
สรุปการส�งเอกสาร ผลงานวิจัยของครูผู�สอน 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจําภาคเรียนที่ 1/2555 
 

สาขาวิชาช�างเชื่อม 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ส�ง เวลาที่ส�ง 
1 นายสมบัติ หิริโอตัปปะ การมีวินัยและขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์ 26 ต.ค. 2555 16.00 น. 
*2 นายสุริยัน   อธิป,ตยกุล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให/มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้นป3ที่ 3 (ชช.) 6 พ.ย. 2555 11.00 น. 
*3 นายชาตรี   ปริยัติทวีลาภ การศึกษาพฤติกรรม เรื่องการคุยกันในชั้นเรียน รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ<นเบื้องต/น 8 พ.ย. 2555 15.00 น. 
*4 นายสมชาย   กาญจนสมคิด การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานระบบท<อระบายอากาศ เรื่อง งานท<อสี่เหลี่ยม ปวช. 3 12 พ.ย. 2555 10.15 น. 
5 นายสุคนธ@   อุดมทรัพย@ การสร/างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน วิชา งานเชื่อมและโลหะแผ<นเบื้องต/น 26 ต.ค. 2555 16.00 น. 
6 นายป,ญญา   รุ<งแจ/ง การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 26 ต.ค. 2555 16.00 น. 
7 น.ส.กิตติยากรณ@    รถทอง เจตคติที่มีต<อวินัยในตนเอง ด/านวินัยในห/องเรียนของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาช<างเชื่อม 26 ต.ค. 2555 16.00 น. 
8 นายนพพล       เพ็งนู เจตคติที่มีต<อวินัยในตนเอง ด/านวินัยในห/องเรียน 26 ต.ค. 2555 16.43 น. 
9 นายทัศนัย         สมบุญโต ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต<อคุณภาพการสอนของครู 26 ต.ค. 2555 16.00 น. 
10 นายปFฏิวัฒน@    อรรถนาถ เจตคติที่ดีต<อวินัยในตนเอง ด/านวินัยในห/องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์ 26 ต.ค. 2555 16.00 น. 
   ทางการเรียนของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาช<างเชื่อมโลหะ   

 



สรุปการส�งเอกสาร ผลงานวิจัยของครูผู�สอน 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจําภาคเรียนที่ 1/2555 

 

สาขาวิชาช�างก�อสร�าง 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ส�ง เวลาที่ส�ง 
1 นายสุรพ@เศรษฐ  ตันสุวรรณรัตน@ -การศึกษาความพึงพอใจของผู/เรียนที่มีผลต<อการเรียนรู/ในสถานศึกษา 

-การศึกษาป,จจัยที่มีอิทธิพลต<อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
26 ต.ค. 2555 16.00 น. 

2 นายธวัชชัย   เจริญลาภ การศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาการสํารวจ 25 ต.ค. 2555 10.02 น. 
*3 นายวิทยา   ถนัดงาน    
4 นายคณิต   เมฆศิรินภาพงศ@ กลศาสตร@โครงสร/าง (ปวช.) 15 ต.ค. 2555  
5 นายสาโรจน@   อรุณฉาย การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต<อการเรียนการสอน........ก<อสร/าง 26 ต.ค. 2555 16.30 น. 
*6 นายเลิศศักดิ์   มาศพฤกษ@    
*7 นายสุพจน@   ชินอมรเลิศ    
8 นางสาววิภารัตน@   ชาวสวน การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต<ออิทธิพล งานเขียนแบบก<อสร/าง 1 (2106-2104) 26 ต.ค. 2555 14.55 น. 

 

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ส�ง เวลาที่ส�ง 
1 นายสมยศ   วงษ@เกษร งานเครื่องมือกลเบื้องต/น (ปวช.) 24 ต.ค. 2555  
2 นายเกรียงศักดิ์   ปานคล/าย รายงานการใช/เอกสารประกอบการสอนวิชา งานฝNกฝ3มือ 26 ต.ค. 2555 12.00 น. 
*3 นายสถาพร   อุ<นเรือนงาม    
4 นางรจนา    กนกมหกุล งานฝNกฝ3มือ (ปวช.) 26 ต.ค. 2555 09.00 น. 
5 นางสาวสุดาวดี     บํารุงเดช การพัฒนาการเรียนโดยการอ<านหนังสือส<งเสริมการอ<านวิชา วัสดุช<างอุตสาหกรรม 15 ต.ค. 2555 13.00 น. 
6 นายสุวิทย@    อินทรอนงค@ การสร/างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนฝNก...... 26 ต.ค. 2555 16.00 น. 
      



สรุปการส�งเอกสาร ผลงานวิจัยของครูผู�สอน 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจําภาคเรียนที่ 1/2555 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ส�ง เวลาที่ส�ง 
1 นางสจี พรหมมาศ ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชา โครงสร/างข/อมูล 26 ต.ค. 2555 11.00 น. 
2 นายประชิต    รัตนพลแสน การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร@ช<วยสอน 26 ต.ค. 2555 11.00 น. 
3 นางสาวศิราพรรณ   แซ<อุ<ย การพัฒนาความสามารถทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร@สําหรับเด็กเรียนอ<อน ระดับต/น ปวช.2 ช<างยนต@   
   กลุ<ม 1-2   

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ส�ง เวลาที่ส�ง 
1 นางสายชล สุขนิ่ม รายงานการใช/เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร@ 26 ต.ค. 2555 16.00 น. 
2 นายเอกลักษณ@  เฉลิมลาภ รายงานการใช/เอกสารประกอบการสอน วิชา โปรแกรมเว็บ 2 26 ต.ค. 2555 16.00 น. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการส�งเอกสาร ผลงานวิจัยของครูผู�สอน 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจําภาคเรียนที่ 1/2555 
 

สาขาวิชาช�างยนต/และเครื่องกลเกษตร 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ส�ง เวลาที่ส�ง 
1 นายฉัตรชัย   ฤกษ@สังเกตุ งานส<งกําลังรถยนต@ (ปวช.) 24 ต.ค. 2555  
2 นายบุญเอก   คุ/มหอม การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 26 ต.ค. 2555 10.45 น. 
3 นายเจริญ   แก/วนาโอ รายงานการวิจัยการจัดการเรียนการสอน..........วิศวกรรมฯ 26 ต.ค. 2555 15.00 น. 
4 นายจุตติ   ประนมศรี กลศาสตร@ของไหล (ปวส.) 22 ต.ค. 2555  
5 นายบุญเสริม   เรืองสุทธิ การพัฒนาชุดการสอนเรื่องคอมเพรชเซอร@ 24 ต.ค. 2555  
6 นายถนัด   เฟSองมะลิ การแก/ป,ญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 26 ต.ค. 255  
7 นายสมหมาย   สมแก/ว การศึกษาการปรับพฤติกรรมการส<งการบ/านในรายวิชาเครื่องยนต@เบื้องต/น 26 ต.ค. 2555 14.55 น. 
8 นายนาวี   นาวินทรานนท@ การพัฒนาศักยภาพการใช/เครื่องมือวัดละเอียดงานช<างยนต@ 26 ต.ค. 2555 14.00 น. 
9 นายทรงวุฒิ   กาฝาก งานวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากต/นธูปฤาษี 26 ต.ค. 2555 15.45 น. 
10 นายอภิชาติ   หารสุโพธิ์ รายงานการวิจัยการใช/เอกสารประกอบการสอนวิชางานขับรถยนต@ 26 ต.ค. 2555 12.00 น. 
11 นายจุมพล    ป วนศิริ การพัฒนาทักษะการใช/เครื่องมือวัดละเอียดงานช<างยนต@ 26 ต.ค. 2555 15.45 น. 
12 นายวินัย    เล็กเมือง การพัฒนาทักษะการใช/เครื่องมือช<างยนต@ 26 ต.ค. 2555 14.55 น. 
13 นายปรีดา       แย/มสมุทร การพัฒนาทักษะการใช/เครื่องมือช<างยนต@ 26 ต.ค. 2555 14.00 น. 
14 นายอรรณพ     ก<อเกิดบุญ การพัฒนาทักษะการใช/ประแจปอนด@ในงานช<างยนต@ 26 ต.ค. 2555 14.00 น. 
15 นายพิทยา      ภูปลื้ม การพัฒนาทักษะการใช/เครื่องมือช<างยนต@ 26 ต.ค. 2555 14.00 น. 
16 นายธวัชชัย     ศรีดาฟอง การพัฒนาทักษะการใช/ไมโครมิเตอร@ 26 ต.ค. 2555 14.00 น. 
      

 
 
 



สรุปการส�งเอกสาร ผลงานวิจัยของครูผู�สอน 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจําภาคเรียนที่ 1/2555 
 

สาขาวิชาช�างกลโรงงาน 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ส�ง เวลาที่ส�ง 
1 นายเอกชัย   หมื่นใจกล/า การสร/างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน CNC 26 ต.ค. 2555 15.55 น. 
2 นายวรวิทย@   เกตุบรรลุ การใช/เอกสารการสอนวิชาโปแกรม ซีเอ็นซี 26 ต.ค. 2555 09.00 น. 
3 นายสุพิท   มุ<งหาทรัพย@ วิจัยโครงการเครื่อง......... 26 ต.ค. 2555 10.10 น. 
4 ว<าที่ร.ต.ชัยพฤกษ@  วิเศษประสิทธิ์ การสร/างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวัสดุอุตสาหกรรม 26 ต.ค. 2555 15.40 น. 
5 นายชํานาญ   คล/ายศรี การสร/างและหาประสิทธิภาพงานเครื่องมือกลอุตสาหกรรม 26 ต.ค. 2555 15.00 น. 
6 นายทัศนัย   มีเฉลา การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช/เอกสารประกอบการสอนวิชาการวัดละเอียด 26 ต.ค. 2555 13.40 น. 
7 นายมุกดี   รุหการ การสร/างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 26 ต.ค. 2555 13.40 น. 
8 นายบุญทวี   ละอองศรี การสร/างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนพื้นฐานเทคโนโลยี CNC 26 ต.ค. 2555 07.30 น. 
9 นายวีระพรรณ   กระจับเงิน การสร/างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนงานเครื่องมือกลอัตโนมัติ 26 ต.ค. 2555 15.40 น. 
10 นายธวัชชัย   รัตนะ งานวิจัยวิชาโครงการ 26 ต.ค. 2555 15.05 น. 
11 นายเกรียงศักดิ์   พิมโคตร แนวทางการพัฒนาการใช/เวลาของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา 26 ต.ค. 2555 10.59 น. 
12 นายสมภพ     สุขกี้ การสร/างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 26 ต.ค. 2555 15.15 น. 
13 นายบัญชา     ขุนอินทร@สุข การสร/างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต/น 26 ต.ค. 2555 15.00 น. 
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สาขาวิชาช�างไฟฟ4ากําลัง 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ส�ง เวลาที่ส�ง 
1 นายวชิระ   สุขมหา การพัฒนาทักษะกระบวนการแก/ป,ญหาวิชามอเตอร@ไฟฟVากระแสสลับ 26 ต.ค. 2555 10.00 น. 
2 นายเกียรติชัย   สาริยะสุนทร รายงานวิจัยการใช/เอกสารประกอบการสอนวิชาดิจิตอลเบื้องต/น 26 ต.ค. 2555 15.25 น. 
3 นายประจวบ   นากร การสร/างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนงานบรรจุสารทําความเย็น 26 ต.ค. 2555 13.50 น. 
4 นายขวัญชัย    สงวนพงษ@ การส<งและจ<ายไฟฟVา (ปวส.) 23 ต.ค. 2555  
5 นายสาธิต    วรรณสุทธิ์ การพัฒนาแผนการเรียนแบบมีส<วนร<วม (PL) 26 ต.ค. 2555  
6 นายศุภชัย   ถึงเจริญ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจการคิดแก/ป,ญหาโดยวิธีการวิเคราะห@อภิมาน 26 ต.ค. 2555 11.30 น. 
7 นายทักษิณ        พ<วงพี การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนต<อวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟVา 26 ต.ค. 2555 14.35 น. 
8 นายอาทิตย@       ศิลาอาสน@ การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค@ของผู/สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ช<างไฟฟVา 26 ต.ค. 2555 11.50 น. 
9 นางสิรินทรา      สายคําวงษ@ การสร/างและการหาประสิทธิภาพ CAI เรื่อง การออกแบบวงจรนิวเมติกส@แบบต<อเนื่องโดยใช/ K-map 26 ต.ค. 2555 11.30 น. 
10 นายปรัชญา        สุขนิ่ม การพัฒนาชุดทดสอบอัลเทอร@เนเตอร@วิชาเครื่องกําเนิดไฟฟVากระแสสลับ เรื่องการตรวจสอบแรงดันฯ 26 ต.ค. 2555 16.00 น. 
11 นายเสริมศักดิ์      บุตรไชย รายงานวิจัยการใช/เอกสารประกอบการสอน วิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟVา 25 ต.ค. 2555 15.30 น. 
*12 นายวรภัณช@ณัฐฌ@  นิ่มเสนาะ    
13 นายณรงค@         ศรีหาธาตุ รายงานวิจัยการใช/เอกสารประกอบการสอน วิชา 2104-2107 ........ 26 ต.ค. 2555 09.10 น. 
14 นายภัทรพล       สุกับ รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องพฤติกรรมที่ส<งผลต<อด/านการมีวินัยในตนเอง 26 ต.ค. 2555 14.30 น. 
15 นายชัชวุฒิ        นราศรี การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช/ชุดฝNกอย<างถูกวิธี 26 ต.ค. 2555 14.00 น. 
      

 
 
 
 



สรุปการส�งเอกสาร ผลงานวิจัยของครูผู�สอน 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจําภาคเรียนที่ 1/2555 
 

สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส/ 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ส�ง เวลาที่ส�ง 
1 นายสุคนธ@   พุ<มศรี งานวิจัยการใช/เอกสารประกอบการการสอน 26 ต.ค. 255 13.30 น. 
2 นายพันธ@ศักดิ์   พลอินทร@ รายงานวิจัยการใช/เอกสารประกอบการเรียนไฟฟVาและอิเล็กทรอนิกส@ 26 ต.ค. 255 13.30 น. 
3 นายมนตรี   ป,ญจขันธ@ รายงานวิจัยการใช/เอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่องเสียง 26 ต.ค. 255 13.30 น. 
4 นายทองคํา   แก/วสุข รายงานการใช/เอกสารประกอบการสอน วิชา ซิลสกรีนและการพิมพ@ 26 ต.ค. 255 15.50 น. 
5 ว<าที่เรือตรีณัฐวุฒิ   พ<วงพิทักษ@ รายงานการใช/เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบภาพ 26 ต.ค. 255 15.50 น. 
6 นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท@ รายงานการใช/เอกสารประกอบการสอน วิชา ดิจิตอลเทคนิค 26 ต.ค. 255 13.45 น. 
7 นางชลิดา   สิงห@ปVอง รายงานการใช/ชุดการสอนเครื่องส<งวิทยุและสายอากาศ 26 ต.ค. 255 15.30 น. 
8 นางวัชรินทร@   ผ<องศรี รายงานการใช/เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรพัลซ@และดิจิตอล 26 ต.ค. 255 15.30 น. 
*9 นายนพรัตน@   รุ<งเรืองจินดา    
10 นายปพนพัทธ@   พิมพ@คต การแก/ไขป,ญหาทางพฤติกรรมเข/าเรียนสาย วิชา วงจรพัลซ@และดิจิตอล 26 ต.ค. 255 12.10 น. 
*11 นายคมสัน    สุนันท@รุ<งอังคณา    
12 นายนรเศรษฐ    ศิริไปล@ การแก/ไขป,ญหาการใช/คีมเป าหัว RJ-45 26 ต.ค. 255 13.45 น. 
13 นางสาวภัสพร   ชัชวาล รายงานการใช/เอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่องมือวัดไฟฟVาและอิเล็กทรอนิกส@ 26 ต.ค. 255 13.45 น. 
14 นายถิรวุฒิ       ธรรมเจริญ รายงานการใช/เอกสารประกอบการสอน วิชา อิเล็กทรอนิกส@อุตสาหกรรม 26 ต.ค. 255 13.45 น. 
15 นายวิรัตน@       เจริญสุข รายงานการใช/เอกสารประกอบการสอน วิชา อุปกรณ@อิเล็กทรอนิกส@ 26 ต.ค. 255 13.45 น. 
      

 
 
 
 
 



สรุปการส�งเอกสาร ผลงานวิจัยของครูผู�สอน 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจําภาคเรียนที่ 1/2555 
 

สาขาวิชาช�างเครื่องมือวัดและเมคคาทรอนิกส/ 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ส�ง เวลาที่ส�ง 
1 นายธีระยุทธ   นุ/ยนุ<น อุปกรณ@ในงานวัดและควบคุม (ปวส.) 12 ต.ค. 2555 16.00 น. 
2 นายบรรจง   ศักดิ์วนิชล การใช/เชิงวิจัยเอกสารประกอบการสอน วิชา งานไฟฟVาและอิเล็กทรอนิกส@ 26 ต.ค. 2555 12.10 น. 
3 นายไมตรี   ชินศิริวัฒนา วิจัยการใช/เอกสารประกอบการสอน วิชา เซนเซอร@และทรานสดิวเซอร@ 25 ต.ค. 2555 16.25 น. 
4 นายไพโรจน@   ครองตน การควบคุมอัตโนมัติ (ปวส.) 24 ต.ค. 2555 16.00 น. 
5 นายสมบัติ   อินยิน การสร/างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนเครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส@ 26 ต.ค. 2555 12.35 น. 
6 นายนพพร   น/อยวัฒนกุล การใช/เอกสารประกอบการสอน วิชา งานนิวเมติกส@และไฮดรอลิกส@เบื้องต/น 26 ต.ค. 2555 16.00 น. 
7 นายโสศิรัตน@     ศิริสถิตย@ ความสนใจของนักศึกษาที่มีต<อการทํางานและการศึกษาต<อระดับอุดมศึกษา 26 ต.ค. 2555 16.44 น. 
      

 
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ส�ง เวลาที่ส�ง 
1 นางชุลี   หิริโอตัปปะ การศึกษาความสัมพันธ@ระหว<างวิชาธุรกิจและการเปcนผู/ประกอบการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 26 ต.ค. 2555 17.30 น. 
2 นางสุวดี   เห็นชอบดี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 26 ต.ค. 2555 17.30 น. 
3 นางพิมพรรณ   ป,ญจขันธ@ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงสร/างการบริหารงานโรงแรมขนาดต<างๆ 26 ต.ค. 2555 17.30 น. 
4 นางจุฬารัตน@    สมเจริญ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ 26 ต.ค. 2555 10.15 น. 
5 นางสาววิยะวรรณ   ศรีกงพาน การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 26 ต.ค. 2555 17.30 น. 
      

 
 
 



สรุปการส�งเอกสาร ผลงานวิจัยของครูผู�สอน 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจําภาคเรียนที่ 1/2555 
 

สาขาวิชาช�างเขียนแบบ 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ส�ง เวลาที่ส�ง 
1 นางสมหมาย    ชินศิริวัฒนา การใช/เอกสารประกอบการสอนเขียนแบบเทคนิค 26 ต.ค. 2555 15.00 น. 
2 นางรุ<งทิวา   สาริยะสุนทร    การเขียนแบบท<อและสุขภัณฑ@โดยใช/คอมฯ 26 ต.ค. 2555 15.10 น. 
*3 นายอณุชัย   เอี่ยมแก/ว    
4 นายสุชิน   หนูแก/ว ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต<อเอกสารประกอบการสอน 26 ต.ค. 2555 13.59 น. 
5 นายคเณศ         เชี่ยวชาญ การใช/เอกสารประกอบการสอนการเขียนแบบงานโลหะแผ<น 26 ต.ค. 2555 15.30 น. 
6 นางสาวสิรินทร   มูลสวัสดิ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเขียนเทคนิคเบื้องต/น เรื่องการเขียนเส/นใบงานเขียนแบบ 26 ต.ค. 2555 15.10 น. 

 

สาขาวิชาการบัญชี 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ส�ง เวลาที่ส�ง 
1 นางจันทนา   มงคลพงษ@ วิจัยการใช/เอกสารประกอบการสอน วิชา บัญชีเบื้องต/น1 25 ต.ค. 2555 17.00 น. 
2 นางวิไลวรรณ@   เกตุบรรลุ วิจัยการใช/เอกสารประกอบการสอน วิชา การพัฒนางานด/วยระบบ...... 26 ต.ค. 2555 15.00 น. 
3 นางสุพัฒนา   อุดมทรัพย@ วิจัยการใช/เอกสารประกอบการสอน วิชา การเงินส<วนบุคคล 26 ต.ค. 2555 14.30 น. 
*4 นางธนัชพร   เมฆศิรินภาพงศ@    
      

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร/ธุรกิจ 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ส�ง เวลาที่ส�ง 
1 นายคมสรรค@   ภูทอง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ 26 ต.ค. 2555 12.00 น. 
2 นางณัฐนันท@   ภิญญศิริ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด/วยบทเรียนออนไลน@ฯ 26 ต.ค. 2555 13.00 น. 

 



สรุปการส�งเอกสาร ผลงานวิจัยของครูผู�สอน 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจําภาคเรียนที่ 1/2555  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ/ 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ส�ง เวลาที่ส�ง 
1 นางสาวนพมน   แสวงสุข วิจัยในชั้นเรียน 26 ต.ค. 2555 15.15 น. 
2 นางปภาพัน งามบุญ รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 26 ต.ค. 2555 14.30 น. 
3 นางรัชพินทร@   สุดประเสริฐ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเดาความหมายของคําศัพท@ภาษาอังกฤษ.................... 26 ต.ค. 2555 16.00 น. 
4 นางวรรณี   ตันติชัยยกุล รายงานการใช/เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร@พื้นฐาน 26 ต.ค. 2555 14.20 น. 
5 ว<าที่ร/อยโทไชยยศ   สูญทุกข@ การพัฒนารูปแบบการสอน 29 ต.ค. 2555 11.30 น. 
6 นางสกุลนรา   บูรประทีป วิจัย 5 บท เรื่อง การพัฒนาชุดฝNกทักษะคณิตศาสตร@ประยุกต@ 2 เรื่อง คุณสมบัติของเลขยกกําลัง 25 ต.ค. 2555 08.48 น. 
7 นางสาวอัญชนา   เจตสัมฤทธิ์ การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสนใจ วิชา คณิตศาสตร@ 2 26 ต.ค. 2555 16.00 น. 
8 นายรังสี   ศิริไปล@ การเตรียมตัวเพื่อรับการสัมภาษณ@งานภาษาอังกฤษ 24 ต.ค. 2555 10.00 น. 
*9 นายพิเชษฐ@   มีมั่งคั่ง    
10 นางณัฎฐ@ดนุช   คันธรักษ@ การใช/รางวัลเพื่อส<งเสริมเจตคติต<อวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 (ปวช.) 28 ต.ค. 2555 08.00 น. 
11 นางนพวรรณ   กสิพร/อง การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช/เอกสารประกอบการสอน วิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 26 ต.ค. 2555 15.20 น. 
12 นายสมมาตร   ป,ญญาประทีป ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู/แบบกลุ<มร<วมมือเทคนิค (TGT) 26 ต.ค. 2555 15.30 น. 
13 นายวาทวิโรจน@   พันธุ@รุ<งโรจน@ การศึกษาสภาพป,ญหาการสอน วิชา กีฬาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 26 ต.ค. 2555 18.00 น. 
14 นางศันสนีย@   ทุกข@สูญ ผลของการฝNกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาต<อการใช/เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษา ปวช. ภาคเรียนที่ 1 26 ต.ค. 2555 12.00 น. 
15 นางสําเริง   พลเวียง การพัฒนาสื่อผสม เรื่อง ระบบนิเวศรายวิชาวิทยาศาสตร@พื้นฐานฯ 26 ต.ค. 2555 15.30 น. 
16 นางอัจฉรา   นาคอ/าย การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช/เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา พลังงานและสิ่งแวดล/อม 26 ต.ค. 2555 08.00 น. 
17 นางสาววาสนา   กลอยยิ่ง ป,จจัยที่มีอิทธิพลต<อความสามารถในการแก/ป,ญหาทางวิทยาศาสตร@ (ปวส.) 26 ต.ค. 2555 11.25 น. 
18 นางสาวดาริน   กีฎามระ การพัฒนาทักษะการฟ,งภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส.2 โดยใช/สื่อสภาพจริงในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 24 ต.ค. 2555 13.00 น. 
19 นางสาวสุรีย@พร   บุญน้ําชู การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษาถิ่น และภาษาต<างประเทศ 26 ต.ค. 2555  
20 นางสาวอังคณา    ชวนชม การแก/โจทย@ป,ญหาคณิตศาสตร@ด/าน การบวก การลบ การคูณ การหารของนักเรียน ปวช.1 วท.สัตหีบ 26 ต.ค. 2555 15.45 น. 
21 นายไมตรี         ไชยชมภู การแก/ป,ญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบโดยการจับคู<ทํางาน วิชา ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 2 (ปวส.) 26 ต.ค. 2555 15.48 น. 



สรุปการส�งเอกสาร ผลงานวิจัยของครูผู�สอน 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจําภาคเรียนที่ 1/2555  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ/ 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ส�ง เวลาที่ส�ง 
22 นางสาวเกศินี     รัตนรัก วิจัยในชั้นเรียน 26 ต.ค. 2555 15.15 น. 
*23 นางสาวนิตยาพร  ธรรมวงศ@    
*24 นางสาวสุพรรณี    ธรรมพิทักษ@    

 


