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ชช ครูกิตติยากรณ� รถทอง 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

ชช ครูกิตติยากรณ� รถทอง 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม 

ชก. ครูเกรียงศักดิ์   พิมโคตร 2-2554 แนวทางการพัฒนาการใช&เวลาของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา

ทค ครูเกรียงศักดิ์  ปานคล&าย 1-2554 รายงานการใช&ชุดการสอน  งานฝ5มือ

ทค ครูเกรียงศักดิ์  ปานคล&าย 2-2554 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู&  งานฝ;กผีมือ

สามัญ ครูเกศินี รัตนรัก 1-2554 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําศัพท�ภาษาอังกฤษ

สามัญ ครูเกศินี รัตนรัก 2-2554 การพัฒนาการอ!านออกเสียง th ไม!ถูกต&องและไม!ชัดเจน

ชฟ. ครูเกียรติชัย  สาริยะสุนทร 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน แผนกวิชาไฟฟBากําลัง

ชฟ. ครูเกียรติชัย  สาริยะสุนทร 2-2554 รายงานการวิจัยการใช&เอกการประกอบการสอน วิชา ดิจิตอลเบื้องต&น รหัสวิชา 2104-2116 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชฟ. ครูขวัญชัย  สงวนพงษ� 1-2554 การใช&เอกสารประกอบการสอน วิชา การส!งและจ!ายไฟฟBา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.

ชฟ. ครูขวัญชัย  สงวนพงษ� 2-2554 การพัฒนาทักษะการทํางานเปHนทีมด&วยวิธีสอนแบบร!วมมือที่ประสบความสําเร็จเปHนทีม(STAD) เรื่องการใช&วิต�มิเตอร� วิชา

เครื่องวัดไฟฟBา รหัสวิชา 3104-1002ชส. ครูคณิต เมฆศิรินภาพงศ� 1-2554 ความพึงใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชส. ครูคณิต เมฆศิรินภาพงศ� 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม

ขบ ครูคเณศ เชี่ยวชาญ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม

ขบ ครูคเณศ เชี่ยวชาญ 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชอ. ครูคมสัน สุนันท�รุ!งอังคณา 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

ชอ. ครูคมสัน สุนันท�รุ!งอังคณา 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

กร. ครูจันทนา  มงคลพงษ� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียน การสอน

ทําเนียบวิจัยในชั้นเรียนครู ประจําป�การศึกษา 2554
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ทําเนียบวิจัยในชั้นเรียนครู ประจําป�การศึกษา 2554

กร. ครูจันทนา  มงคลพงษ� 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&าน คุณธรรม จริยธรรม

ชย. ครูจุตติ   ประนมศรี 1-2554 การศึกษาสภาพปOญหาการสอนมาตรฐานวิชาชีพ

ชย. ครูจุตติ   ประนมศรี 1-2554 ความพึงพอใจของผู&เรียนต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชย. ครูจุมพล  ปQวนศิริ 1-2554 การศึกษาพฤติกรรมของการคุยกันในชั้นเรียน

ชย. ครูจุมพล  ปQวนศิริ 2-2554 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู  งานเครื่องยนต�เบื้องต&น

กร. ครูจุฬารัตน�  สมเจริญ 1-2554 รายงานการใช&เอกสารประกอบการสอน

กร. ครูจุฬารัตน�  สมเจริญ 2-2554 รายงานการใช&เอกสารประกอบการสอน

ชย. ครูเจริญ  แก&วนาโอ 1-2554 การจัดการเรียนการสอนโดยใช&เอกสารประกอบการสอน  ระบบรองรับน้ําหนัก

ชย. ครูเจริญ  แก&วนาโอ 2-2554 การจัดการเรียนการสอนโดยใช&เอกสารประกอบการสอน  ระบบเบรก วิศวกรรมยานยนต�

ชย. ครูฉัตรชัย   ฤกษ�สังเกตุ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการสอน แผนกวิชาเครื่องกล

ชย. ครูฉัตรชัย   ฤกษ�สังเกตุ 2-2554 รายงานวิจัยเรื่องการปรับพฤติกรรมการส!งการบ&านในรายวิชาเครื่องยนต�เบื้องต&น

ชอ. ครูชลิดา  สิงห�ปBอง 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชอ. ครูชลิดา  สิงห�ปBอง 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชก. ครูชัยพฤภษ�   วิเศษประสิทธิ์ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการสอน

ชก. ครูชัยพฤภษ�   วิเศษประสิทธิ์ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการสอน

ชก. ครูชัยพฤภษ�   วิเศษประสิทธิ์ 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม

ชช ครูชาตรี ปริยัติทวีลาภ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

ชช ครูชาตรี ปริยัติทวีลาภ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม  จริยธรรม
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ทําเนียบวิจัยในชั้นเรียนครู ประจําป�การศึกษา 2554

กร. ครูชุลี  หิรโิอตัปปะ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&าน คุณธรรม จริยธรรม

กร. ครูชุลี  หิรโิอตัปปะ 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียน การสอน

ชย. ครูเชิดวงค�  ฤกษ�ใหญ! 1-2554 นักศึกษาไม!ทําแบบฝ;กหัด (การบ&าน) ด&วยตนเอง

ชย. ครูเชิดวงค�  ฤกษ�ใหญ! 2-2554 การศึกษาพฤติกรรมที่ไม!ตั้งใจเรียนของนักศึกษาชั้น  ปวช.2

สามัญ ครูไชยยศ สูญทุกข� 1-2554 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสนใจก!อนและหลังเรียนวิชา คณิตศาสตร� 2 รหัสวิชา3000-1521 โดยใช&

กิจกรรมการเรียนแบบร!วมมือ(เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw)สามัญ ครูไชยยศ สูญทุกข� 2-2554 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสนใจก!อนและหลังเรียนวิชา แคลคูลัส 1 รหัสวิชา3000-1525 โดยใช&กิจกรรม

การเรียนแบบร!วมมือ(เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw)สามัญ ครูณัชพร เอี่ยมใส 1-2554 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน   วิชาภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ รหัสวิชา 2000 - 1235

สามัญ ครูณัฏฐ�ดนุช คันธรักษ� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการเรียนการสอนของครูภาษาไทยด&านคุณธรรม จริยธรรม

ชฟ. ครูณัฐพงษ� อินทรสุข 1-2554 การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค�ตามทัศนของนักศึกษาระดับ ปวช. 1,2 และ ปวช.3 

ชฟ. ครูณัฐพงษ� อินทรสุข 2-2554 การศึกษาคุณภาพเอกสารประกอบบการสอน วิชาหม&อแปลงไฟฟBา 2104-2107

ชก. ครูณัฐวิทย�   จันทินนาธร 2-2554 การสร&างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน

สามัญ ครูดาริน กีฏามระ 1-2554 การพัฒนาทักษะการฟOงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป5ที่2 โดยใช&สื่อสภาพจริง

สามัญ ครูดาริน กีฏามระ 2-2554 ผลของการสอนงานโดยใช&งานปฏิบัติเปBนฐานในการเรียนรู& ที่มีต!อควาสามารถในการใช&ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป5ที่1ชย. ครูดุษฎี  แก&วพร&อม 1-2554 การแก&ปOญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานวัสดุช!างอุตสาหกรรม

ชย. ครูดุษฎี  แก&วพร&อม 2-2554 การแก&ปOญหาการร&อยซี่ลวดล&อรถจังกรยานยนต�ไม!ถูกต&องของนักเรียน

ชย. ครูถนัด   เฟ_องมะลิ 1-2554 วิจัยการปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาสายของนักเรียน ปวส

ชย. ครูถนัด   เฟ_องมะลิ 2-2554 ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต�ดีเซล

ชอ. ครูถิรวุฒิ  ธรรมเจริญ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน
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ชอ. ครูถิรวุฒิ  ธรรมเจริญ 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชย. ครูทรงวุฒิ   กาฝาก 1-2554 การผลิตเชื้อเพลิง

ชย. ครูทรงวุฒิ   กาฝาก 1-2554 การพัฒนาชุดการสอนพิกัดขนาดของเครื่องยนต�

ชย. ครูทรงวุฒิ   กาฝาก 2-2554 การพัฒนาการสอนเรื่องพิกัดขนาดเครื่องยนต�

ชอ. ครูทองคํา  แก&วสุข 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชอ. ครูทองคํา  แก&วสุข 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชฟ. ครูทักษิณ  พ!วงพี 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาไฟฟBากําลัง

ชฟ. ครูทักษิณ  พ!วงพี 1-2554 การสร&างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยใช&เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบควบคุมในโรงงาน

อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2007ชฟ. ครูทักษิณ  พ!วงพี 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน แผนกวิชาไฟฟBากําลัง

ชก. ครูทัศนัย   มีเฉลา 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม

ชก. ครูทัศนัย   มีเฉลา 2-2554 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช&งานเอกสารประกอบการสอน

ชช ครูทัศนัย สมบุญโต 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

ชช ครูทัศนัย สมบุญโต 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม 

กร. ครูธนัชพร  เมฆศิรินภาพงศ� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียน การสอน

กร. ครูธนัชพร  เมฆศิรินภาพงศ� 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&าน คุณธรรม จริยธรรม

ชก. ครูธวัชชัย   รัตนะ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน1

ชก. ครูธวัชชัย   รัตนะ 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม

ชส. ครูธวัชชัย เจริญลาภ    1-2554 การศึกษาประสิทธิภาพขแองปเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชาสํารวจ
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ชส. ครูธวัชชัย เจริญลาภ    2-2554 เจตคติที่มีตอวินัยในตนเอง ด&านวินัยในห&องเรียนความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝQสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนระดับ 

ปวช 2ชว. ครูธีระยุทธ  นุ&ยนุ!น 1-2554 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช&ชุดฝ;กอย!างถูกวิธี

ชว. ครูธีระยุทธ  นุ&ยนุ!น 2-2554 การพัฒนาการเรียนรู&โดยใช&ชุดการสอนการใช&เครื่องมือวัดและควบคุมคุณภาพ

ชว. ครูนพพร  น&อยวัฒนกุล 1-2554 วิจัยการใช&เอกสารประกอบการสอนวิชางานนิวแมติกส�และไฮดรอลิกส�เบื้องต&น

ชว. ครูนพพร  น&อยวัฒนกุล 2-2554 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให&เปHนผู&มีวินัยและความรับผิดชอบต!อหน&าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียน  ปวส.1

ทค ครูนพพล  สุภารักษ� 1-2554 รายงานการใช&ชุดการสอน  งานฝ5มือ

ทค ครูนพพล  สุภารักษ� 2-2554 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู&  งานฝ;กผีมือ

ชช ครูนพพล เพ็งนู 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม

ชช ครูนพพล เพ็งนู 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

สามัญ ครูนพมน  แสวงสุข 1-2554  การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําศัพท�ภาษาอังกฤษ โดยใช&แบบท!องจําคําศัพท�ภาษาอังกฤษและแบบฝ;กเขียน สะกด

คําศัพท�ภาษาอังกฤษสามัญ ครูนพมน  แสวงสุข 2-2554 การพัฒนาทักษะการเขียนคําศัพท�เกี่ยวกับอาชีพโดยใช&เกมประกอบการเรียนการสอน

สามัญ ครูนพมน  แสวงสุข 2-2554 การพัฒนาการอ!านออกเสียง th ไม!ถูกต&อง

ชอ. ครูนพรัตน� รุ!งเรืองจินดา 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

ชอ. ครูนพรัตน� รุ!งเรืองจินดา 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

สามัญ ครูนพวรรณ กสิพร&อง 1-2554 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู& วิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ  รหัสวิชา 3000-1101 

สามัญ ครูนพวรรณ กสิพร&อง 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อการจัดการเรียนการสอนของครูผู&สอนวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

ชอ. ครูนรเศรษฐ� ศิรไิปล� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน
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ชอ. ครูนรเศรษฐ� ศิรไิปล� 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

ชย. ครูนาวี   นาวินทรานนท� 1-2554 การพัฒนาทักษะการใช&เครื่องมือวัดละเอียดงานช!างยนต� ปวช.1 แผนกวิชาเชื่อมโลหะ

ชย. ครูนาวี   นาวินทรานนท� 2-2554 การพัฒนาทักษะการใช&เครื่องมือวัดละเอียดงานช!างยนต�ของนักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล

ไอที ครูนิทัศน�  วีระโพธิ์ประสิทธ� 1-2554 การศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต!อวินัยในตนเองในชั้นเรียนและจูงใจ ใฝQสัมฤทธิ์ ทางการเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชา 

แม!พิมพ�พลาสติก แผนกวิชาช!างกลโรงงานไอที ครูนิทัศน�  วีระโพธิ์ประสิทธ� 2-2554 ความพึงพอใจการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาระดับ ปวส.1 กลุ!ม 5-8

ชว. ครูบรรจง  ศักดิ์นิชล 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการเรียนการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชว. ครูบรรจง  ศักดิ์นิชล 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการเรียนการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม

ชย. ครูบํารุง    พชรธนสาร 1-2554 การศึกษาพฤติกรรมที่ไม!ตั้งใจเรียนของนักศึกษา

ชย. ครูบํารุง    พชรธนสาร 2-2554 การพัฒนาทักษะการใช&เครื่องมือช!างยนต� ของ  ปวช

ชก. ครูบุญทวี  ละอองศรี 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม

ชก. ครูบุญทวี  ละอองศรี 2-2554 การสร&างและหาประสิทธิภาพเอกสารการสอน  cnc

ชย. ครูบุญเสริม เรืองสุทธิ 1-2554 วิจัยเรื่องชุดการสอน  เรื่องพิกัดขนาดของเครื่องยนต�

ชย. ครูบุญเสริม เรืองสุทธิ 2-2554 วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอน  เรื่องคอมเพลสเซอร�

ชย. ครูบุญเอก  คุ&มหอม 1-2554 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชย. ครูบุญเอก  คุ&มหอม 2-2554 ความพึงพอใจของผู&เรียนต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม  จริยธรรม
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ชอ. ครูปพนพัทธ�  พิมพ�คต 2-2554 การสํารวจการเข&าชั้นเรียนสายของนักศึกษาวิชางานบริหารการคอมพิวเตอร�และอุปการณ�

สามัญ ครูปภาพัน งามบุญ 1-2554 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ต!อการจัดการเรียนการสอนวิชา วิถีธรรมวิถีไทย (2000-1301)

ชฟ. ครูประจวบ  นากร 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน แผนกวิชาช!างไฟฟBากําลัง

ชฟ. ครูประจวบ  นากร 2-2554 ความพึงพอใจของผู&เรียนต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาช!องไฟฟBากําลัง

ทฐ ครูประชิต  รัตนพลแสน 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน แผนกวิชา เทคโนโลยีพื้นฐาน

ชฟ. ครูปรัชญา  สุขนิ่ม 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน แผนกวิชาช!างไฟฟBากําลัง

ชฟ. ครูปรัชญา  สุขนิ่ม 2-2554 ความพึงพอใจของผู&เรียนต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาช!องไฟฟBากําลัง

ชย. ครูปราโมทย�   กล&าหาญ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชย. ครูปราโมทย�   กล&าหาญ 1-2554 การศึกษาพฤติกรรมที่ไม!ตั้งใจเรียนของนักศึกษา ปวช

ชย. ครูปราโมทย�   กล&าหาญ 2-2554 การศึกษาพฤติกรรมที่ไม!ตั้งใจเรียนของนักศึกษา ปวช

ชช ครูปOญญา รุ!งแจ&ง 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม  จริยธรรม

ชช ครูปOญญา รุ!งแจ&ง 2-2554 ความพึงพอใจของผู&เรียนต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม  จริยธรรม

ชช ครูปdฏิวัฒน� อรรถนาถ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

ชช ครูปdฏิวัฒน� อรรถนาถ 1-2554 ความพึงพอใจของนักเรียนต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม  จริยธรรม

สามัญ ครูพรมภร แสนศรีแก&ว 1-2554 การปลูกฝOงความรับผิดชอบนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 เรื่องการส!งงานในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1

ชก. ครูพรเลิศ เศรษฐประเสรฐิ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม

ชก. ครูพรเลิศ เศรษฐประเสรฐิ 2-2554 การสร&างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน
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ชอ. ครูพันธ�ศักดิ์  พลอินทร� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชอ. ครูพันธ�ศักดิ์  พลอินทร� 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

สามัญ ครูพิเชษฐ� มีมั่งคั่ง 1-2554 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน   วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา 3000-1201

ชย. ครูพิทยา ภูปลื่ม 1-2554 เจตคติที่มีต!อวินัยในตนเอง

ชย. ครูพิทยา ภูปลื่ม 2-2554 วิจัยการใช&เอกสารประกอบการสอน

กร. ครูพิมพรรณ  ปOญจขันธ� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&าน คุณธรรม จริยธรรม

กร. ครูพิมพรรณ  ปOญจขันธ� 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียน การสอน

ชฟ. ครูแพรวพรรณ  ตั้งมั่นสกุล 1-2554 การสํารวจการเข&าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

ชว. ครูไพโรจน�  ครองตน 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม  จริยธรรม

ชว. ครูไพโรจน�  ครองตน 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

สามัญ ครูภควุต  กองชา 1-2554 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน   วิชาภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ รหัสวิชา 2000 - 1235

ชอ. ครูภัสพร  ชัชวาล 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชอ. ครูภัสพร  ชัชวาล 2-2554 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชอ. ครูมนตรี  ปOญจขันธ� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชอ. ครูมนตรี  ปOญจขันธ� 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

สามัญ ครูมาริษา เจิน 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียน 

ชว. ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนา 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชว. ครูไมตรี  ชินศิริวัฒนา 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม  จริยธรรม
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สามัญ ครูไมตรี ไชยชมภู 2-2554 การศึกษาพฤติกรรมการส!งงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช!างยนต�

ทค ครูรจนา  กนกมหกุล 1-2554 รายงานการใช&ชุดการสอน  งานฝ5มือ

ทค ครูรจนา  กนกมหกุล 2-2554 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู&  งานฝ;กผีมือ

สามัญ ครูรังสี  ศิรไิปล� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูผู&สอนวิชาภาษาอังกฤษสมัครงานด&านคุณธรรม จริยธรรม  

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ   จังหวัดชลบุรีสามัญ ครูรังสี  ศิรไิปล� 2-2554 การศึกษาเจตคติของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคโลหะ ระดับ ปวส. ชั้นป5ที่ 2 ป5การศึกษา 2554 ที่มีต!อการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษสมัครงาน (3000-1235)สามัญ ครูรัชพินทร� สุดประเสรฐิ 1-2554 ภาษาอังกฤษจากบริบทโดยการสอนแบบ Jigsaw กับการสอนแบบปกติ

ขบ ครูรุ!งทิวา สาริยะสุนทร 1-2554 การวิจัยการใช&การเอกสารประกอบการสอน เขียนแบบท!อและสุขภัณฑ�โดยใช&คอมพิวเตอร�ช!วย

ขบ ครูรุ!งทิวา สาริยะสุนทร 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม

ชส. ครูเลิศศักดิ์ มาศพฤกษ� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชส. ครูเลิศศักดิ์ มาศพฤกษ� 2-2554 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชฟ. ครูวชิระ  สุขมหา 1-2554 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของใบงานการวิเคราะห�การทํางานของวงจรเรียงกระแสด&วยไดโอดชนิดครึ่งคลื่น 3 เฟส

ชฟ. ครูวชิระ  สุขมหา 2-2554 การพัฒนาทักษะกระบวนการแก&ปOญหา วิชา มอเตอร�ไฟฟBากระแสสลับ (2104-2108)

ชฟ. ครูวรภัณช�ณัฐฌ�  นิ่มเสนาะ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาไฟฟBากําลัง

ชฟ. ครูวรภัณช�ณัฐฌ�  นิ่มเสนาะ 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน แผนกวิชาไฟฟBากําลัง

สามัญ ครูวรรณี ตันติชัยยกุล 1-2554 ความพึงพอใจของนักเรียนต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร�พื้นฐาน(รหัส 2000-1401)

สามัญ ครูวรรณี ตันติชัยยกุล 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม

ชก. ครูวรวิทย� เกตุบรรลุ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการสอน

ชก. ครูวรวิทย� เกตุบรรลุ 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการสอน
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สามัญ ครูวาทวโิรจน� พันธุ�รุ!งโรจน� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม

สามัญ ครูวาทวโิรจน� พันธุ�รุ!งโรจน� 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

ชส. ครูวิทยา ถนัดงาน 1-2554  การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต!อการจัดการเรียนการสอน   โดยใช&เอกสารประกอบการเรียน

ชส. ครูวิทยา ถนัดงาน 2-2554 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต!อการจัดการเรียนการสอน โดยใช&เอกสารประกอบการเรียน วิชาการออกแบบ

โครงสร&างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสวิชา 3106-2012
ชส. ครูวิภารัตน� ชาวสวน 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอน ด&านคุณธรรม จริยธรรม

ชส. ครูวิภารัตน� ชาวสวน 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&าน คุณธรรม จริยธรรม การศึกษาพฤติกรรมการไม!ส!งงาน

กร. ครูวิยะวรรณ  ศรีกงพาน 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&าน คุณธรรม จริยธรรม

กร. ครูวิยะวรรณ  ศรีกงพาน 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียน การสอน

กร. ครูวไิลวรรณ�  เกตุบรรลุ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&าน คุณธรรม จริยธรรม

กร. ครูวไิลวรรณ�  เกตุบรรลุ 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียน การสอน

ชก. ครูวีระพรรณ   กระจับเงิน 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม

ชก. ครูวีระพรรณ   กระจับเงิน 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

สามัญ ครูศันสนีย�   ทุกข�สูญ 1-2554 การศึกษาความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ�ที่เน&นผู&เรียนเปHนสําคัญของนักเรียนนักศึกษที่

เรียนวิชา กลุ!มวิชาสังคมสามัญ ครูศันสนีย�   ทุกข�สูญ 2-2554 การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาการ การดํารงชาตไิทย

ทฐ ครูศิราพรรณ  แซ!อุ!ย 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน แผนกวิชา เทคโนโลยีพื้นฐาน

ชฟ. ครูศุภกฤษ  สุขเจริญ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม  จริยธรรม แผนกวิชาช!างไฟฟBากําลัง
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ชฟ. ครูศุภกฤษ  สุขเจริญ 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน แผนกวิชาไฟฟBากําลัง

ทค ครูสถาพร  อุ!นเรือนงาม 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู  ด&านการเรียนการสอน

ทค ครูสถาพร  อุ!นเรือนงาม 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู  ด&านคุณธรรม จริยธรรม

สามัญ ครูสนอง คุณประเสรฐิ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอนในรายวิชา วิทยาศาสตร� 8

ชช ครูสมชาย กาญจนสมคิด 1-2554 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการคุยกันในชั้นเรียน รายวิชางานระบบท!อระบายอากาศ

ชช ครูสมชาย กาญจนสมคิด 2-2554 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช. ที่มีต!อคุณภาพการสอนของครูผู&สอน ในรายวิชางานระบบท!อระบายอากาศ(2100-2122)

ชว. ครูสมบัติ  อินยิน 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม  จริยธรรม

ชว. ครูสมบัติ  อินยิน 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชช ครูสมบัติ หิรโิอตัปปะ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

ชช ครูสมบัติ หิรโิอตัปปะ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม  จริยธรรม

ชช ครูสมบัติ หิรโิอตัปปะ 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

ชช ครูสมบัติ หิรโิอตัปปะ 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม  จริยธรรม

ชก. ครูสมภพ   สุขกี่ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชก. ครูสมภพ   สุขกี่ 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม

สามัญ ครูสมมาตร ปOญญาประทีป 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม

ทค ครูสมยศ  วงศ�เกษร 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู  ด&านการเรียนการสอน

ทค ครูสมยศ  วงศ�เกษร 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู  ด&านคุณธรรม จริยธรรม
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ชย. ครูสมหมาย   สมแก&ว 1-2554 การแก&ปOญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต�แกgสโซลีน

ชย. ครูสมหมาย   สมแก&ว 2-2554 การศึกษาการปรับพฤติกรรมการส!งการบ&าน

ขบ ครูสมหมาย ชินศิริวัฒนา 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม

ขบ ครูสมหมาย ชินศิริวัฒนา 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคการเรียนการสอน

ขบ ครูสรินทร มูลสัวสดิ์ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม

ขบ ครูสรินทร มูลสัวสดิ์ 2-2554 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขียนภาพสเกตซ� การเขียนเส&นในการเขียนแบบ

ชฟ. ครูสาธิต  วรรณสุทธิ์ 1-2554 การพัฒนาแผนการเรียนรู&แบบมีส!วนร!วม (PL) เรื่องวงจรความต&านทานไฟฟBา วิชาวงจรไฟฟBา 1 รหัสวิชา (2104-2102) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชฟ. ครูสาธิต  วรรณสุทธิ์ 2-2554 การพัฒนาทักษะการทํางานเปHนทีมด&วยวิธีสอนแบบร!อมมือที่ประสบความสําเร็จเปHนทีม (STAD) เรื่องการวิเคราะห�

วงจรไฟฟBาโดยเทวินิน วิชาวงจรไฟฟBา รหัสวิชา (3104-1001) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ไอที ครูสายชล  สุขนิ่ม 2-2554 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม สําหรับวิชา การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชส. ครูสาโรจน� อรุณฉาย 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&าน คุณธรรม จริยธรรม

ชส. ครูสาโรจน� อรุณฉาย 2-2554 การศึกษาพฤติกรรมการไม!ส!งงาน

ชฟ. ครูสิรินทรา  สุขขา 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน แผนกวิชาช!างไฟฟBากําลัง

ชฟ. ครูสิรินทรา  สุขขา 2-2554 ความพึงพอใจของผู&เรียนต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาช!องไฟฟBากําลัง

ชอ. ครูสุคนธ�  พุ!มศรี 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชอ. ครูสุคนธ�  พุ!มศรี 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน



แผนก ชื่ออาจารย ป�

การศึกษา
ผลงานวิจัย

ทําเนียบวิจัยในชั้นเรียนครู ประจําป�การศึกษา 2554

ชช ครูสุคนธ� อุดมทรัพย� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

ชช ครูสุคนธ� อุดมทรัพย� 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

ขบ ครูสุชิน หนูแก&ว 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ทค ครูสุดาวดี  บํารุงเดช 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู  ด&านคุณธรรม จริยธรรม

ทค ครูสุดาวดี  บํารุงเดช 1-2554 การสร&างบทเรียนคอมพิวเตอร�ช!วยสอน  วิชาวัสดุช!างอุตสาหกรรม

ทค ครูสุดาวดี  บํารุงเดช 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู  ด&านคุณธรรม จริยธรรม

ชอ. ครูสุนทร  เรืองวัฒนานนท� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชอ. ครูสุนทร  เรืองวัฒนานนท� 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชส. ครูสุพจน� ชินอมรเลิศ  1-2554 ความพึงพอใจของศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู

ชส. ครูสุพจน� ชินอมรเลิศ  2-2554 มาตรการเสริมทักษะการคํานวณเรื่องตรโีกนมิติของผู&เรียน

กร. ครูสุพัฒนา  อุดมทรัพย� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&าน คุณธรรม จริยธรรม

กร. ครูสุพัฒนา  อุดมทรัพย� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียน การสอน

ชก. ครูสุพิท   มุ!งหาทรัพย� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการสอน

ชก. ครูสุพิท   มุ!งหาทรัพย� 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม

ทฐ ครูสุภัทรา  สนิทเหลือ 1-2554 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน

ชส. ครูสุรพ�เศรษฐ ตันสุวรรณรัตน� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน
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ชส. ครูสุรพ�เศรษฐ ตันสุวรรณรัตน� 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม

ชช ครูสุริยัน อธิปOตยกุล 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม 

ชช ครูสุริยัน อธิปOตยกุล 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

สามัญ ครูสุรีย�พร บุญน้ําชู 1-2554 การเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของภาษาถิ่นและภาษาต!างประเทศของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.สาขาวิชาช!างเขียนแบบที่สอน

โดยใช&สื่อ power piontสามัญ ครูสุรีย�พร บุญน้ําชู 2-2554 การวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (2000-1102)

กร. ครูสุวดี  เห็นชอบดี 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&าน คุณธรรม จริยธรรม

กร. ครูสุวดี  เห็นชอบดี 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียน การสอน

ทค ครูสุวิทย�  อินทรอนงค� 1-2554 การใช&ชุดการสอน

ทค ครูสุวิทย�  อินทรอนงค� 2-2554 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู&  งานฝ;กผีมือ

ชอ. ครูเสกสรร  ศรีจันทร� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชอ. ครูเสกสรร  ศรีจันทร� 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชฟ. ครูเสริมศักดิ์  บุตรไชย 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาไฟฟBากําลัง

ชฟ. ครูเสริมศักดิ์  บุตรไชย 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน แผนกวิชาไฟฟBากําลัง

ชว. ครูโสศิรัตน�  ศิริสถิตย� 1-2554 การพัฒนาการเรียนรู&โดยใช&ชุดการสอนวิชา โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร�และการควบคุม

ชว. ครูโสศิรัตน�  ศิริสถิตย� 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&าน คุณธรรม จริยธรรม
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ทฐ ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม 1-2554 การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร�สําหรับเด็กเรียนอ!อน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกเครื่องมือกล กลุ!ม 1-2

ทฐ ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน

ขบ ครูอนุชัย เอี่ยมแก&ว 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม

ขบ ครูอนุชัย เอี่ยมแก&ว 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

กร. ครูอนุสรา  สินสวัสดิ์ 1-2554 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข&าเรียนสายโดยใช&วิธีสร&างแรงจูงใจ

กร. ครูอนุสรา  สินสวัสดิ์ 2-2554 รายงานการใช&เอกสารประกอบการสอน

ชย. ครูอภิชาติ   หารสุโพธิ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชย. ครูอภิชาติ   หารสุโพธิ 1-2554 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการคุยกันในชั้นเรียน

ชย. ครูอภิชาติ   หารสุโพธิ 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชย. ครูอรรณพ   ก!อเกิดบุญ 1-2554 การแก&ปOญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุช!างอุตสาหกรรม

ชย. ครูอรรณพ   ก!อเกิดบุญ 1-2554 การพัฒนาชุดฝ;กปฏิบัติ

ชย. ครูอรรณพ   ก!อเกิดบุญ 2-2554 การแก&ปOญหาการร&อยซี่ลวดวงล&อจักรยานยนต�

สามัญ ครูอังคณา   ชวนชม 1-2554 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่ทีต!อการจัดการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร�ประยุกต� 1 รหัสวิชา 2000-1520 

สามัญ ครูอังคณา   ชวนชม 2-2554 การแก&โจทย�ปOญหาคณิตศาสตร�ด&านการบวก การลบ การคูณและการหาร

สามัญ ครูอัจฉรา  นาคอ&าย 1-2554 รายงานวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน

สามัญ ครูอัจฉรา  นาคอ&าย 2-2554 รายงานวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม

สามัญ ครูอัญชนา เจตน�สัมฤทธิ์ 1-2554 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสนใจก!อนเรียนและหลังเรียน วิชา แคลคูลัส 1 รหัสวิชา 3000-1525โดยใช&กิจกรรม

การเรียนแบบร!วมมือ(เทคนิคการสอนแบบJigsaw)ชฟ. ครูอาทิตย�  ศิลาอาสน� 1-2554 การศึกษาเจตคติต!อวิชาอุปการณ�อิเล็กทรอนิกส�และวงจร แหนกวิชาไฟฟBากําลัง
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ชฟ. ครูอาทิตย�  ศิลาอาสน� 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน แผนกวิชาช!างไฟฟBากําลัง

ชก. ครูเอกชัย   หมื่นใจกล&า 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม

ชก. ครูเอกชัย   หมื่นใจกล&า 2-2554 การสร&างและหาประสิทธิภาพเอกสารการสอนของเอกสารประกอบการสอน

ไอที ครูเอกลักษณ�  เฉลิมลาภ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน วิชา การ

บํารุงรักษาเครือข!ายคอมพิวเตอร� รหัสวิชา 3901-2102ไอที ครูเอกลักษณ�  เฉลิมลาภ 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอนของครู ด&านคุณธรรม จริยธรรม วิชาการ

บํารุงรักษาเครือข!ายคอมพิวเตอร�  รหัสวิชา 3901-2102
ชย. นางสาวสาวิตรี  ศรีพรหม 1-2554 การแก&ปOญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานช!างอุตสาหกรรม

ชย. นางสาวสาวิตรี  ศรีพรหม 2-2554 การแก&ปOญหาการร&อยซี่ลวดวงล&อรถจักยานยนต�ไม!ถูกต&องขอวนักเรียน วิชาเครื่องกล

สามัญ นางสําเริง พลเวียง 1-2554 การพัฒนาชุดสื่อผสมระบบนิเวศ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร�

สามัญ นางสําเริง พลเวียง 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครู ด&านการเรียนการสอน 

ชอ. ว!าที่เรือตรีณัฐวุฒิ  พ!วงพิทักษ� 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชอ. ว!าที่เรือตรีณัฐวุฒิ  พ!วงพิทักษ� 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการเรียนการสอน

ชก. อาจารย�ชํานาญ   คล&ายศรี 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม เครื่องมือกล cnc

ชก. อาจารย�ชํานาญ   คล&ายศรี 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม เครื่องมือกล cnc

ชย. อาจารย�ธวัชชัย   ศรีดาฟอง( ชย 1-2554 การแก&ปOญหาผลสัมฤทธ�ทางการเรียน วิชางานวัสดุช!างอุตสาหกรรม ปวช. พ.ศ. 2546

ชย. อาจารย�ธวัชชัย   ศรีดาฟอง( ชย 2-2554 การแก&ปOญหาการร&อยซี่ลวดวงล&อรถจักยานยนต�ไม!ถูกต&องขอวนักเรียน วิชาเครื่องกล

ชย. อาจารย�ปรีดา   แย&มสมุทร( ชย. 1-2554 การแก&ปOญหาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชางานวัสดุช!างอุตสาหกรรม



แผนก ชื่ออาจารย ป�

การศึกษา
ผลงานวิจัย

ทําเนียบวิจัยในชั้นเรียนครู ประจําป�การศึกษา 2554

ชย. อาจารย�ปรีดา   แย&มสมุทร( ชย. 2-2554 การแก&ปOญหาการร&อยซี่ลวดล&อรถจังกรยานยนต�ไม!ถูกต&องของนักเรียน

ชก. อาจารย�มุกดี   รุหการ 1-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านการสอน เทคโนโลยีแคดแคม

ชก. อาจารย�มุกดี   รุหการ 2-2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อคุณภาพการสอนของครูด&านคุณธรรม จริยธรรม เทคโนโลยีแคดแคม
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