
ที่ ชื่อเรื่อง
1 นายพันธ์ศักด์ิ บุญปก

2 ส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร์ การใช้รางวลัเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวชิา งานเคร่ืองยนต์เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 3 สาขาวชิาเคร่ืองมือกล 
วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ป ี2555

3 นายณรงค์ชัย ซ่ือสัตย์

4 นายอนุสรณ์ จารุฑีฆมัพร การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชางานเคร่ืองยนต์เล็กของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 
สาขาวิชาเคร่ืองกล ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

5 นายสัญชัย ไตรญาณ การใช้รางวัลเพือ่ส่งเสริมเจตคติต่อวิชา ไฟฟ้ารถยนต์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาช่างยนต์      
ภาคเรียนที ่2/2555

6 นายศุภชัย บริสุทธิพ์งศากุล
การพัฒนาทักษะพืน้ฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของ เกียร์ระบบขับเคล่ือนล้อหน้าใน
ระบบงานส่งก าลังรถยนต์  โดยใช้ฝึกจ าลองจากของจริงของนักเรียนชั้น  ปวช.3/7,8
แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  2 ปีการศึกษา  2555

7 นายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์
การศึกษาผลสัมฤทธิข์องการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชางานนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์เบือ้งต้น รหัส 2100–1008 กับนักเรียนชั้นปวช.2 กลุ่ม 3,4  
โดยเน้นการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม ภาคเรียนที ่2/2555

8 นายมนัฐพงษ์ ฤทธิสุ์วรรณ รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิม่เติม งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนสาขาวิชาเคร่ืองกล   
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที ่1 ภาคเรียนที ่2/2555

9 นายอิสรา แย้มบางยาง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชางานจักรยานยนต์ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2/1 แผนก
วิชาช่างยนต์ ชั้นปีที ่2 ภาคเรียนที ่2/2555

10 นายอภิรักษ์ หงษ์ทอง การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)     
ชั้นปีที ่2วิชางานสีรถยนต์  สาขาวิชาเคร่ืองกล ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2555

11 นายธวัฒน์ พรประเสริฐ การใช้ส่ือการสอนระบบหล่อล่ืน ภาคเรียนที ่2 ปี การศึกษา 2555

12 นายกานต์ นุ่มศิริ รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิม่เติม งานเคร่ืองยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล  ส าหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที ่1 ภาคเรียนที ่2/2555

รายชื่อผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที ่2/2555
ชื่อ-สกุล



13 นายอรรถพล เฉลิมชัย การแก้ปัญหาในการไม่รู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดชิ้นส่วนของเคร่ืองยนต์ โดยใช้ แบบฝึกหัดเสริม 
เร่ือง ค าศัพท์ในหมวดชิ้นส่วนของเคร่ืองยนต์ ภาคเรียนที ่2/2555

14 นายทวี เติมสายทอง รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิม่เติม งานเคร่ืองยนต์เบือ้งต้น สาขาวิชาเคร่ืองกล   
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที ่1 ภาคเรียนที ่2/2554

15 นายอมรเทพ โตกราน การแก้ปัญหาในการไม่รู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดชิ้นส่วนของเคร่ืองยนต์ โดยใช้ แบบฝึกหัดเสริม 
เร่ือง ค าศัพท์ในหมวดชิ้นส่วนของเคร่ืองยนต์ ภาคเรียนที ่2/2555

16 นายชูชาติ ทัฬหพัชรกุล
การสอนโดยการกระตุ้นให้นักเรียนต้ังคาถาม(Teaching by Motivating Students to Questioning)
รายวิชา 2102-2104 ชิ้นส่วนเคร่ืองกลของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที ่3          
ภาคเรียนที ่2/2555

17 นายสมศักด์ิ ทับทัน
18 นายอัครชัย ขวัญชื้น

19 นายธ ารงค์ วุฒิธนากรกุล
การแก้ปัญหาการขาดทักษะด้านการกลึงงานให้ได้ขนาดตามแบบส่ังงานของนักศึกษาระดับ ปวช. 3 กลุ่ม
 5 แผนกวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบารุง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่2/2555

20 นายสุทธิ สิขัณฑกสมิต
21 นายชลธิต นุชเนตร

22 นายพรมงคล วรนาม
การศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา 2102-2114 กลศาสตร์เคร่ืองกล ของนักเรียน
ระดับ ปวช.3 กลุ่ม 3-4 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบารุง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ภาคเรียนที ่2/2555

23 นายศุภชัย เหล่าสมบัติ
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชากลศาสตร์วิศวกรรม 1รหัส 3100 – 0101 ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที ่1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
โดยการวัดผลประเมินผลด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  ภาคเรียนที ่2/2555

24 นายกิติศักด์ิ ยี่สุนศรี
การแก้ปัญหาการขาดทักษะด้านการท างานให้ได้ตามแบบส่ังงานระดับ ปวช.3 กลุ่ม 4 สาขาวิชา
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง ภาคเรียนที ่2/2555

25 นายวุฒิชัย ใจมิภักด์ิ
การแก้ปัญหาการใช้เคร่ืองกลึงในงานเคร่ืองมือกล1 ระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง
 ภาคเรียนที ่2/2555

26 นายทองพิทักษ์ พยานอน
การแก้ปัญหาการขาดทักษะด้านการลับมีดกลึงของนักศึกษาระดับ ปวช. 1 กลุ่ม 8 สาขาวิชาเคร่ืองมือ
กลและซ่อมบ ารุง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่2/2555



27 นายสมชาย น้อยทรัพย์
ศึกษาการจัดการเรียนการสอนปัญหาการขาดทักษะด้านการกลึงงานให้ได้ขนาดตามแบบส่ังงานของ
นักศึกษาระดับ ปวช.1 กลุ่ม 7 แผนกวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร        
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

28 นายประเสริฐศักด์ิ แป้นแหลม
การแก้ปัญหาการขาดทักษะในด้านการลับมีดกลึงวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 
2555

29 นายปกรณ์ คงเป็นสุข
การแก้ปัญหาการลับมีดกลึงไม่ได้ตามรูปแบบทีถู่กต้อง ระดับ ปวช. 1 กลุ่ม 3,4 แผนก วิชาเคร่ืองมือกล
และซ่อมบารุง รายวิชา งานเคร่ืองมือกล 1 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

30 นายบรรจง เฟือ่งฟู

31 นายบุญเติม เผือกร่มโพธิ์
การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น
 พืน้ที ่1-2 สาขาวิชาโลหะการ  ภาคเรียนที ่2/2555

32 นายสมเกียรติ นันทรัตนพงศ์
การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช. วิชางานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
 ห้องเรียนแผนกโลหะการ สาขาวิชาโลหะการ  ภาคเรียนที ่2/2555

33 นายประดิษฐ ดีกระจ่าง
การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/2 วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น
 พืน้ที ่1-2 สาขาวิชาโลหะการ  ภาคเรียนที ่2/2555

34 นายอนุกูล จรัสศรีพิบูลย์
การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช. วิชาการเขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2
 ห้องเรียนเขียนแบบ ช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาโลหะการ  ภาคเรียนที ่2/2555

35 นายชรินทร์ ศรส่ง
การศึกษาลักษณะของครูทัง้ 8 ด้าน ตามทัศนะของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที ่2 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

36 นายภานุพงศ์ ดิษแพ

37 นายเกรียงไกร ปิน่แก้ว
การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/3 วิชางานท่อ 2103-2111
 พืน้ที ่5 สาขาวิชาโลหะการ  ภาคเรียนที ่2/2555

38 นายธรรมนูญ สุขไชยะ
การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการส่งและ
จ่ายไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-2008 เร่ืองระบบเปอร์ยูนิต ภาคเรียนที ่2/2555

39 นายวิษณุ ค้อสุวรรณดี
40 นายสวง ชุ่มแจ้ง



41 นายจอม นามีผล
การให้รางวัลเพือ่ส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์เพือ่งานอาชีพของนักศึกษาระดับชั้น ปวช2/1 สาขา
งานไฟฟ้าก าลัง ปีการศึกษา 2/ 2555

42 นายนิรันดร์ ศุกรสุนทร
43 นายธนะ จันทร์อ่อน

44 นายสิทธิพร ตันประเสริฐ
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับ ปวช.1/1,2 สาขางานไฟฟ้าก าลังวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครใน
เร่ืองการไม่ส่งงาน ภาคเรียนที ่2/2555

45 นายปราโมช ส าลีร่วง
ปัจจัยทางจิต-สังคม กับพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักศึกษาระดับปวช.1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

46 นายสุรศักด์ิ ไทรไกรกระ

47 นายรังสรรค์ แก้วทับทิม
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชา เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียน ชั้นปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้า 
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

48 น.ส.วิลาวัลย์ ส่งแสงแก้ว
การปรับพฤติกรรมนักเรียนทีข่าดความรับผิดชอบโดดเรียนและขาดการส่งงาน ในการเรียนวิชา          
การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัส 2104-2114 โดยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือภาคเรียนที ่2          
 ปีการศึกษา 2555

49 นายเอกชัย วงศ์แสนเจริญดี
การปรับพฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษาด้วยวิธีการก าหนดการส่งงานล่วงหน้าระหว่างครูและนักเรียน
 วิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที ่2 /2555

50 นายมาโนชญ์ เผ่ือนโภคา

51 นายเอกรินทร์ สินทะเกิด
การศึกษาพฤติกรรมเร่ืองการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที ่2 
กลุ่ม โทรฯและคอมฯสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่2 /2555

52 นายกนกศักด์ิ มุธิโต

53 นายสมเกียรติ ภูมิชัยสุวรรณ์
การศึกษาผลสัมฤทธิก์ารเรียนวิชาวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงโดยแบบเรียนโครงการ      
ประจ าภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

54 นายวิวัฒน์ มงคลเพ็ชร์
การเพิม่ผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาวงจรพัลส์และดิจิตอลโดยวิธีเพือ่นช่วยเพือ่น วิชาวงจรพัลส์และ     
ดิจจิตอล ภาคเรียนที ่2/2555

55 นายกิตติภพ        ปานคณินทร์      



56 นางพวงทิพย์ อิ่มธนบัตร
57 น.ส.วรรณกร สิทธิก์ลาง

58 นายสิริวัฒน์ เกษตรทรัพย์สิน
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ โปรแกรมโพเทอุส ภาคเรียนที ่2 ปี
การศึกษา 2555

59 นายสิรวิทย์ ร่ืนรมย์

60 นายฐปน เกาะแก้ว
การใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน ชั้น ปวช 3 แผนก
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิชา อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที ่2 เร่ือง เซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์ ภาคเรียนที ่2/2552

61 นายสรุจณัฐ นารถเมธี
การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft  Window 7                   
ภาคเรียนที ่2/2552

62 นายจรัล อ่วมประทุม
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักศึกษาชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์     
 ทีเ่รียนวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน์ ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

63 นางปาณิสรา อ่วมประทุม
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและ
ซ่อมบ ารุง  ทีเ่รียนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

64 นายกิตติศักด์ิ กล่องชู
การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft  Excel 2012 ภาคเรียนที ่2
 ปีการศึกษา 2555

65 นายกิตติ หอมล าดวน
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.ปีที ่ 3/5 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ในเร่ืองการไม่ส่งงาน / การบ้าน ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

66 นายสมชาย โพธิก าพล
67 นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล

68 น.ส.กรณัช ลีภาคภูมิพานิชย์ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นระดับปวช.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครใน
เร่ืองการไม่ส่งงาน / การบ้าน ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

69 นายจิรวัฒน์ พิธานเกื้อกูล การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดค าไม่ถูกต้องภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

70 นายชาตรี ศรีคงแก้ว
การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาความแข็งแรง
ของวัสดุ รหัสวิชา 3100-0107เร่ือง ความเค้นและความเครียดภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555



71 นายโสรัจ นาคทัต
72 นายไพโรจน์ วงศ์เจริญไพร

73 นางสาวปาร์วตี อ่อนสอาด
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา กลศาสตร์โครงสร้าง 2 ของนักเรียนชั้น ปวช.3/1,2 
สาขาวิชาการก่อสร้าง โดยใช้แบบฝึกภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

74 นายจิรโรจน์ ธีรไวทยะ
การแก้ปัญหาการขาดทักษะขาดความแม่นย าในการมองขนาดดอกสว่านอย่างใกล้เคียงกับขนาดที่
ต้องการของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 7  แผนกเคร่ืองมือกล วิชางานฝึกฝีมือ (21001004)       
        ภาคเรียนที ่2/2555

75 นายชลิต ล้วนศิริ
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชางานฝึกฝีมือ (2100-1004) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือของนักเรียนอาชีวศึกษา ปวช.ชั้นปีที1่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่2/2555

76 นายภิญโญ ปิยะกุล
77 นายสุวัฒ ม่วงเขียว

78 นายช านาญ จับบาง การแก้ปัญหาการขาดทักษะ การตะไบปรับผิวโลหะ ให้ได้ระดับของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม๔ 
แผนกโลหะการ ภาคเรียนที ่2/2555

79 น.ส.อภิรดี   ศิริวิทย์ภักดีกุล
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ภาพตัด วิชาเขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น ระหว่างวิธีการสอน
โดยใช้ส่ือการสอนแบบ E-book กับวิธีการสอนแบบเดิม ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
   ชั้นปีที ่1  ภาคเรียนที ่2/2555

80 น.ส.เบญจพร ศรีแสงแก้ว
81 นายบุญสืบ โพธิศ์รี
82 น.ส.สุปราณี กันแตง
83 นายเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ
84 นายปกรณ์ ปัญญาดี

85 นายวินัย ร่มบารมี การสร้างแรงจูงใจ เพือ่แก้ปัญหาการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2
ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1สาขาวิชาการบัญชี

86 นางฐานวีร์ ณ  นคร วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารหัสวิชา  (2201-2111)



87 น.ส.นารีรัตน์ ทองมั่ง
การแก้ปัญหาทักษะการวิเคราะห์รายการปรับปรุงบัญชี โดยวิธีสอนซ่อมเสริมเพิม่ใบความรู้วิชาการบัญชี
เบือ้งต้น 2 รหัสวิชา 2201-1003 ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที ่1/2 
สาขางานบัญชี ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา  2555 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

88 น.ส.ชลธิชา จันทร์ทัด การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชากระบวนการจัดท าบัญชีโดยวิธีสอนแบบถามตอบ ภาคเรียนที ่2    
 ปีการศึกษา  2555

89 นางศิริพร ศรีสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงานโครงการวิชาชีพ (2201 – 5001)
ของนักเรียนชั้น ปวช.3 ห้อง 1 สาขางานการบัญชีโดยใช้แบบประเมินโครงการ

90 นางศรีสุดา จันทร์ศร ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาบัญชีเช่าซ้ือ ปี การศึกษา 
2/2555

91 น.ส.อังคณา ทองจุฑา
การแก้ปัญหาทักษะการวิเคราะห์รายการปรับปรุงบัญชี โดยวิธีสอนซ่อมเสริมเพิม่ใบความรู้วิชาการบัญชี
เบือ้งต้น 2 รหัสวิชา 2201-1003 ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที ่1/13 
สาขาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา  2555 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

92 น.ส.นิรชา ชนะประเสริฐ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชากระบวนการจัดท าบัญชี

93 น.ส.นิรชรา ชาวไชย ผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงานโครงการวิชาชีพ (2201 – 5001)ของนักเรียนชั้น ปวช.3 ห้อง 2 สาขางาน
การบัญชีโดยใช้แบบประเมินโครงการ

94 น.ส.สุทิศา พรรณไวย
ผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงานโครงการวิชาชีพ (2201 – 5001)ของนักเรียนชั้น ปวช.3 ห้อง 3 สาขางาน
การบัญชีโดยใช้แบบประเมินโครงการ

95 นางสังวาลย์ อยู่ทรง

96 นางศรีพรรณ จารุฑีฆมัพร การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนระดับชั้นปวช.
1/8 สาขางานการขายในรายวิชาการขาย 2ภาคเรียนที ่2/2555

97 น.ส.เรณู มานะกุล วิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม รหัส 3202-2007 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

98 นางณัฐกานต์ สุธรรมชัย

99 นายปิติ จอนใจตรง การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิชาการการขาย  ภาคเรียนที ่2/2555

100
นางพรภรรณ ประยงค์หอม “การพัฒนาเจตคติเพือ่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชา การขายตรงของนักศึกษาชั้น ปวช.2/7,8”

สาขาวิชาการขายประจ าภาคเรียนที ่2/2555



101 นางวรรณี ชิดเชื้อวงศ์ ศึกษาพฤติกรรมการเรียน รายวชิาโครงการวชิาชีพ ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปทีี่ 3
สาขางานการเลขานุการ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2555

102 นางรุ่งรัตน์ ไตรญาณ การเสริมสร้างทัศนคติทีดี่ต่อวิชา พิมพ์ดีดประยุกต์ ระดับชั้น ปวช. 2 สาขางานการเลขานุการ         
ประจ าภาคเรียนที ่2/2555

103 นางดารณี นามีผล
การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์อังกฤษด้วยชุดการสอนพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ในการเรียนวิชาพิมพ์
อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1  ของนักเรียนระดับชั้น  ปวช. 1/8  แผนกพาณิชยการ   สาขาการเลขานุการ
   วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ภาคเรียนที ่2/2555

104 น.ส.บันจง โอสถานนท์ ผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงานโครงการวิชาชีพ (2201 – 5001)ของนักเรียนชั้น ปวช.3 ห้อง 10 สาขางาน
การเลขานุการโดยใช้แบบประเมินโครงการ  ภาคเรียนที ่2/2555

105 นางธมกร ปิน่มังกร ศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที ่2 
สาขางานการเลขานุการภาคเรียนที ่2/2555

106 นางเบญจมาศ โพธิก าพล
107 นางวรรณา ทรงศิริโสภิณ
108 นายศิลป์ชัย ทรงศิริโสภิณ
109 น.ส.สุภาพร วงศ์เรียน
110 น.ส.สุกัญญา ด้วงเอียด

111 นายเมธัญ เทียมถนอม เจตคติของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ ด้วยวิธีการเรียนแบบแก้ปัญหา 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

112 น.ส.จิรยาภรณ์ ปานสาคร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

113 น.ส.อรวรรณ โมบัณฑิต

114 นายศรายุทธ คอนเอม การศึกษาคุณลักษณะของครูทีพ่ึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

115 นายสุรพล อยู่ทรง



116 นางอุทุมพร แก้วสามศรี
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นปวช.ปีที ่1 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ ทีส่อดแทรกการคิดสังเคราะห์
กับการสอนตามคู่มือครู ภาคเรียนที ่2/2555

117 นางเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาการใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ นายพิชชาวีร์ แจ่มมี 
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที ่1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้ชุดฝึก “พัฒนา
ทักษะการเขียน”ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

118 นางนันทวัน ชุ่มแจ้ง
การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยให้ท าโครงงานวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 
(20001520) ภาคเรียนที ่2/2555

119 น.ส.ทิพาพร สมพงษ์อินทร์
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เร่ือง พิกัดภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที ่1 สาขา
งานสถาปัตยกรรม ภาคเรียนที ่2 ปี 2555

120 นายประพล นิลใหญ่
การท างานแบบหมู่คณะเพือ่สร้างแรงจูงใจในการส่งงานระดับ ปวช.3 กลุ่ม 7,8 สาขาเคร่ืองมือกล 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่2/5555

121 นางพรรษชล พึง่สุนทรศิริมาศ
การวิจัยพัฒนาการอ่าน รายวิชาภาษาไทยเพือ่อาชีพ 1 (รหัสวิชา 2000-1101) ของผู้เรียนโดยใช้
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร พ.ศ.2555

122 น.ส.อรษา วิไลพันธุ์
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพืน้ฐานภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 /1๔ 
แผนกพณิชยการภาคเรียนที ่ ๒ / ๒๕๕๕

123 นางยุวรี ร่ืนรมย์
124 นางวาสนา ปาลรังษี
125 น.ส.ภัทรินทร์ มุ่นเชย

126 น.ส.มุกดา วงศา
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองความน่าจะเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา 30100-1520 
โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที ่1
 (ปวส.1)  ภาคเรียนที ่2/5555

127 นางสมบุญ บริสุทธิพ์งศากุล
วิจัยการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ๑ / ๙,๑๐แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ภาคเรียนที ่ ๒ / ๒๕๕๕



128 น.ส.ศรีสุดา เรียนท านา
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(รหัสวิชา 2000-1224)
ของผู้เรียนด้วยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร ภาคเรียนที ่ ๒ / ๒๕๕๕

129 นายจักรพันธ์ พึง่เมือง
การศึกษาสาเหตุปัญหาของการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 สาขาเคร่ืองยนต์ ห้อง 3,4
 ภาคเรียนที ่ ๒ / ๒๕๕๕

130 นายภัทราวุธ คงเพ็ชร
การวัดเจตคติทีม่ีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที ่1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 12 ภาคเรียนที ่ ๒ / ๒๕๕๕

131 นายพีรดนย์ จิระกูลวัฒน์
ปัญหาการตีความโจทย์ประยุกต์ในวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 สาขาพณิชยการ ปวช.1/1  การบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่ ๒ / ๒๕๕๕

132 นายกัมพล พูนนาม
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชา พลศึกษา ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/4 กลุ่ม 1,2 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

133 น.ส.กาญจนา กุลคง
วิจัยการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ๑ /๑,๒ 
แผนกไฟฟ้า ภาคเรียนที ่ ๒ / ๒๕๕๕

134 นายพิสิฐพงศ์ สีดาว
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการศึกษาการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑     
รายวิชา ๒๐๐๐ – ๑๓๐๒ ภูมิเศรษฐศาสตร์ ห้องเรียน ๑๕๘ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครภาคเรียนที ่๒  ปีการศึกษา   ๒๕๕๕

135 น.ส.จิรภิณญา นาคเกี้ยว
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกอิเล็กทรอนิคส์ ปี 3 กลุ่ม 7,8ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน เร่ือง Directions การบอกทิศทาง

136 น.ส.เหมรัตน์ ช่างทุง่ใหญ่
การพัฒนาทักษะการออกเสียงท้ายค ากริยาช่องที ่2 และ 3 ทีล่งท้ายด้วย-ed ในรูปประโยค Past 
Tense ทีอ่อกเสียงไม่ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ ของนักศึกษาช่างยนต์ปีที ่3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
      ภาคเรียนที ่2/2555

137 น.ส.พรทิพย์ ศรีบุญเรือง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ือง Signs ของนักเรียน ปวช.3 กลุ่ม 1,2 แผนกช่างกลโรงงาน
ก่อนและหลังการใช้ป้ายนิเทศประกอบการสอน ภาคเรียนที ่2/2555

138 นายสงวน บรรจงดิษฐ์
คุณธรรม การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ภาค
เรียนที ่2/2555



139 น.ส.บุษบง มูลถวิลย์
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาภาษาไทยเพือ่อาชีพ 3 ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที ่3 กลุ่ม 5 โดยใช้ชุดฝึกสมุดภาพ “ส านวน
ไทย”  ภาคเรียนที ่2/2555

140 น.ส.กาญจนา  ศรีสุข
การศึกษาเจตคติต่อการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1 ห้อง 7
 สาขางานการขาย ทีม่ีระดับผลการเรียนต่างกันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่2/2555

141 น.ส.ณัฐพร  ศรีแจ่ม
ผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพือ่พัฒนาความสามารถในการจ าแนกรายวิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รหัสวิชา 2000-1421)ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ภาคเรียนที ่2/2555

142 นายศุภกร     ผันผล
การสอบซ่อมแก่นักเรียน ชั้น ปวช.2/10แผนกพาณิชยกรรม สาขาเลขานุการ ทีม่ีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 
70ในบทที ่5-8 เร่ือง พลังงานนิวเคลียร์ ลม น้ า แสงอาทิตย์ รายวิชาพลังงานและส่ิงแวดล้อม           
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555

143 นายนพพร เพ็ชร์พูล


