
ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง

1 นายพันธ์ศักด์ิ บุญปก
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานในรายวิชา เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ ของนักเรียน ปวช.3 กลุ่ม
 2 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 7-ต.ค.-52

2 ส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร์ การใช้รางวัลเพือ่ส่งเสริมเจตคติต่อวิชา งานปรับอากาศรถยนต์ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ปี 2562

29-ก.ย.-62

3 นายอนุสรณ์ จารุฑีฆมัพร การสร้างและหาประสิทธิภาพการสอนวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์เร่ือง การวัดระยะห่างด้วยพลาสติกเกจ ภาคเรียนที ่
1/2562

17 ต.๕.62

4 นายสัญชัย ไตรญาณ การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนทีดี่ต่อวิชา ไฟฟ้ารถยนต์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาเคร่ืองกล ภาคเรียนที ่1/2562 29-ก.ย.-62

5 นายศุภชัย บริสุทธิพ์งศากุล
การพัฒนาทักษะพืน้ฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของ เกียร์ระบบขับเคล่ือนล้อหน้าในระบบงานส่งก าลังรถยนต์  
โดยใช้ฝึกจ าลองจากของจริงของนักเรียนชั้น  ปวช.2/1 สาขาเคร่ืองกล  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่1 ปี
การศึกษา  2562

2-ต.ค.-62

6 นายทวี เติมสายทอง การแก้ปัญหาในการไม่รู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดชิ้นส่วนของงานเคร่ืองยนต์เล็ก ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 สาขาวิชา
เคร่ืองกล ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562

29-ต.ค.-62

7 นายธีรศักด์ิ คงเพ็ชร์ การแก้ปัญหาในการไม่รู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดชิ้นส่วนของงานเคร่ืองยนต์ดีเซลของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 สาขาวิชา
เคร่ืองกลภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562

29-ต.ค.-62

8 นายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์
การศึกษาผลสัมฤทธิข์องการจดัการเรียนการสอน โดยใช้ชุดฝึกนิวแมติกส์ไฟฟา้ วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัส 3101 0104
    กบันักเรียนชั้น ปวส.2 กลุ่ม 1 โดยเน้นการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม ภาคเรียนที ่1/2562

8-ต.ค.-62

9 นายณรงค์ แอนิหล
การแก้ปัญหาในการไม่รู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดชิ้นส่วนของงานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 
สาขาวิชาเคร่ืองกล ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 29-ต.ค.-62

10 นายอรรถพล เฉลิมชัย

11 นายอมรเทพ โตกราน การแก้ปัญหาในการไม่รู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดชิ้นส่วนของงานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้น 
ปวช 1 สาขาวิชาเคร่ืองกล ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562

29-ต.ค.-62

12 นายทศพร นามพุก การแก้ปัญหาในการไม่รู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดชิ้นส่วนของงานจักรยานยนต์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 สาขาวิชา
เคร่ืองกล ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562

29-ต.ค.-62

13 นายยุทธนา พุม่สีนิล การแกป้ัญหาในการไม่รู้ค าศัพท์ภาษาองักฤษในหมวดชิน้ส่วนของงานถอดประกอบเคร่ืองกลเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับชัน้ ปวช 
1 สาขาวชิาเคร่ืองกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 29-ต.ค.-62

รายชื่อผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที ่1 /2562
แผนกวิชาชา่งยนต์

ชื่อ-สกุล



ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง

14 นายอนันต์ หนูนินทร์
การแก้ปัญหาในการไม่รู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในงานเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 
สาขาวิชาเคร่ืองกล ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562

29-ต.ค.-62

ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง

1 นายพรมงคล วรนาม
การจัดการเรียนการสอนแบบปกติร่วมกับส่ือวิดีทัศน์ในวิชาซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือกล เร่ืองการลับมีดกลึงเซาะร่องของนักเรียนชั้น
ปวช.3/4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่1/2562

4-ต.ค.-62

2 นายสมศักด์ิ ทับทัน
3 นายชลธิต นุชเนตร โปรแกรมเอน็ซีพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 17-ต.ค.-62

4 นายสุรชัย สังขารา
การจดัการเรียนรู้แบบ STAD เพือ่ส่งเสริมทักษะการส่ือสารและการร่วมมือในรายวิชาเขยีนแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เร่ืองการ
ประกอบชิ้นงาน 3 มิติส าาหรับนักเรียนชั้น ปวช.3/1แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยเัทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่1/2562

2-ต.ค.-62

5 ว่าทีร่ต.สถาพร รอดสะใภ้
การพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแผนกช่างกลโรงงาน ระดับชัน้ ปวส.1 ห้อง 1 ในรายวชิามาตรวทิยาอตุสาหกรรม
เร่ือง การอา่นค่าเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ระบบนิ้วโดยใช้ชุดการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562 1-ต.ค.-62

6 นายกิติศักด์ิ ยี่สุนศรี
การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือและใช้ Google Drive ในการออกขอ้สอบและ
วิเคราะห์ผล การขอ้สอบวิชาวัดละเอยีด รหัส 20102 2004 แผนกช่างกลโรงงาน ระดับชั้น ปวช. 1 / 3,4 ภาคเรียนที ่1/2562 2-ต.ค.-62

7 นายวุฒิชัย ใจมิภักด์ิ การแกป้ัญหาการขาดทักษะด้านการลับมีดกลึงของนักศึกษาระดับ ปวช.2 กลุ่ม 2 สาขาวชิาช่างกลโรงงาน ภาคเรียนที่ 1/2562 9-ต.ค.-62

8 นายทองพิทักษ์ พยานอน

9 นายสมชาย น้อยทรัพย์
การศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม และความมีวนิัย ด้วยบัตรบันทึกเวลาเรียนส่วนตัวของนักเรียน ระดับชัน้
ประกาศนียบัตรวชิาชีพปีที่ 2 วชิาแม่พมิพโ์ลหะเบื้องต้นสาขาวชิาช่างกลโรงงาน วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562

15-ต.ค.-62

10 นายกิตติพงศ์ นุยื่นรัมย์ง
การปรับพฤติกรรมความมีวนิัยในการปฏิบัติงานในรายวชิางานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนแผนกช่างอเิล็กทรอนิกส์ 
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้ปีที่ 2 วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยใช้กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2562 9-ต.ค.-62

11 น.ส.พัชรา พานแก้ว
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนแบบแผนผังความคิดในวชิาแม่พมิพพ์ลาสติกเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วเิคราะห์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2562

26-ก.ย.-62

ชื่อ-สกุล

แผนกวิชาชา่งยนต์
ชื่อ-สกุล

แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน



ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง

12 นางสาวสมิตา เกตุวรภัทรา
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยชุดส่ือการเรียนการสอนบทเรียนมัลติมีเดีย  รายวชิางานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น  รหัสวชิา 
20100-1007 นักเรียนระดับชัน้ ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 1/2562

1-ต.ค.-62

13 น.ส.สุภวรรณ์ กร่ิงรัมย์
การพฒันาความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหา วชิากลศาสตร์เคร่ืองมือกล โดยเทคนิคแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ระดับชัน้
 ปวช. 2 แผนกช่างกลโรงงาน วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2562

1-ต.ค.-62

14 น.ส.พรรณนิภา เชื้อกุณะ
การพฒันาทักษะการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาระดับชัน้ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง(ปวส.2) ผ่านการเรียนรู้เร่ือง กลยุทธก์าร
เพิ่มประสิทธภิาพการท างาน ภาคเรียนที่ 1/2562

9-ต.ค.-62

ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง

1 นายประดิษฐ ดีกระจ่าง
การใช้แผนทีค่วามคิด (Mind Mapping) พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1 ห้อง 2 กลุ่ม 4 แผนกวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ ในรายวิชางานเชื่อมโลหะเบือ้งต้น กระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ฟลักซ์ ภาคเรียนที ่1/2562

17-ต.ค.-62

2 นายวิทยา บุญมี
การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชา การออกแบบรอยต่องานเชื่อม โดยวิธีการจดัเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที ่2 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่
 1/2562

15-ต.ค.-62

3 นายธวัชชัย แก้วอินหน่อ
การแกไ้ขปัญหาของนักเรียนโดยการใช้วิธีการสอนแบบเพือ่นช่วยเพือ่นเพือ่พฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช .2 ห้อง
 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลังในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น เร่ืองการประกอบขึ้นรูปโลหะแผ่น ภาคเรียนที ่
1/2562

3-ต.ค.-62

4 นายชรินทร์ ศรส่ง
การใช้แผนทีค่วามคิด (Mind Mapping) พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1 ห้อง 2 กลุ่ม 3 แผนกวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ ในรายวิชางานเชื่อมโลหะเบือ้งต้น กระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ฟลักซ์ ภาคเรียนที ่1/2562 7-ต.ค.-62

5 นายภานุพงศ์ ดิษแพ

6 นายเกรียงไกร ปิน่แก้ว

7 นายประภาส โคกอ่อน
การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวส.2 วิชา วัสดุและโลหะวิทยา โดยวิธีการเรียนแบบเพือ่นช่วยเพือ่นแผนกช่างเชื่อมโลหะ สาขา
เทคนิคโลหะ ภาคเรียนที ่1/2562 15-ต.ค.-62

8 นายวุฒิชัย ใจซ่ือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชา กรรมวิธีการผลิตโลหะภัณฑ์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบการแบ่งกลุ่มท า
กิจกรรม ภาคเรียนที ่1/2562

15-ต.ค.-62

แผนกวิชาชา่งเชื่อมโลหะ
ชื่อ-สกุล

แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน
ชื่อ-สกุล



ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง

1 น.ส.วิลาวัลย์     ส่งแสงแก้ว การแกป้ัญหาเร่ืองการขาดทักษะในการใช้มัลติมิเตอร์วดัค่ากระแสและแรงดัน ในรายวชิาวงจรไฟฟา้กระแสตรงของนักเรียน
ระดับชัน้ปวช.1 กลุ่ม 1  แผนกวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง  วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2562

3-ต.ค.-62

2 นายสวง ชุ่มแจ้ง
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาดิจิตอลเบือ้งต้น (2104-2107)เร่ือง การลดรูป Switching  function ด้วยรูปแบบการสอน
แบบร่วมมือ ภาคเรียนที ่1/2562

6-ต.ค.-62

3 นายธนะ จันทร์อ่อน
4 นายวิษณุ ค้อสุวรรณดี

5 นายจอม นามีผล เจตคติทีม่ีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน และความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียนระดับปวช. ๒/๓ ภาคเรียนที ่1/2562 21-ต.ค.-62

6 นายนิรันดร์ ศุกรสุนทร การพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอยา่งถกูวิธี ของนักเรียนชั้น ปวช.2/1 แผนกช่างไฟฟา้ ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 15-ต.ค.-62
7 นายทองสุข พ่วงเพ็ชร

8 น.ส.สุจิตรา ช่างพิมพ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์โดยใช้กิจกรรมเพือ่นช่วยเพือ่น ของนักศึกษา ชั้น ปวส.1 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง กลุ่ม 1 ภาคเรียนที ่1/2562

4-ต.ค.-62

9 นายสุรศักด์ิ ไทรไกรกระ การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชา เคร่ืองวัดไฟฟา้ ของนักเรียนชั้น ปวช.1/3 แผนกช่างไฟฟา้ ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 15-ต.ค.-62

10 น.ส.จิตต์อาภา สายยืด การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียนวิชากฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า ภาคเรียนที ่1/2562 10-ต.ค.-62

11 นายดุลยวัต  กุลฑา การใช้รางวัลเพือ่ส่งเสริมเจตคติต่อวิชา การติดต้ังไฟฟา้ภายในอาคาร นักเรียนระดับชั้น ปวช 1 สาขาช่างไฟฟา้ก าลัง ห้อง 3 กลุ่ม 6
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่1/2562

3-ต.ค.-62

12 นายวรวิช   ปล้ืมใจ
การเพิม่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมโดยวิธีเพือ่นช่วยเพือ่นสาขาช่างไฟฟ้าก าลัง ระดับชั้น 
ปวช.3 กลุ่ม 1 ภาคเรียนที ่1/2562

4-ต.ค.-62

ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง

1 นายวิวัฒน์ มงคลเพ็ชร์
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 3 แผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่1/2562

17-ต.ค.-62

2 นายมาโนชญ์ เผ่ือนโภคา
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ือง กฎของโอห์ม โดยวิธีการสอนเสริมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที ่1 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่1/2562

17-ต.ค.-62

แผนกวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ-สกุล

แผนกวิชาชา่งไฟฟ้า
ชื่อ-สกุล



ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง

3 นายเอกรินทร์ สินทะเกิด
การศึกษพฤติกรรมนักเรียนติดเกมของนักเรียนชัน้ ปวช.1 สาขาเทคนิคคอมพวิเตอร์วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 17-ต.ค.-62

4 นายสิริวัฒน์ เกษตรทรัพย์สิน
การพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพสาขาวชิาช่างอเิล็กทรอนิกส์ รายวชิาการเขียน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ภาคเรียนที่ 1-2562 โดยใช้โปรแกรมจ าลองการท างาน

17-ต.ค.-62

5 นายสิรวิทย์ ร่ืนรมย์ การพัฒนาการเรียนการสอน วิชาหลักการโทรคมนาคม โดยใช้เคร่ืองมือ RF.Power Meter วัดหาค่าการสูญเสียกาลังส่งที่
เกิดขึ้นภายในสายส่งให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและใช้เคร่ืองมืออย่างถูกต้อง ภาคเรียนที ่1/2562

17-ต.ค.-62

6 นายทรงสมศักด์ิ บุญมิ่ง
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที ่1
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์เครือข่าย) ทวิภาคี ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562

17-ต.ค.-62

7 นายจรัล อ่วมประทุม การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน์ ภาคเรียนที ่1/2562 17-ต.ค.-62
8 นางปาณิสรา อ่วมประทุม การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน ภาคเรียนที ่1/2562 17-ต.ค.-62

9 นายชวัลณัฐ แจ่มจ ารัส
เจตคติทีม่ีต่อวินัยในตนเองด้าน ความขยันอดทนทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวส.1 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่าย แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที ่1/2562

17-ต.ค.-62

10 นายพีรนันท์ ผลจันทร์
การศึกษาพฤติกรรมเร่ืองการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีที่ 1 สาขาเทคนิค
คอมพวิเตอร์ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2562

17-ต.ค.-62

11 นางสาวพิชญ์สินี รักสัตย์ การการปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วชิาวงจรไฟฟา้ ภาคเรียนที่ 1/2562 17-ต.ค.-62

12 นายประนม  เวินขุนทด
เจตคติทีม่ีต่อวินัยในตนเองด้านวินัย ในห้องเรียน  ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิท์างการเรียน ภาค
เรียนที ่1/2562 17-ต.ค.-62

13 นายสานุพงศ์ แดงพยนต์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนแบบฝึกการปฏิบัติต่อวงจรลอจิกเกตเบือ้งต้น ภาคเรียนที ่1/2562 17-ต.ค.-62

14 ว่าที ่ร.ต.วรเชษฐ์ วงพันธุ์ การศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชา“ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ”ของนักเรียน ปวช.ชั้นปีที ่1 แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ห้อง 1/1,2  ภาคเรียนที ่1/2562

17-ต.ค.-62

15 นางสาวจันจิรา สวัสด์ิพิบูลย์ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ ในการไม่ส่งงานและการบ้านทีไ่ด้รับมอบหมาย ภาคเรียนที ่1/2562 17-ต.ค.-62

16 นางพวงทิพย์ อิ่มธนบัตร การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที1่แผนกเคร่ืองมือกล ภาคเรียนที ่
1/2562

17-ต.ค.-62

ชื่อ-สกุล
แผนกวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์



ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง

1 ว่าที ่ร.ต.วันชัย รัชตะสมบูรณ์ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนวิชาวงจรดิจิตอลเบือ้งต้น โดยใช้วิธีการสอนด้วยการประยุกต์โดยการใช้ IT ภาคเรียนที ่
1/2562

22-ต.ค.-62

2 นายศิริวัฒน์ กิจโสภณ การวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนวิชาเคร่ืองกลไฟฟ้าและการควบคุม โดยวิธีการสอนด้วยชุดฝึกควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า 
ภาคเรียนที ่1/2562

22-ต.ค.-62

3 น.ส.ดาอีย๊ะ ละลิหมุด การหาประสิทธภาพของชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ภาคเรียนที ่1/2562 22-ต.ค.-62

ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง

1 นายชาตรี ศรีคงแก้ว
การประมาณราคาเหล็กเสริมพืน้ โดยใช้ส่ือ sketch up วิชาประมาณราคาโครงสร้างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที ่2 
สาขาวิชาช่างกอ่สร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่1/2562 2-ต.ค.-62

2 นายอุเทน ระยะไมตรี
3 นายวัชราวุธ เกียรติรุ่งโรจน์

4 น.ส.ทิพวรรณ ค าขจร
ศึกษาความพึงพอใจในการใช้คู่มือใบงาน หน่วยที ่1 การนับก้าววิชา การส ารวจงานก่อสร้าง1 รหัสวิชา 2106  1005 ของ
นักเรียนชั้น ปวช.2/1,2 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562

2-ต.ค.-62

5 น.ส.จิราวรรณ สัมพะวงศ์
ศึกษาความคิดเห็นทีม่ีต่อการจัดการเรียน การสอนของครูผู้สอนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/3 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ภาค
เรียนที ่1/2562

2-ต.ค.-62

6 นายเอกชัย  คงยนต์
7 นายพนธ์พันธ์ เพชรศรีทอง

ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง
1 นายสรณ์ณวินทร์ นัดพบสุข

2 นายสมชาย โพธิก าพล การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีตอส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาการออกแบบเขียน
แบบสถาปตยกรรมภายใน 2 รหัสวิชา 2108-2105 ภาคเรียนที ่1/2562

2-ต.ค.-62

3 นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ของนักเรียนชั้นปวช.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562

16-ต.ค.-62

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ชื่อ-สกุล

แผนกวิชาก่อสร้าง
ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล
แผนกเมคคาทรอนิกส์และหุน่ยนต์



ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง
1 นายวชิราวุธ หมอทรัพย์ การเรียนแบบเกมการศึกษา กับวิชาวัสดุช่างของนักเรียนระดับ ปวส.1 เทคนิคขึ้นรูปพลาสติก ภาคเรียนที ่1/2562 17-ต.ค.-62
2 นายช านาญ จับบาง

3 น.ส.อภิรดี ศิริวิทย์ภักดีกุล
การพัฒนาทักษะการอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ โดยวิธีเพือ่นสอนเพือ่น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่าง
กลโรงงาน ภาคเรียนที ่1/2562

17-ต.ค.-62

4 น.ส.ภัสนัน ยุบรัมย์
การพัฒนาทักษะการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ระบบอังกฤษ ค่าความละเอียด 1/128 นิ้ว โดยใช้ส่ือการสอนแบบวีดิทัศน์
ในรายวิชางานฝึกฝีมือ 1 ส าหรับนักเรียนชั้น ปวช.1/2 แผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่1/2562

16-ต.ค.-62

5 น.ส.วราลักษณ์ ขัยพันธุ์
การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนระหว่างวิธีการสอนแบบบรรยายกับวิธีการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ชั้นวิชาวัสดุช่าง
อุตสาหกรรม ภาคเรียนที ่1/2562

16-ต.ค.-62

ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง

1 นายอุทัย ศรีษะนอก
แนะน าการใช้งานเบือ้งต้น  ในการพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวาของนักศึกษาระดับชั้น 
ปวส. ชั้นปีที ่ 2 ภาคเรียนที ่1/2562 25-ก.ย.-62

2 ดร.บุญสืบ โพธิศ์รี
3 นายเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ

4 นางนุชจรีย์ เมืองรมย์
การแกป้ัญหาการแปลง ER-Diagram เป็นเค้าร่างรีเลชันด้วยวธิใีห้นักเรียนปฏิบัติหน้าชัน้เรียนรายบุคคล ในรายวชิาระบบ
ฐานข้อมูลและการออกแบบของนักศึกษาชัน้ ปวส.1 สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562

3-ต.ค.-62

5 นายนิพนธ์ จันทร์พนอรักษ์

ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง

1 นางฐานวีร์ ณ  นคร
พัฒนาผลสัมฤทธิข์องนักเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ชั้นปีที ่ 2 ห้อง
 1 ภาคเรียนที ่1/2562 2-ต.ค.-62

2 น.ส.ชลธิชา จันทร์ทัด
การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการบัญชีเบือ้งต้นของนักศึกษาระดับ ปวช.1/1 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้แบบประเมิน
ก่อนเรียนและหลังเรียน ภาคเรียนที ่1/2562 4-ต.ค.-62

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล
แผนกการบัญชี

ชื่อ-สกุล
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ



ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง
3 นางศรีสุดา จันทร์ศร ศึกษาผลสัมฤทธิว์ิชาบัญชีเบือ้งต้น ระดับ ปวช.1/3 แผนกบัญชี ภาคเรียนที ่1/2562 2-ต.ค.-62

4 น.ส.สมจิตต์  บุญละออ
ทัศนคติทีม่ีต่อวิชาการบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้าของนักเรียนชั้นปวช.2 ห้อง 1 แผนกวิชาการบัญชีภาคเรียนที ่1 ปี
การศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 2-ต.ค.-62

5 นางสุพรรญา อินธแสง
แก้ปัญหาการวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้ชุดฝึกทักษะเพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบส าคัญ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ชั้นปีที ่ 3 ห้อง 2 ภาคเรียนที ่1/2562

2-ต.ค.-62

6 น.ส.สุกัญรดา คุณารักษ์
การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์รายการค้า ด้วยชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้าของนักเรียนระดับ ปวช.1 ห้อง 3 
สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่1/2562 1-ต.ค.-62

7 น.ส.อังคณา ทองจุฑา
การเพิม่ผลสัมฤทธิก์ารบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันเฉพาะ วิชาการบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินค้า โดยใช้รูปแบบการสอนแบบจิ๊ก
ซอว์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที ่1 (ปวช.1) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่1/2562 1-ต.ค.-62

8 น.ส.ปรีชาภรณ์  ตะพันธ์
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียน  รายวิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพือ่การบัญชี
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ชั้นปีที ่ 3 สาขาการบัญชี ภาคเรียนที ่1/2562 30-ก.ย.-62

ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง

1 นางสังวาลย์ อยู่ทรง
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาการขายตรง ของนักเรียน ปวช.3/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 2-ต.ค.-62

2 นางศรีพรรณ จารุฑีฆมัพร เกษียณ

3 น.ส.ปาริชาต เรืองฤทธิ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา สาขาวิชาการตลาดรายวิชาการ
พัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ภาคเรียนที ่1/2562

30-ก.ย.-62

4 นางราตรี เจริญรูป ทัศนคติที่มีต่อวชิา การจัดซ้ือเบื้องต้น ระดับชัน้ปวช.2/3 สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2562 3-ต.ค.-62

5 นางพรภรรณ ประยงค์หอม
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในรายวิชาการขายเบือ้งต้น ของนักเรียน ปวช.1/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร ภาคเรียนที ่1/2562

30-ก.ย.-62

6 นายปิติ จอนใจตรง
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที ่3 คณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่1/2562

4-ต.ค.-62

แผนกการตลาด
ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล
แผนกการบัญชี



ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง

7 นางลักษ์ขณา ปราโมทย์
การปรับเปล่ียนเจตคติให้มีวินัยในตนเองและแรงจูงใจฝ่าสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่
 1/2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่1/2562

1-ต.ค.-62

ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง
1 นางดารณี นามีผล การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการในการไม่ส่งงาน / การบ้าน ภาคเรียนที ่1/2562 5-ต.ค.-62

2 นางวรรณี ชิดเชื้อวงศ์
การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียน สาขาวิชานักเรียนคอมพิวเตอร์กับ สาขาวิชาการตลาด ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562

26-ก.ย.-62

3 นางรุ่งรัตน์ ไตรญาณ การส่งเสริมพฤติกรรมทีดี่ต่อวิชา พิมพ์ดีดไทยเบือ้งต้นระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานการเลขานุการ ภาคเรียนที ่1/2562 26-ก.ย.-62
4 นางสาวนภัสรพี ชาวไชย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการเลขานุการในการไม่ส่งงาน/การบ้าน ภาคเรียนที ่1/2562 11-ต.ค.-62

ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง
1 นางเบญจมาศ โพธิก าพล ศึกษาความมีวินัยในตนเองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับปวส.๑ แผนกวิชาการบัญชีปีการศึกษา ๑/256๒ 3-ต.ค.-62
2 นางวรรณา ทรงศิริโสภิณ
3 นายศิลป์ชัย ทรงศิริโสภิณ เกษียณ
4 น.ส.สุภาพร วงศ์เรียน การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ภาคเรียนที ่1/2562 30-ต.ค.-62

5 นายเมธัญ เทียมถนอม
เจตคติของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการผลิตงานกราฟิกแอนิเมชั่นด้วยวิธีการเรียนแบบแก้ปัญหา ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที ่1/2562

8-ต.ค.-62

6 นายวทัญญู ธิบูรณ์บุญ
การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาขาดเจตคติในการเขา้เรียนให้ตรงเวลาในรายวิชาโปรแกรมมัลติมิเดียเพือ่การน าเสนอของศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที ่๓ กลุ่ม ๑ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ประจ าภาคเรียนที ่๑ / ๒๕๖๒ 15-ต.ค.-62

7 น.ส.สุกัญญา ด้วงเอียด
8 น.ส.จิรยาภรณ์ ปานสาคร การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียออนไลน์ วิชา การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที ่1/2562 3-ต.ค.-62

ชื่อ-สกุล
แผนกเลขานุการ

แผนกคอมพิวเตอร์
ชื่อ-สกุล

แผนกการตลาด
ชื่อ-สกุล



ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง
1 นางพรรษชล พึง่สุนทรศิริมาศ เกษียณ

2 นางนันทวัน ชุ่มแจ้ง
การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้โดยให้ท าโครงงาน วิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานอาชีพ  (20000-1401)
ภาคเรียนที ่1/2562

6-ต.ค.-62

3 นางยุวรี ร่ืนรมย์ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทดลองทางวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่1/2562 9-ต.ค.-62

4 นางวาสนา ปาลรังษี
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคล่ือนไหวเพือ่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจและสังคม ภาคเรียนทื ่1/2562 24-ต.ค.-62

5 นางสมบุญ บริสุทธิพ์งศากุล เกษียณ

6 นางภัทรินทร์ พงษ์สาระนันทกุล
การพฒันาทักษะภาษาองักฤษโดยการใช้ส่ือฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาองักฤษ (คอมพวิเตอร์ช่วยสอน) ส าหรับนักเรียนระดับ 
ปวช.3/2 สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ ภาคเรียนที่ 1/2562

16-ต.ค.-62

7 น.ส.มุกดา วงศา
การพฒันาแบบฝึกทักษะเร่ือง สมการเชิงเส้นสองตัวแปรสาหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที ่1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 ภาคเรียนที ่1/2562

16-ต.ค.-62

8 น.ส.ปัญญาพร สมพงษ์

9 น.ส.พรทิพย์ ศรีบุญเรือง การปรับพฤติกรรมโดยใช้ทฤษฎีการเสริมแรงในการส่งงานของนักเรียน ระดับชัน้ ปวช.3/1 เลขานุการ ภาคเรียนที่ 1/2562 8-ต.ค.-62

10 นายชัยฤทธิ์ บัวเพชร

11 น.ส.อาภัสรา นามมนตรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเร่ืองการรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวติ วชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา
ทักษะชีวติ (2000 1301) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ ชัน้ปีที่ 2 กลุ่ม 3
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562

8-ต.ค.-62

12 นายพิสิฐพงศ์ สีดาว
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดส่ือ Infographic เร่ือง ภูมิปัญญาท้องถิน่ ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง ภาคเรียนที1่ ปีการศึกษา 2562

15-ต.ค.-62

13 นางอุษา คงเพ็ชร์
การเพิม่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาวิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทักษะชีวิตระดับชั้นปวช . 2 สาขางาน
คอมพวิเตอร์กลุ่ม 4 ภาคเรียนที ่1/2562

11-ต.ค.-62

14 นางอุมาพร สร้อยมงคล
การศึกษาพฤติกรรมไม่ส่งงานวิชากฎหมายแรงงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที ่๒ แผนกวิชาการตลาดกลุ่ม ๓ 
ภาคเรียนที ่1/2562 9-ต.ค.-62

15 นางพิมพ์ประไพ ฉ้งทับ

ชื่อ-สกุล
แผนวิชาสามญั



ที่ ชื่อเรื่อง วันทีส่่ง
16 น.ส.สตกมล ท้าวค าลือ การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรจีน สาขาการบัญชี 1/1 โดยใช้แบบฝึก ภาคเรียนที ่1/2562 11-ต.ค.-62

17 น.ส.ลดาวัลย์ สมจิตร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 สาขาการบัญชี กลุ่ม 3 เร่ืองโจทย์สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวไปใช้ในงานอาชีพโดยใช้แบบฝึกทักษะ ภาคเรียนที ่1/2562

9-ต.ค.-62

18 นายกัมพล พูนนาม
19 นายธนสิทธิ์ ทรัพย์อร่าม ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ชั้น ปวช.2/1 แผนกช่างเชื่อมโลหะ ภาคเรียนที ่1/2562 16-ต.ค.-62

20 นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที ่
1 สาขาวิชาการบัญชีกลุ่ม 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ภาคเรียนที ่1/2562

14-ต.ค.-62

21 น.ส.เหมรัตน์ ช่างทุง่ใหญ่

22 นายอรรณพ สิมพิลา

การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ือง งานและพลังงานโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E วิชาวิทยาศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะ
ชีวิต (20000-1301) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที ่1 ห้อง 1ประจ าภาค
เรียนที ่1/2562

9-ต.ค.-62

23 น.ส.สุกัญญา แซ่อึ้ง
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เร่ืองประวติัศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยเพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวชิา
ประวติัศาสตร์ชาติไทยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชัน้ปีที่ 1 วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2562

12-ต.ค.-62

แผนวิชาสามญั
ชื่อ-สกุล


