะแกรงคลอบใบจักรเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ,โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรส าหรับธุรกิจท่าเทียบเรือมารีน่า

17 นายจตุพงศ์ ปรีดาผล หัวจ่ายน้ าด่ืมแบบปรับระยะขึ้นลงได้

สรุปรำยงำนผลกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2561

ชื่อเรื่องงำนวิจัย



18 นายพานิช ชัยฤกษ์ หัวจ่ายน้ าด่ืมแบบปรับระยะขึ้นลงได้

19 นายสมชาย กระโหมวงศ์ หัวจ่ายน้ าด่ืมแบบปรับระยะขึ้นลงได้

20 นายเกรียงไกร แพทย์ขิม หัวจ่ายน้ าด่ืมแบบปรับระยะขึ้นลงได้

21 นายทวีเกียรติ เอี่ยมจิตต์ กรวยเติมอากาศ,ตะแกรงคลอบใบจักรเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ

22 นายสมุทร ไหมทอง กรวยเติมอากาศ,ตะแกรงคลอบใบจักรเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ

23 นายศึกษา ทิพย์วงศ์ การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น

24 นายสมพร อภิไชยาวาทย์ การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น

25 นายเกษม เพชรถาวร การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น

26 นายวิสุทธิ์ ศิริศรีวิโรจน์ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานเชื่อมและโลหะ

27 นายราวี ซามี การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานเชื่อมโลหะ

28 นายสมชัย พรหมสุทธิ์ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบ ารุง

29 นางสาวประภา โลมะพิเศษย์ การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองวัดไฟฟ้า หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที ่2  30 นายด ารงค์ ไชยตัน การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชา เคร่ืองท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007

31 นายธ ารงศักด์ิ ราชาวนา การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชา เคร่ืองท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007

32 นายพงษ์ศักด์ิ คัลลาห์นะ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชา การติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร รหัสวิชา 

2104-210333 นายเจริญ หวังนิรันดร์ การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมรหัส 

3104 - 900134 นายจินดา ปุพเพตะนันท์ การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา การส่องสว่าง รหัส 2104 - 2113

35 นายสุวิช วงษ์จันทร์ การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง รหัส 

2104 - 200636 นายศศพล สุริยมณฑล การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ของนักเรียน ชั้นปวช. 2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง



37 นายไทยรัก อัศจันทร์ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนวิช่ เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์รหัส 3104-2004

38 นายธัญพิสิษฐ์ อนุชาติกุล การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาระบบไฟฟ้าในอาคาร

39 นางจริยา เอียบสกุล โรบอทตัดหญ้าอัตโนมัติ

โรบอทเก็บขยะชายหาดอัตโนมัติ

เคร่ืองซักผ้าจ่ายเงินออนไลน์

พัดลมป้องกันเด็ก

โคมไฟกะลา

ชุดควบคุมการสตาร์ทรถจักรยานยนต์ด้วยปริมาณแอลกอฮอล์,

หมู่บ้านอัจฉริยะ

ศาลารอรถประจ าทาง 4.0

เคร่ืองควบคุมประสิทธิภาพของปัม๊น้ า

40 นางบุญเลิศ เตชะภัททวรกุล โคมไฟกะลา

41 นายพงศักด์ิ อ านวยผล การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา เขียนแบบไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์  รหัสวิชา (2105-2001)42 นายปรีชา บัณรส การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา เคร่ืองส่งวิทยุ รหัสวิชา 2105 - 

201043 นายสถาพร พุทธศักด์ิโสภณ การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา เคร่ืองรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105

 - 201144 นายยงยศ รตะเสรี ผลการทดลองให้เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 2105-2105 ปีการศึกษา 2561

45 นายบุญช่วย ชิดเชี่ยว การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา งานบริการคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา

 2105 - 210946 นายวินัย ศรีสุภาสิตานนท์ การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการสอน วิชาโทรศัพท์ รหัส 2105 - 2114

47 นายสมบัติ ทิพย์สูงเนิน ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2105 - 2118)



48 นางสาวสุภาวดี ธรรมดี โรบอทตัดหญ้าอัตโนมัติ

โรบอทเก็บขยะชายหาดอัตโนมัติ

เคร่ืองซักผ้าจ่ายเงินออนไลน์

พัดลมป้องกันเด็ก

โคมไฟกะลา

ชุดควบคุมการสตาร์ทรถจักรยานยนต์ด้วยปริมาณแอลกอฮอล์,

หมู่บ้านอัจฉริยะ

ศาลารอรถประจ าทาง 4.0

49 นายสมพร ขวัญใจ โต๊ะตัดไม้อัดพับเก็บได้,บันไดอเนกประสงค์

50 นายสูติศักด์ิ สง่าพล การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แผนการสอน วิชาการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

51 นายสุทน ตันติกวินวงศ์ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานระบบท่อและสุขภัณฑ์

52 นายเพียร ธงชัย การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติวิชาชีพช่างก่อสร้าง

53 นายสมกิจ ตันศิริ โต๊ะตัดไม้อัดพับเก็บได้,บันไดอเนกประสงค์

54 นายยศทยา ชัชเวช การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แผนการสอน วิชาการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

55 นายสิรคม สะราค า การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาเขียนแบบก่อสร้าง

56 นายสมชาย แนวบรรทัด การศึกษาการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียน

57 นายวีระพล แสงประกาย การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม

58 นายเติมศักด์ิ ปิน่สวาสด์ิ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชา            การโปรแกรมด็อตเน็ททางเซ็ฟเวอร์

59 นายธนบัตร อัศวบุญมี
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา รหัส 

3901-2005



60 นายสุทัศน์ ผาสุข การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาการสร้างเว็บเบือ้งต้น

61 นางสาวแสงเดือน ชูทอง การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่งานอาชีพ

62 นางเบญจวรรณ อัศวบุญมี เคร่ืองควบคุมประสิทธิภาพของปัม๊น้ า

63 นางสาวอมรรัตน์ แก้วช่วย การพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาทีม่ีทักษะด้านคอมพิวเตอร์สูงในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการอาชีพ

64 นางจินตนา บุษยากุล การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น ปวช.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ทีม่ีต่อรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

65 นางอุไรวรรณ ผลประสาร การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

66 นางภัสรา ผาสุก การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาชีวิตกับสังคมไทย

67 นางนันทพร คงสมุทร คีชผักเหมียงแป้งข้าวหอมมะลิ

68 นางประเสริฐสุข เขียวสังข์ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษฟัง - พูด 

69 นางสาวกฤษณี สุวรรณสังข์ คีชผักเหมียงแป้งข้าวหอมมะลิ

70 นางปีณิต ช่างงาน การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ปวช.1 ทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ภาคเรียนที ่1/2561

71 นางสาวอุณาโลม อินทรสงเคราะห์ การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชา ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1

72 นายพิณพงษ์ รัตนะ คีชผักเหมียงแป้งข้าวหอมมะลิ

73 นางวรุณรัตน์ หอประสิทธิก์ุล การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการเรียนการสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา

74 นางมุขดา สะราค า การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยเพือ่อาชีพ

75 นางสาวปนัดดา ธุระธรรม คีชผักเหมียงแป้งข้าวหอมมะลิ

76 นางจิตติมา ยอดบ ารุง การพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

77 นางสาวจรัยทิพย์ พงศ์พัฒนาคม การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง

78 นายมนพ สุดกระโทก การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการเรียนการสอนรายวิชาเพศวิถีศึกษา



ล ำดับที่          ชื่อ         - สกุล

1 นายบญุสิทธิ์ อยู่คง 1.เคร่ืองวาดภาพลายเส้น

2.การหาประสิทธภิาพและความพงึพอใจการเรียนการสอน วชิา การขับขี่รถจักรยานยนต์ (2101-9003) หลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

พทุธศักราช 2556

2 นายพทิยา แก้วอักษร 1.เคร่ืองวาดภาพลายเส้น

2.การหาประสิทธภิาพและความพงึพอใจการเรียนการสอน วชิา งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ (3101-2103) หลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

พทุธศักราช 2557

3 วา่ที่ ร.ต.เสนอ จันทรพชิัย การหาประสิทธภิาพและความพงึพอใจการเรียนการสอน วชิา งานส่งก าลังรถยนต์ รหสัวชิา 2101-2003  หลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

พทุธศักราช 2560

4 นายพงษศั์กด์ิ วสุิทธิ์ การหาประสิทธภิาพและความพงึพอใจการเรียนการสอน วชิา การขับขี่รถจักรยานยนต์ รหสัวชิา 2101-9003  หลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ

 พทุธศักราช 2556

5 นายวชิา ก้องเกียรติวารี การหาประสิทธภิาพและความพงึพอใจการเรียนการสอน วชิา งานนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์ รหสัวชิา 2100-1009  หลักสูตรประกาศนียบตัร

วชิาชีพ พทุธศักราช 2556

สรุปรำยงำนผลกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ภำคเรียนที่ 2 ปกีำรศึกษำ 2561

ชื่อเรื่องงำนวิจัย



6 นายสิริวฒัน์ สมสิทธิ์ การประเมินผลสัมฤทธิท์กัษะการใช้เคร่ืองมือทั่วไปในงานช่างยนต์ รายวชิางานเคร่ืองมือกลช่างยนต์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวชิา

ช่างยนต์

7 นายสมศักด์ิ บรรจงเมือง การหาประสิทธภิาพและความพงึพอใจการเรียนการสอน วชิา งานตัวถังและพน่สีรถยนต์ (2101-2111) หลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

พทุธศักราช 2556

8 นายวสันต์ ปฏพิทัธพ์ทิกัษ์ การหาประสิทธภิาพและความพงึพอใจการเรียนการสอน วชิา การขับขี่รถจักรยานยนต์ (2101-9003) หลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

พทุธศักราช 2556

9 นายคมสัน คงนคร การหาประสิทธภิาพและความพงึพอใจการเรียนการสอน วชิา งานนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์ รหสัวชิา 2100-1009  หลักสูตรประกาศนียบตัร

วชิาชีพ พทุธศักราช 2556

10 นายปยิะ เพชรยอด การหาประสิทธภิาพและความพงึพอใจการเรียนการสอน วชิา งานตัวถังและพน่สีรถยนต์ รหสัวชิา 2101-2111  หลักสูตรประกาศนียบตัร

วชิาชีพ พทุธศักราช 2556

11 นายสมบติั รัตนพทิยาภรณ์ การหาประสิทธภิาพและความพงึพอใจการเรียนการสอน วชิา งานเคร่ืองยนต์ดีเซลล์ รหสัวชิา 2101-2002  หลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

พทุธศักราช 2556

12 นายธเนธ ขวญัแก้ว การหาประสิทธภิาพและความพงึพอใจการเรียนการสอน วชิา งานนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์ รหสัวชิา 2100-1009  หลักสูตรประกาศนียบตัร

วชิาชีพ พทุธศักราช 2556



13 นายชีวานนท์ ไชยลาภ การหาประสิทธภิาพและความพงึพอใจการเรียนการสอน วชิา งานนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์ รหสัวชิา 2100-1009  หลักสูตรประกาศนียบตัร

วชิาชีพ พทุธศักราช 2556

14 นายศิริชัย คลายทกุข์ การหาประสิทธภิาพและความพงึพอใจการเรียนการสอน วชิา การขับขี่รถจักรยานยนต์ รหสัวชิา 2101-9003  หลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ

 พทุธศักราช 2556

15 นายประวทิร ศรีสมุทร 1.หวัจ่ายน้ าด่ืมแบบปรับระยะขึ้นลงได้

2.การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน  รหสัวชิา 2102 - 2009

16 นายครรชิต ทองสมบติั 1.กรวยเติมอากาศ

2.ตะแกรงคลอบใบจักรเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือ

3.การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิาเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองมือกล 4 รหสัวชิา 3102 - 2104

17 นายกิตติ บณัฑิตเลิศรักษ์ 1.กรวยเติมอากาศ

2.ตะแกรงคลอบใบจักรเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือ

3.โครงการพฒันาคุณภาพบคุลากรส าหรับธรุกิจทา่เทยีบเรือมารีน่า

4.การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิางานขยายแบบเรือ รหสัวชิา 2117 - 2004

18 นายทวเีกียรติ เอี่ยมจิตต์ 1.กรวยเติมอากาศ

2.ตะแกรงคลอบใบจักรเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือ

19 นายสมุทร ไหมทอง 1.กรวยเติมอากาศ

2.ตะแกรงคลอบใบจักรเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือ

20 นายพานิช ชัยฤกษ์ 1.หวัจ่ายน้ าด่ืมแบบปรับระยะขึ้นลงได้



2.การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิางานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น รหสัวชิา 2100 - 1008

21 นายสมชาย กระโหมวงศ์ 1.หวัจ่ายน้ าด่ืมแบบปรับระยะขึ้นลงได้

2.การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิางานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น รหสัวชิา 2100 - 1008

22 นายเกรียงไกร แพทย์ขิม 1.หวัจ่ายน้ าด่ืมแบบปรับระยะขึ้นลงได้

2.การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิาวสัดุช่างอุตสาหกรรม รหสัวชิา 2101 - 1002

23 นายจตุพงศ์ ปรีดาผล หวัจ่ายน้ าด่ืมแบบปรับระยะขึ้นลงได้

24 นายศึกษา ทพิย์วงศ์ การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิางานทดสอบแบบท าลายสภาพ รหสั 2103-2003

24 นายสมพร อภไิชยาวาทย์ การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวชิา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหสั 2100-1005

25 นายเกษม เพชรถาวร การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิางานเชื่อมอาร์คทงัสเตนแก๊สคลุม1 รหสั 2103-2003

26 นายวสุิทธิ์ ศิริศรีวโิรจน์ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวชิาช่างยนต์ กลุ่มเรียนที่ 2 ในเร่ืองการไม่ส่งงาน/การบา้น

27 นายราวี ซามี การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวชิา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหสั 2100-1005

28 นายสมชัย พรหมสุทธิ์ การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหสั 2100-1005

29 นายฐากูร ส่องแสง การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหสั 2100-1005

30 นางสาวประภา โลมะพเิศษย์ การสร้างและหาประสิทธภิาพการเรียนการสอน  โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วชิาเคร่ืองวดัไฟฟา้ หลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  

ชั้นปทีี่ 2  

31 นายด ารงค์ ไชยตัน ความพงึพอใจในการปฏบิติัการสอนของครูผู้สอนในราย วชิาเคร่ืองปรับอากาศ

32 นายธ ารงศักด์ิ ราชาวนา การศึกษาความพงึพอใจในการปฏบิติัการสอนของครูผู้สอน รายวชิา เคร่ืองท าความเย็น รหสัวชิา 2104-2007



33

นายพงษศั์กด์ิ คัลลาหน์ะ  ความพงึพอใจในการปฏบิติัการสอนของครูผู้สอน

รายวชิา การติดต้ังไฟฟา้ในอาคาร รหสัวชิา 2104-2005

34

นายเจริญ หวงันิรันดร์ การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วชิาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมรหสั 3104 - 9001

35

นายจินดา ปพุเพตะนันท์ การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วชิา การส่องสวา่ง รหสั 2104 - 2113

36

นายสุวชิ วงษจ์ันทร์ การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วชิาเคร่ืองกลไฟฟา้กระแสตรง รหสั 2104 - 2006

37

นายศศพล สุริยมณฑล การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ของนักเรียน ชั้นปวช. 2 สาขางานไฟฟา้ก าลัง

38 นายไทยรัก อัศจันทร์ การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิาเขียนแบบไฟฟา้ด้วยคอมพวิเตอร์ 3104-2004

39 นายธญัพสิิษฐ์ อนุชาติกุล การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกช่างไฟฟา้ กลุ่มเรียนที่ 1 ในเร่ืองการไม่ส่งงาน/การบา้น

40 นายปรีชา  ด ารงกิจการวงศ์ การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วชิา หม้อแปลงไฟฟา้ รหสั 2104 - 2104

41 นายศุภกร ใจสมคม การศึกษาความพงึพอใจในการปฏบิติัการสอนของครูผู้สอน รายวชิา เคร่ืองท าความเย็น รหสัวชิา 2104-2007

42 นางสาวสุลัยวลัย์ ขวญัแก้ว การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกช่างไฟฟา้ กลุ่มเรียนที่ 1 ในเร่ืองการไม่ส่งงาน/การบา้น

43 นางจริยา เอียบสกุล 1.โรบอทตัดหญ้าอัตโนมัติ

2.โรบอทเก็บขยะชายหาดอัตโนมัติ

3.เคร่ืองซักผ้าจ่ายเงินออนไลน์



4.พดัลมปอ้งกันเด็ก

5.โคมไฟกะลา

6.ชุดควบคุมการสตาร์ทรถจักรยานยนต์ด้วยปริมาณแอลกอฮอล์

7.หมู่บา้นอัจฉริยะ

8.ศาลารอรถประจ าทาง 4.0

44 นางบญุเลิศ เตชะภทัทวรกุล 1.โคมไฟกะลา

2.การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วชิา วงจรไฟฟา้กระแสสลับ รหสัวชิา 2105 - 2003

45 นายพงศักด์ิ อ านวยผล การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วชิา วงจรดิจิตอล

46 นายปรีชา บณัรส การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วชิา เคร่ืองส่งวทิยุ รหสัวชิา 2105 - 2010

47 นายสถาพร พทุธศักด์ิโสภณ การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วชิา เคร่ืองรับโทรทศัน์ รหสัวชิา 2105 - 2011

48 นายยงยศ รตะเสรี ผลการทดลองใหเ้อกสารประกอบการสอนวชิาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหสัวชิา 2105-2105 ปกีารศึกษา 2561

49 นายบญุช่วย ชิดเชี่ยว การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วชิา งานบริการคอมพวิเตอร์ รหสัวชิา 2105 - 2109

50 นายวนิัย ศรีสุภาสิตานนท์ การศึกษาความพงึพอใจการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการสอน วชิาโทรศัพท ์รหสั 2105 - 2114

51 นายสมบติั ทพิย์สูงเนิน ศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิาเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (2105 - 2118)

52 นางสาวสุภาวดี ธรรมดี 1.โรบอทตัดหญ้าอัตโนมัติ

2.โรบอทเก็บขยะชายหาดอัตโนมัติ

3.เคร่ืองซักผ้าจ่ายเงินออนไลน์

4.พดัลมปอ้งกันเด็ก

5.โคมไฟกะลา



6.ชุดควบคุมการสตาร์ทรถจักรยานยนต์ด้วยปริมาณแอลกอฮอล์

7.หมู่บา้นอัจฉริยะ

8.ศาลารอรถประจ าทาง 4.0

9.การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105

 - 2005

53 นายสมพร ขวญัใจ 1.โต๊ะตัดไม้อัดพบัเก็บได้

2.บนัไดอเนกประสงค์

3.การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้แผนการสอน วชิาเขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพวิเตอร์ รหสั 2106-2104

54

นายสูติศักด์ิ สง่าพล การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้แผนการสอน วชิาการส ารวจงานก่อสร้าง 1 รหสั 2106-1005

55

นายสุทน ตันติกวนิวงศ์ การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้แผนการสอน วชิาการส ารวจงานก่อสร้าง 1 รหสั 2106-1005

56 นายเพยีร ธงชัย การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วชิาวสัดุก่อสร้างและเทคนิคการท างาน2 (2106 - 2006)

57 นายสมกิจ ตันศิริ โต๊ะตัดไม้อัดพบัเก็บได้

บนัไดอเนกประสงค์

58 นายยศทยา ชัชเวช การใช้โทรศัพทม์ือถือในหอ้งเรียน



59

นางสาววนิดา สกุลทบั การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

วชิางานระบบทอ่และสุขภณัฑ์ รหสั 2106-2103

60 นายสิรคม สะราค า การศึกษาความพงึพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วชิาเขียนแบบก่อสร้าง รหสั 2108-2004

61 นายสมชาย แนวบรรทดั การศึกษาความพงึพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วชิาเขียนแบบก่อสร้าง 3

62 นายวรีะพล แสงประกาย การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้แผนการสอน วชิากฎหมายอาคาร รหสั 2108-2115

63 นายรุ่งจรัสแสง พรุิณรัตน์ การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวชิา งานฝึกฝีมือ รหสัวชิา 2100-1003

64 นายอุทยั แช่มประสิทธิ์ การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวชิา งานฝึกฝีมือ รหสัวชิา 2100-1003

65 นายสมชาย รัตนพนัธ์ การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวชิา งานฝึกฝีมือ รหสัวชิา 2100-1003

66 นายเติมศักด์ิ ปิ่นสวาสด์ิ การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิา การพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต รหสั 3901-2108

67 นายธนบตัร อัศวบญุมี การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิา การพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา รหสั 3901-2007

68 นายสุทศัน์ ผาสุข การศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

วชิาการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ รหสัวชิา 2901-1002

69 นางสาวแสงเดือน ชูทอง การพฒันาส่ือการสอนรายวชิาคอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2002-2001)

70 นางเบญจวรรณ อัศวบญุมี 1.เคร่ืองควบคุมประสิทธภิาพของปั๊มน้ า

2.เอกสารประกอบการสอนวชิาคอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหสั 2001 - 2001

71 นางสาวอมรรัตน์ แก้วช่วย การพฒันาพฤติกรรมนักศึกษาที่มีทกัษะด้านคอมพวิเตอร์สูงในวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการอาชีพ

72 นางจินตนา บษุยากุล ปญัหาและความต้องการเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตประกอบการเรียนรายวชิา ชีวติกับสังคมไทย ของนักศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2561



73 นางอุไรวรรณ ผลประสาร การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิก์่อนเรียน  และหลังเรียนวชิาภาษาไทยเพื่ออาชีพ โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบกระบวนการกลุ่มพฒันาความคิด  

สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในชั้นเรียน  ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวชิาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์       กลุ่ม 3/1,3/2   วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต

74 นางภสัรา ผาสุก การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิาหน้าที่พลเมืองศีลธรรม

75 นางนันทพร คงสมุทร 1.คีชผักเหมียงแปง้ข้าวหอมมะลิ

2.การสร้างและหาประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหสั 2000 - 

1302

76 นางประเสริฐสุข เขียวสังข์ การจัดการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษ ฟงัพดู 1 - 2 รหสั 2000 - 1203

77 นางสาวกฤษณี สุวรรณสังข์ คีชผักเหมียงแปง้ข้าวหอมมะลิ

78 นางปณิีต ช่างงาน การศึกษาความพงึพอใจของนักเรียน ปวช.1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2561

นางสาวอุณาโลม อินทรสงเคราะห์ การพฒันาทกัษะการพดูภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปทีี่ 1 สาขางานยาน

ยนต์ หอ้ง 3/1 -  3/2 วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต

79 นายพณิพงษ์ รัตนะ 1.คีชผักเหมียงแปง้ข้าวหอมมะลิ

2.การศึกษาเจตคติต่อและความพงึพอใจการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาช่างอุตสาหกรรม รหสั 2000-1302 ของนักเรียนชั้น

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปทีี่ 1 วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ตที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน

80 นางวรุณรัตน์ หอประสิทธิก์ุล การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน วชิาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (2000- 1501)

81

นางมุขดา สะราค า การศึกษาความพงึพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบชิ้นงานและบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง วชิา ภาษาไทยเพื่อ

งานอาชีพ รหสั 2000 - 1102

82 นางสาวปนัดดา ธรุะธรรม 1.คีชผักเหมียงแปง้ข้าวหอมมะลิ



2.การศึกษาปญัหาการเรียนและศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่าง

อุตสาหกรรม (2000-1302) ระดับชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ แผนกวชิาสถาปตัยกรรม

83 นางจิตติมา ยอดบ ารุง การใช้แบบฝึกทกัษะเพื่อพฒันาการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาอังกฤษนักศึกษารัดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปที ี1 แผนกวชิาช่างยนต์ 

วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2561

84 นางสาวจรัยทพิย์ พงศ์พฒันาคม การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่างรหสั 2000-1207

85 นายมนพ สุดกระโทก การศึกษาสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 ช่างซ่อมบ ารุงเรือ

86 นายสมภาส วงศ์ไวโรจน์ การจัดการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ รหสั 2000 - 1402

87 นายณเรศ ชูภกัด์ิ การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวชิาช่างยนต์ วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต

88 นายจรูญ กลับสวา่ง การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวชิากฏหมายแรงงาน รหสั 2001-1006


