ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 1 /2558
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ชื่อ-สกุล
ชื่อเรื่อง
การฝึกทักษะใช้เครื่องคิดเลขที่มีฟงั ก์ชันเฉพาะ ในรายวิชากลศาสตร์วศิ วกรรม ระดับชัน้ ปวส. 1 กลุม่ 2
นายพันธ์ศักดิ์
บุญปก
สาขาวิชาเครื่องกลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติตอ่ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ ของนักศึกษาระดับชัน้ ปวช 3 สาขาวิชา
ส.อ.ธวัช
ปริญญาศาสตร์
เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2558
การสร้างและหาประสิทธิภาพการสอนวิชา คณิตศาสตร์ยานยนต์ เรื่อง การคํานวณหาแรงม้าภาคเรียนที่
นายอนุสรณ์
จารุฑีฆมั พร
1/2558
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่ดตี อ่ วิชา ไฟฟ้ารถยนต์ ของนักเรียนระดับชัน้ ปวช. 1 สาขาเครื่องกล
นายสัญชัย
ไตรญาณ
ภาคเรียนที่ 1/2558
การพัฒนาทักษะพื้นฐานเกีย่ วกับโครงสร้างและส่วนประกอบของ เกียร์ระบบขับเคลือ่ นล้อหน้าใน
นายศุภชัย
บริสุทธิพ์ งศากุล ระบบงานส่งกําลังรถยนต์ โดยใช้ฝึกจําลองจากของจริงของนักเรียนชัน้ ปวช.2/1 สาขาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานโครงการวิชาชีพ (2101 – 8501)ของนักเรียนชัน้ ปวช.3 กลุม่ 5,6 สาขางาน
นายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์
เครื่องกลอุตสาหกรรมโดยใช้แบบประเมินโครงการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
การแก้ปัญหาในการไม่รู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดชิน้ ส่วนของงานประดับยนต์ ของนักศึกษาระดับชัน้
นายทวี
เติมสายทอง
ปวช 1 สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที1่ / 2558
การแก้ปัญหาในการไม่รู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดชิน้ ส่วนของงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
นายธีรศักดิ์
คงเพ็ชร์
ของนักศึกษาระดับชัน้ ปวช 1 สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2558

9 นายมนัฐพงษ์

ฤทธิส์ ุวรรณ

10 นายอภิรักษ์

หงษ์ทอง

11 นายธวัฒน์

พรประเสริฐ

12 นายกานต์

นุ่มศิริ

การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติตอ่ วิชา ระบบส่งกําลังรถยนต์ ของนักศึกษาระดับชัน้ ปวช 1 สาขาวิชา
เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2558
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง(ปวส.) ชัน้
ปีที่ ๒ วิชาอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกลภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สือ่ การสอนระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์เบนซินแบบคอยล์แยก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชัน้ ปีที่ 3
วิชาการขับรถยนต์ สาขาวิชาเครื่องกลภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันทีส่ ่ง
26-ก.ย.-58
17 สค.58
24 สค.58
9 สค.58

21 สค.58
21 สค.58
20 สค.58
26 สค.58
19 สค.58
18 สค.58
########
19 สค.58

ลายมือ

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล

13 นายอรรถพล

เฉลิมชัย

14 นายอมรเทพ

โตกราน

15 นายทศพร

นามพุก

16 นายชูชาติ

ทัฬหพัชรกุล

นายสมศักดิ์

17
18 นายชลธิต
19 นายพรมงคล
20 นายทศพร

ทับทัน
นุชเนตร
วรนาม
เซี่ยงจ๊ง

21 นายกิติศักดิ์

ยี่สุนศรี

22 นายวุฒิชัย

ใจมิภักดิ์

23

นายทองพิทักษ์

24 นายสมชาย

พยานอน
น้อยทรัพย์

25 นายประเสริฐศักดิ์ แป้นแหลม
คงเป็นสุข
26 นายปกรณ์

รายชื่อผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 1 /2558
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ชื่อเรื่อง
วันทีส่ ่ง
ลายมือ
การแก้ปัญหาในการไม่รู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดชิน้ ส่วนของงานบํารุงรักษารถยนต์ ของนักศึกษา
ระดับชัน้ ปวช 1 สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/ 2558
19 สค.58
การแก้ปัญหาในการไม่รู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดชิน้ ส่วนของงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนของนักศึกษา
ระดับชัน้ ปวช 1 สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/ 2558
19 สค.58
การแก้ปัญหาในการไม่รู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดอุปกรณ์ของงานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
ของนักศึกษาระดับชัน้ ปวช 1 สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2558
19 สค.58
การแก้ปัญหาการคํานวณหาค่าตอบของสมการเพื่อหาค่าในการวัดมุมของชิน้ งานด้วยซายบาร์ (sin bar)
และอุปกรณ์นาฬิกาวัด(dial gauge) วิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับชัน้ ปวส.1
15-ก.ย.-58
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2558
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จําลอง วิชา การศึกษางาน
ของนักศึกษาระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.2) ภาคเรียนที่ 1/2558

16-ก.ย.-58

การปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงาน ภาคเรียนที่ 1/2558
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนด้วยชุดการสอนวิชาอบชุบโลหะ เรื่อง “โครงสร้างอะตอม”
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาคเรียนที่ 1/2558

9-ก.ย.-58
10-ก.ย.-58

การแก้ปัญหาการขาดทักษะด้านการลับมีดกลึงของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 กลุม่ 3,4 สาขาวิชาช่างกล
โรงงาน ภาคเรียนที่ 1/2558
การแก้ปัญหาการขาดทักษะด้านการลับมีดกลึงของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 กลุม่ 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอ
นิกวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2558

11-ก.ย.-58

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เครื่องมือกล โดยใช้การนําเสนอรายงานกลุม่
เพื่อการออกแบบรูปทรงเรขาคณิตหน้าชัน้ เรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
การแก้ปัญหาการขาดทักษะในด้านการลับมีดกลึงวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที1่ /2558

26-ก.ย.-58

16-ก.ย.-58

15-ก.ย.-58

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล

27 น.ส.นิศาชล

จันทร์ทอง

28 น.ส.ปภาวรินทร์ สร้อยสมุทร

29 น.ส.ญาณี

กลั่นภูมิศรี

30 นายธํารงค์

วุฒิธนากรกุล

31 นายประดิษฐ

ดีกระจ่าง

นายบุญเติม

เผือกร่มโพธิ์

นายสมเกียรติ

นันทรัตนพงศ์

นายอนุกูล

จรัสศรีพิบูลย์

32
33
34

35 นายชรินทร์

ศรส่ง

36 นายภานุพงศ์

ดิษแพ

37 นายเกรียงไกร

ปิน่ แก้ว

รายชื่อผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 1 /2558
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วัสดุอตุ สาหกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบการ
แบ่งกลุม่ ทํากิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2558
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์วศิ วกรรม 1 รหัส 3100 0101 ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงปีที่ 1 สาขาวิชา เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยการ
วัดผลประเมินผลด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันทีส่ ่ง

ลายมือ

หมายเหตุ

15-ก.ย.-58
10-ก.ย.-58

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนด้วยชุดการสอนวิชาอบชุบโลหะ เรื่อง “พื้นฐานทางด้านโลหะ
วิทยา”ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 11-ก.ย.-58
1/2558
วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 16-ก.ย.-58
2556ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างกลโรงงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การทดสอบแบบไม่ทําลายสภาพโดยใช้กระบวนการเรียนการ
สอนแบบการแบ่งกลุม่ ทํากิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2558
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนในวิชา กลศาสตร์วศิ วกรรม รหัสวิชา ๓๑๐๐๐๑๐๑ เรื่อง แรงกระจาย จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง(ปวส.) ชัน้ ปีที่ ๒ สาขางานเชือ่ มโลหะ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียน โดยใช้สอื่ ประกอบการสอนวิชางานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น ๑ นักเรียน
ระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑) สาขาวิชาช่างเชือ่ มโลหะ ภาคเรียนที่ 1/2558
การแก้ปัญหาผูเ้ รียนชัน้ ปวช.1/7 วิชางานเชือ่ มและโลหะแผ่นเบื้องต้น โดยวิธกี ารเรียนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อนแผนกช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1/2558
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนการคุยโทรศัพท์ขณะเรียนรายวิชา งานทดสอบแบบไม่ทําลาย สาขาวิชาช่าง
เชือ่ มโลหะ ปวช.2/1,2 ภาคเรียนที่ 1/2558
การศึกษาลักษณะของครูตามทัศนะของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ภาคเรียนที่ 1/2558

2 กย.58
2 กย.58
21 สค.58
23-ก.ย.-58
2 กย.58

บทคัดย่อ+สารบัญ

2 กย.58

บทคัดย่อ

ที่
38 นายอนุพงศ์

ชื่อ-สกุล
บุญมาตย์

รายชื่อผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 1 /2558
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ชื่อเรื่อง
การศึกษาพฤติกรรมการมาสายรายวิชางานเชือ่ มและโลหะแผ่นเบื้องต้น สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ภาค
เรียนที่ 1/2558

39 นายประภาส

โคกอ่อน

การจัดการเรียนการสอนแบบทีมเวิร์ค (Team Work)ในวิชา การออกแบบรอยต่องานเชือ่ ม รหัสวิชา
๓๑๐๓-๒๐๐๔ เรื่องการเชือ่ มเหล็กโครงสร้างที่รับภาระพลวัตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง(ปวส.) ชัน้ ปีที่ ๒ สาขางานเชือ่ มโลหะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๘

40 นางพวงทิพย์

อิ่มธนบัตร

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดทดลองในวิชาอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์และวงจร ภาคเรียนที่ 1/2558

41 นายมาโนชญ์

เผื่อนโภคา

42 นายเอกรินทร์

สินทะเกิด

43 นายกนกศักดิ์

มุธิโต

44 นายสมเกียรติ

ภูมิชัยสุวรรณ์

45 นายวิวัฒน์

มงคลเพ็ชร์

46 น.ส.วรรณกร

สิทธิก์ ลาง

47 นายสิริวัฒน์
48 นายสิรวิทย์
49 นายจรัล
50 นางปาณิสรา

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยวิธเี พื่อนช่วยเพื่อนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2558
ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร ภาคเรียน 1/2558
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอย่างถูกวิธ(ี เครื่องเสียง) ภาคเรียนที่ 1/2558
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วชิ าไมโครโปรเซสเซอร์ โดยการเรียนโดยชุดการสอน
ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2558
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะวิชาวงจรดิจิตอลของนักเรียนระดับปวช. 3/1 สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยใช้วธิ กี ารเรียนรู้แบบโครงงานเป็นพื้นฐาน ภาคเรียนที่
1/2558

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ปวช. 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้สอื่ จากอุปกรณ์จริง
การแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักเรียนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และ
เกษตรทรัพย์สิน
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ภาคเรียนที่ 1/2558
การพัฒนาการเรียนการสอน วิชาระบบเสียง โดยใช้เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีทักษะและมีวนิ ัย
รื่นรมย์
ในการปฏิบัตงิ านรวมถึงการเก็บและรักษาเครื่องมืออย่างถูกต้อง ภาคเรียนที่ 1/2558
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิ ัย และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2558
อ่วมประทุม
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชัน้ เรียนและการส่งงาน ภาคเรียนที่ 1/2558
อ่วมประทุม

วันทีส่ ่ง

ลายมือ

หมายเหตุ

2 กย.58

บทคัดย่อ+สารบัญ

2 กย.58

สารบัญ

20 สค.58
24 สค.58
21 สค.58
21 สค.58
9-ก.ย.-58
21 สค.58
21 สค.58
21 สค.58
20 สค.58
21 สค.58
21 สค.58

ที่

ชื่อ-สกุล

51 นายกิตติศักดิ์

กล่องชู

52 นายกิตติ
53 น.ส.ทิพชนก
54 นายชวัลณัฐ

หอมลําดวน
อังคสุโข
แจ่มจํารัส

55 นายชาตรี

ศรีคงแก้ว

56 นายนรินทร์

วิไลรัตน์

57 นายพูลศักดิ์

ศิริรัตน์วรากุล

58 น.ส.นิดารัตน์

บัวระภา

59 น.ส.ทิพวรรณ

คาขจร

60 นายสุทธิรักษ์

เพชรศรีทอง

61 น.ส.จิราวรรณ
62 น.ส.จันทิมา
63 นายเชิญขวัญ
64 นายสมชาย

สัมพะวงศ์
ชัยลิ้นฟ้า
พงษ์สาระนันทกุล
โพธิกําพล

รายชื่อผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 1 /2558
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ชื่อเรื่อง
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น โดยวิธเี พื่อนช่วยเพื่อน ภาค
เรียนที่ 1/2558
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัตงิ านล่าช้าและไม่เสร็จตามกําหนด ภาคเรียนที1่ /2558
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า โดยวิธเี พื่อนช่วยเพื่อน ภาคเรียนที่ 1/2558
ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1/2558
การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning:PBL) ในรายวิชา
การวางแผนและการจัดการงานก่อสร้าง ภาคเรียน 1/2558
การปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักเรียนสาขาวิชาการก่อสร้างระดับชัน้ ปวช.๒ กลุม่ ๓,๔
ภาคเรียนที่ 1/2558
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาพื้นฐานงานปูนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีที่ 1
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ภาคเรียนที่ 2/2558

วันทีส่ ่ง
21 สค.58
20 สค.58
20 สค.58
20 สค.58
21 สค.58
24 สค.58
24 สค.58

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่ สือ่ การสอน Power Pointวิชาวัสดุกอ่ สร้างและเทคนิคการทํางาน
2 รหัสวิชา 2106 – 2006 ของนักเรียนระดับชัน้ ปวช.2 สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค
20 สค.58
สมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2558

การสํารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชัน้ ปวช.2 วิชา การประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา
20 สค.58
2106 – 2004แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
การแก้ปัญหาการสอบไม่ผ่านวิชากลศาสตร์โครงสร้าง 1 เรื่อง แรงของนักศึกษาชัน้ ปวช.2 กลุม่ 1,2
สาขาวิชาการก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2558

21 สค.58

ลายมือ

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล

65 นายไชยศิริ

ทองอุทัย

66 นายบุญสืบ

โพธิศ์ รี

รายชื่อผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 1 /2558
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ชื่อเรื่อง
การศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนสายของนักเรียน ระดับชัน้ ปวช.1 สาขาสถาปัตยกรรม ภาคเรียนที่
1/2558
การสํารวจการส่งงานของนักศึกษาระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชัน้ ปีที่ ๑ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันทีส่ ่ง
18 สค.58
10-ก.ย.-58

67 นายเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ
68 น.ส.วาสนา

ดิสสร

การศึกษาการออกกลางคัน ของผูเ้ รียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

2 กย.58

69 นายอุทัย

ศรีษะนอก

เจตคติที่มีตอ่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.2 ที่เรียนรายวิชาภาษาสอบถาม
ข้อมูลโครงสร้างวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2558

11 กย.58

70 นายวินัย

ร่มบารมี

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (MEP) โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

21 สค.58

71 นางฐานวีร์

ณ นคร

72 น.ส.นารีรัตน์

ทองมั่ง

การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ “แบบร่วมมือ”ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1ของนักเรียนชัน้ ปวช. 1/1 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2558

23 สค.58

73 น.ส.ชลธิชา

จันทร์ทัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) ชัน้ ปีที่ 1
แผนกวิชาการบัญชีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

23-ก.ย.-58

74 นางศิริพร

ศรีสัมฤทธิ์

75 นางศรีสุดา

จันทร์ศร

76 น.ส.อังคณา

ทองจุฑา

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานโครงการวิชาชีพ (2201 8501)ของนักเรียนชัน้ ปวช.3 กลุม่ 2 สาขางาน
การบัญชีโดยใช้แบบประเมินโครงการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วิจัยในชัน้ เรียนศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรู้การคํานวณดอกเบี้ยและวันครบกําหนด วิชาบัญชีตวั๋ เงิน
ของนักเรียน ปวช. 2/3 สาขาวิชาการบัญชี ประจําการปีการศึกษา 1/2558
การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดทักษะในการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท รายวิชา การบัญชีห้าง
หุ้นส่วน (2201 2002)วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2558

21 สค.58
21 สค.58
26 สค.58

ลายมือ

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล

77 น.ส.นิรชรา

ชาวไชย

78 น.ส.สุทิศา

พรรณไวย

79 นางสังวาลย์

อยู่ทรง

80 นางศรีพรรณ

จารุฑีฆมั พร

81 น.ส.เรณู
82 นางณัฐกานต์
83 นายคชกฤช

มานะกุล
สุธรรมชัย
ไวยติดต่อ

84 นายปิติ

จอนใจตรง

85 นางพรภรรณ

ประยงค์หอม

86 นางวรรณี

ชิดเชื้อวงศ์

87 นางรุ่งรัตน์

ไตรญาณ

88 นางดารณี

นามีผล

89 นางธมกร

ปิน่ มังกร

รายชื่อผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 1 /2558
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ชื่อเรื่อง
การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่
3 กลุม่ 2 สาขาวิชาการบัญชีโดยใช้ระบบครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2558
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
ศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลา ของนักเรียนชัน้ ปวช. 2/3 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่
1/2558
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1/3 เรื่องการไม่ส่งการบ้าน ภาคเรียน
1/2558

วันทีส่ ่ง

หมายเหตุ

21 สค.58
21 สค.58
20-ก.ย.-58
21 สค.58

การสํารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชัน้ ปวช.3 วิชาการกําหนดราคาแผนกการขาย ภาคเรียน
11-ก.ย.-58
ที1่ /2558
ศึกษาพฤติกรรมการเรียน รายวิชาการขายเบื้องต้น 1 ของนักศึกษา ปวช.1/1 สาขาวิชาการเลขานุการ
25 สค.58
ประจําภาคเรียนที่ 1/2558
21 สค.58
การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดดี ไทย 1 ด้วยชุดการสอน ภาคเรียนที่ 1/2558
การเสริมสร้างทัศนคติที่ดตี อ่ วิชา พิมพ์ดดี ไทยเบื้องต้นระดับชัน้ ปวช. 1 สาขางานการเลขานุการ ภาค
9 สค.58
เรียนที่ 1/2558
การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์องั กฤษด้วยชุดการสอนพิมพ์องั กฤษเบื้องต้นในการเรียนวิชาพิมพ์องั กฤษ
เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชัน้ ปวช. 2/1 แผนกพาณิชยการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2558
ศึกษาพฤติกรรมการเรียน รายวิชากฎหมายพาณิชย์ ของนักศึกษา ระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้
ปีที่ 1 สาขางานการขาย ภาคเรียนที่ 1/2558

ลายมือ

10 กย.58
21 สค.58

บทคัดย่อ+สารบัญ

ที่
ชื่อ-สกุล
90 นายเมธัญ
เทียมถนอม
91 นางเบญจมาศ โพธิกําพล
92 นางวรรณา
ทรงศิริโสภิณ
93 นายศิลป์ชัย

ทรงศิริโสภิณ

94 น.ส.สุภาพร
95 น.ส.สุกัญญา
96 น.ส.จิรยาภรณ์

วงศ์เรียน
ด้วงเอียด
ปานสาคร

97 น.ส.อรวรรณ

โมบัณฑิต

รายชื่อผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 1 /2558
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ชื่อเรื่อง

ลายมือ

หมายเหตุ

การสํารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชัน้ ปวช.1 วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 1/2558

4 กย.58

บทคัดย่อ+สารบัญ

การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนักเรียนให้มีวนิ ัยและความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2558

4 กย.58

บทคัดย่อ+สารบัญ

99 นายสุรพล
100 นางอุทุมพร

การวิจัยพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ํารายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๑๐๑)
พึง่ สุนทรศิริมาศ ของผูเ้ รียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านที่มีตวั ร ล ว ควบกล้ํา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ. ปีที่ ๑
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2558
อยู่ทรง
แก้วสามศรี

101 นางเพ็ญศรี

วงศ์แสนเจริญดี

102 นางนันทวัน

ชุ่มแจ้ง

103 น.ส.อรษา

วิไลพันธุ์

104 นางยุวรี
105 นางวาสนา
106 น.ส.ภัทรินทร์

รื่นรมย์
ปาลรังษี
มุ่นเชย

98 นางพรรษชล

วันทีส่ ่ง

22-ก.ย.-58

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐานนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีที่
########
1 กลุม่ 1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้ชุดฝึก “พัฒนาทักษะการเขียน”ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้โดยให้ทําโครงงาน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
(20001401) ภาคเรียนที่ 1/2558
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชัน้ ปวช. ๑ / ๕ สาขาวิชา การ
บัญชี ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๘
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทดลองทางวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2558

30 สค.58
23 สค.58
20 สค.58

ที่
107 น.ส.มุกดา

ชื่อ-สกุล
วงศา

108 นางสมบุญ

บริสุทธิพ์ งศากุล

109 นายภูวนารถ

แสงสุริยา

110 น.ส.สุพัตรา

ยี่สาร

111 นายจักรพันธ์
112 นายพีรดนย์

พึง่ เมือง

113 นายกัมพล
114 นายธนสิทธิ์

พูนนาม

115 น.ส.กาญจนา

กุลคง

116 น.ส.เหมรัตน์

ช่างทุง่ ใหญ่

รายชื่อผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 1 /2558
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ชื่อเรื่อง

วันทีส่ ่ง

ลายมือ

หมายเหตุ

วิจัยการสร้างแบบฝึกหัดพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชัน้ ปวช. ๑ /๕,๖ แผนกช่างยนต์
23 สค.58
ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๘
การสอนโดยใช้การทดลอง ในระดับ ปวส ประเภทช่างอุตสาหกรรม ให้มีคะแนนเพิ่มเป็นร้อยละ 70
ในบทที่ 1-3 เรื่อง การแยกเวกเตอร์ แรงและการเคลือ่ นที่ตามกฎข้อที่ 2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 8 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
15-ก.ย.-58
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงปีที่ ๒เครื่องกล เทคนิคยานยนต์
ต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๘
24 สค.58

จิระกูลวัฒน์
ทรัพย์อร่าม

117 น.ส.พรทิพย์

ศรีบุญเรือง

118 น.ส.พิชญาภา

มูลถวิลย์

วิจัยการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชัน้ ปวช. ๑ / ๙ ทวิแผนกช่างยนต์
ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๘
การพัฒนาทักษะการออกเสียงท้ายคํากริยาช่อง 2 และ 3 ที่ลงท้ายด้วย –ed ในรูปประโยค Past
Tense ที่ออกเสียงไม่ถูกต้อง ตามหลักสัทศาสตร์ ของนักศึกษาช่างโลหะการชัน้ ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2558
การปรับพฤติกรรมโดยใช้ทฤษฎีการเสริมแรงในการส่งงานของนักเรียน ระดับชัน้ ปวช.2/1 เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2558
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชัน้ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี ชัน้ ปีที่ 1 กลุม่ 3โดยใช้ชุดฝึกสมุดภาพ “สํานวนไทย”ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558

23 สค.58
23 สค.58
แผ่นเดียว
5-ต.ค.-58
########

ที่

ชื่อ-สกุล

119 น.ส.ณัฐพร

ศรีแจ่ม

120 น.ส.กาญจนา

ศรีสุข

121 น.ส.ปณิดา

แสงแก้ว

122 นายนวปฎล

คงมณี

123 น.ส.นุชรี

ชูราศรี

รายชื่อผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 1 /2558
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ชื่อเรื่อง
ผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจําแนกรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (รหัสวิชา 2000-1401)ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2558
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง สารและสมบัตขิ องสาร
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีที่ 2 ห้อง 5, 6สาขาวิชา ไฟฟ้ากําลัง ภาคเรียนที่
1/2558
การสอนโดยใช้กระบวนการอ่านและฟังประกอบสือ่ การสอนของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร สาขา
การตลาด ภาคเรียนที่ 1/2558
จริยธรรม 5 ด้าน ที่พงึ ประสงค์ของนักเรียนชัน้ ปวช.1 ช่างเชือ่ ม กลุม่ ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2558
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิ ัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาสาขาบัญชี ปวช.1/2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันทีส่ ่ง
24 สค.58

24 สค.58
23 สค.58
15-ก.ย.-58
18-ก.ย.-58

ลายมือ

หมายเหตุ

