
ที่ ชื่อเรื่อง วันที่สง

1 นายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร
การแกปญหาในการไมรูคําศัพทภาษาอังกฤษในหมวดชิ้นสวนของงานเครื่องยนตดีเซลของ

นักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 สาขาวิชาเครื่องกลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
6-Mar-63

2 ส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร
การใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอวิชา คณิตศาสตรชางยนต ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 

2 สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ป 2562
4-Mar-63

3 นายอนุสรณ จารุฑีฆัมพร
การสรางและหาประสิทธิภาพการสอนวิชา งานวัดละเอียดชางยนต เรื่อง การวัดระยะหาง

ดวย Cylinder Gauge ภาคเรียนที่ 2/2562
3-Apr-63

4 นายสัญชัย ไตรญาณ
การใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอวิชา ไฟฟารถยนตของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขา

ชางยนต ภาคเรียนที่ 2/2562
10-Mar-63

5 นายศุภชัย บริสุทธิ์พงศากุล

6 นายทวี เติมสายทอง
การแกปญหาในการไมรูคําศัพทภาษาอังกฤษในหมวดชิ้นสวนของงานเครื่องยนตเล็ก

 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 สาขาวิชาเครื่องกล ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
6-Mar-63

7 นายกันตพัฒน อริยะพิทักษ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน โดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชางาน

นิวแมติกสและไฮดรอสิกสเบื้องตน รหัส 2100 1009  กับนักเรียนชั้นปวช. 3 กลุม 1,2 โดย

เนนการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุมภาคเรียนที่ 2/2562

5-Mar-63

8 นายณรงค แอนิหล
การแกปญหาในการไมรูคําศัพทภาษาอังกฤษในหมวดชิ้นสวนของงานเครื่องยนตแกสโซลีนของนักศึกษา

ระดับชั้น ปวช 1 สาขาวิชาเครื่องกล ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
6-Mar-63

9 นายอรรถพล เฉลิมชัย
การแกปญหาในการไมรูคําศัพทภาษาอังกฤษในหมวดชิ้นสวนของงานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน

ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 สาขาวิชาเครื่องกลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
6-Mar-63

ชื่อ-สกุล

รายชื่อผูสงงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนกวิชาชางยนต



10 นายอมรเทพ โตกราน
การแกปญหาในการไมรูคําศัพทภาษาอังกฤษในหมวดชิ้นสวนของงานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส

ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 สาขาวิชาเครื่องกลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
6-Mar-63

11 นายทศพร นามพุก
การแกปญหาในการไมรูคําศัพทภาษาอังกฤษในหมวดชิ้นสวนของงานจักรยานยนตของ

นักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 สาขาวิชาเครื่องกลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
6-Mar-63

12 นายยุทธนา พุมสีนิล
การแกปญหาในการไมรูคําศัพทภาษาอังกฤษในหมวดชิ้นสวนของงานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน 

ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 สาขาวิชาเครื่องกล ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
6-Mar-63

13 นายอนันต หนูนินทร
การแกปญหาในการไมรูคําศัพทภาษาอังกฤษในวิชา เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 สาขาวิชาเครื่องกลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
6-Mar-63

14 น.ส.วิสุดา เหมมัน
การแกปญหาในการไมรูคําศัพทภาษาอังกฤษในงานเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร 

ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 สาขาวิชาเครื่องกล ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
3-Apr-63

15 นายพีรพล ทองมาก
การแกปญหาในการไมรูคําศัพทภาษาอังกฤษในหมวดชิ้นสวนของงานเครื่องยนตดีเซล 

ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1 สาขาวิชาเครื่องกลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
12-Mar-63

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่สง

1 นายพรมงคล วรนาม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนแบบ STAD เพื่อสงเสริมทักษะการทํางานเปนทีมรายวิชา

เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 4 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

ภาคเรียนที่ 2/2562

6-Mar-63

2 นายสมศักดิ์ ทับทัน

3 นายชลธิต นุชเนตร โปรมแกรมเอ็นซีพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 19-Mar-63

รายชื่อผูสงงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนกวิชาเครื่องมือกล

ชื่อ-สกุล



4 นายสุรชัย สังขารา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน โดยใชกระบวนการ

เรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) ภาคเรียนที่ 2/2562
6-Mar-63

5 วาที่ ร.ต.สถาพร รอดสะใภ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแผนกชางกลโรงงานระดับชั้น ปวช.3 หอง 2 ในรายวิชา

อุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึดเรื่อง งานขึ้นรูป โดยใชชุดการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562
2-Mar-63

6 นายกิติศักดิ์ ยี่สุนศรี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการลับดอกสวานชองนักเรียนรหัส 2102-2010 วิชา

อุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด แผนกชางกลโรงงาน ระดับชั้น ปวช. 2/5,6 ภาคเรียนที่

 2/2562

23-Mar-63

7 นายวุฒิชัย ใจมิภักดิ์
การแกปญหาการขาดทักษะดานการลับมีดกลึงของนักศึกษาระดับ ปวช.1 กลุม 1 

สาขาวิชาชางกลโรงงาน ภาคเรียนที่ 2/2562
3-Mar-63

8 นายทองพิทักษ พยานอน
การแกปญหาการขาดทักษะดานการลับมีดกลึงปอกซายของนักศึกษาระดับ ปวช. 3 กลุม 4

 สาขาวิชาไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562
6-Mar-63

9 นายสมชาย นอยทรัพย

การศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย ดวยบัตรบันทึกเวลาเรียนสวนตัว

ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ ๑ วิชาผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล๑สาขาวิชา

ชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562

4-Mar-63

10 น.ส.พัชรา พานแกว

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถใน

การแกโจทยปญหา วิชากลศาสตรเครื่องมือกล ระดับชั้น ปวช. 3 วิชากลศาสตรเครื่องมือกล แผนกชาง

กลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562

2-Mar-63

11 น.ส.สมิตา เกตุวรภัทรา

การศึกษาการปรับพฤติกรรมการจดแลคเซอรวิชาแมพิมพโลหะเบื้องตนของนักเรียนปวช.3 

แผนกวิชาชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครโดยการใชการเสริมแรงทางบวก ภาค

เรียนที่ 2/2562

2-Mar-63



12 น.ส.พรรณนิภา เชื้อกุณะ

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ (Active Learning) ในรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน เพื่อ

สงเสริมการเรียนรู เรื่อง งานกัดโดยโปรแกรมซีเอ็นซีของนักเรียนแผนกวิชาชางกลโรงงาน ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562

30-Mar-63

13 น.ส.สุภวรรณ กริ่งรัมย

การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค TAI เพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหา ในวิชา

คณิตศาสตรเครื่องมือกล เรื่องความเร็วตัด ความเร็วรอบ และความเร็วขอบสําหรับนักเรียนชั้น ปวช.

1/3,4 แผนกชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562

2-Mar-63

14 นายกิตติพงศ นุยืนรัมย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางภาคเรียน วิชา ฉีดพลาสติกเบื้องตนของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปที่ 3 แผนกวิชา ชางกลโรงงานโดยใชการจัดการเรียนรูโดยการใช

แบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2/2562

3-Mar-63

15 นายณัฐศิลป ปนวงษงาม
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุดสื่อการเรียนการสอนบทเรียนมัลติมีเดีย รายวิชางานเครื่องมือกล

เบื้องตน  รหัสวิชา 2100-1008นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 แผนกชางอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 2/2562
6-Mar-63

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่สง

1 นายประดิษฐ ดีกระจาง
การใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1 หอง 1 

กลุม 2 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ ในรายวิชาเชื่อมอารกดวยลวดเชื่อมฟุมฟลักซ1 ภาคเรียนที่ 2/2562
18-Feb-63

2 นายวิทยา บุญมี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะหในรายวิชา การตรวจสอบไมทําลายสภาพโดย

วิธีการจัดเรียนรูแบบสืบเสาะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาชางเชื่อม

โลหะ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562

26-Feb-63

รายชื่อผูสงงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนกวิชาโลหะการ

ชื่อ-สกุล



3 นายธวัชชัย แกวอินหนอ

การแกไขปญหาของนักเรียนโดยการใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1 หอง 2 กลุม 4 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะในรายวิชาผลิตภัณฑโลหะแผน 1 

เรื่อง การประกอบขึ้นรูปทรงกระบอกตัดเฉียง ภาคเรียนที่ 2/2562

2-Mar-63

4 นายชรินทร ศรสง

การแกไขปญหาของนักเรียนโดยการใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนชั้น ปวช.3 หอง 2 กลุม 4 แผนกวิชาชางไฟฟา ในรายวิชางานเชื่อมโลหะเบื้องตน เรื่อง

งานเชื่อมแกส ภาคเรียนที่ 2/2562

20-Feb-63

5 นายภานุพงศ ดิษแพ

6 นายเกรียงไกร ปนแกว

7 นายประภาส โคกออน

8 นายวุฒิชัย ใจซื่อ

9 น.ส.นันทนา สายกี่เส็ง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใชวิธีการจับคูดูแลกันนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 รายวิชา งาน

เชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน รหัสวิชา 20100-1004 ภาคเรียนที่ 2/2562
2-Mar-63

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่สง

1 น.ส.วิลาวัลย สงแสงแกว

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรไฟฟา เรื่อง การวิเคราะห

วงจรไฟฟา ในรายวิชาคณิตศาสตรไฟฟา  ของนักเรียนระดับชั้นปวช .3 กลุม 3,4  แผนกวิชาชาง

ไฟฟากําลัง  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครภาคเรียนที่ 2/2562

4-Mar-63

2 นายสวง ชุมแจง
การพัฒนาทักษะการประหยัดพลังงานของนักศึกษา วิชาเทคนิคการจัดการพลังงาน 

(2104-2115) ภาคเรียนที่ 2/2562
31-Mar-63

3 นายธนะ จันทรออน

4 นายวิษณุ คอสุวรรณดี

รายชื่อผูสงงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนกวิชาไฟฟากําลัง

ชื่อ-สกุล



5 นายจอม นามีผล
การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ระดับชั้น ปวส. ๑กลุม๒ใน

รายวิชาการเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอรภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒
13-Apr-63

6 นายนิรันดร ศุกรสุนทร
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกการพันมอเตอรอยางถูกวิธี ของนักเรียนชั้น ปวช.

3/5 แผนกชางไฟฟา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
30-Mar-63

7 นายทองสุข พวงเพ็ชร

8 น.ส.สุจิตรา ชางพิมพ
การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานของนักศึกษา วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
11-Mar-63

9 นายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ
ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1/6

 แผนกชางไฟฟา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
30-Mar-63

10 น.ส.จิตตอาภา สายยืด
พฤติกรรมการขาดเรียนและไมสงงานตามกําหนดของนักเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟา ภาค

เรียนที่ 2/2562
4-Mar-63

11 นายวรวิช ปลี้มใจ
เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานการสงงานวิชา การควบคุมมอเตอรไฟฟา นักเรียนระดับชั้นปวช. 2 สาขา

ชางไฟฟากําลังหอง 2 กลุม 3วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562
30-Mar-63

12 นายดุลยวัต กุลฑา
เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานการสงงานวิชา การติดตั้งไฟฟาภายนอกอาคาร นักเรียนระดับชั้นปวช 1 

สาขาชางไฟฟากําลังหอง 1 กลุม 2 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562
5-Mar-63

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่สง

1 นายวิวัฒน มงคลเพ็ชร

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดิจิตอลเทคนิค เรื่อง การกําหนดชนิดตัวแปรและการใชตัวดําเนินการ

เปรียบเทียบ โดยใชสื่อแผนภาพของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 แผนกวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 2/2562

23-Mar-63

รายชื่อผูสงงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

ชื่อ-สกุล



2 นายมาโนชญ เผื่อนโภคา
“การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาซิลสกรีนและวงจรพิมพโดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อน” ภาค

เรียนที่ 2/2562
23-Mar-63

3 นายเอกรินทร สินทะเกิด
การศึกษาพฤติกรรมการเลนโทรศัพทในชั้นเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาเทคนิค

คอมพิวเตอร  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2562
23-Mar-63

4 นายสิริวัฒน เกษตรทรัพยสิน

การพัฒนาชุดทดลองโครงสรางหุนยนตแบบขับเคลื่อนรอบทิศทางโดยใชลอแบบโอนิได

เร็กชั่นใน รายวชิาการสรางและพัฒนาหนุยนต รหัส 3128-2112 ระดับชั้น ปวส.2 

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร ภาคเรียนที่ 2/2562

23-Mar-63

5 นายทรงสมศักดิ์ บุญมิ่ง

การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในรายวิชาพื้นฐานการอินเตอรเฟส หัวขอเรื่อง 

ผังงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

โดยใชวิธีทองจํา ภาคเรียนที่ 2/2562

23-Mar-63

6 นายสิรวิทย รื่นรมย

การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสายสงและสายอากาศโทรคมนาคม โดยใชเครื่องมือ RF.Power Meter

 วัดหาคาการสูญเสียกําลังสงที่เกิดขึ้นภายในสายสงใหมีทักษะในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง ภาคเรียนที่ 

2/2562

23-Mar-63

7 นายจรัล อวมประทุม
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการสงงานของนักเรียนระดับชั้น  ปวช.2

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส โดยการใชเสริมแรงทางบวก ภาคเรียนที่ 2/2562
23-Mar-63

8 นางปาณิสรา อวมประทุม การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องรับวิทยุ โดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อนภาคเรียนที่ 2/2562 23-Mar-63

9 นายชวัลณัฐ แจมจํารัส
เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดาน ความขยันอดทนทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.3 

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 2/2562
23-Mar-63

10 นายพีรนันท ผลจันทร
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไมสงงาน/การบานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่

 2  สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562
23-Mar-63

11 น.ส.พิชญสินี รักสัตย
การพัฒนาศักยภาพการทําผังความคิดใหสอดคลองและครอบคลุมเนื้อเรื่องที่กําหนด ของนักศึกษาระดับ

 ปวส. 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรฮารดแวร ภาคเรียนที่ 2/2562
23-Mar-63



12 นายประนม เวินขุนทด
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสงงานวิชาซอมบํารุงคอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง ภาคเรียนที่ 2/2562
23-Mar-63

13 นายสานุพงศ แดงพยนต
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝกการปฏิบัติการใชออสซิลโลสโคปเบื้องตน 

ภาคเรียนที่ 2/2562
23-Mar-63

14 น.ส.จันจิรา สวัสดิ์พิบูลย
การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรภาค

เรียนที่ 2/2562
23-Mar-63

15 วาที่ ร.ต.วรเชษฐ วงพันธุ
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสงงานวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจรของนักศึกษา

ระดับชั้น ปวช.1 สาขางานชางอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 2/2562
23-Mar-63

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่สง

1 นายชาตรี ศรีคงแกว

2 นายอุเทน ระยะไมตรี
การพัฒนาทักษะการเรียนรูเรื่อง งานหินขัด ในรายวิชางานปูนของนักศึกษาชั้นปวช.1แผนก

ชางกอสราง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ดวยสื่อมัลติมีเดีย ภาคเรียนที่ 2/2562
11-Mar-63

3 นายวัชราวุธ เกียรติรุงโรจน

การปรับปรุงงพฤติกรรมการทํางานและความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียน

ระดับชั้น ปวช. 3 แผนกสถาปตยกรรม วิทยาลยเทคนิคสมุทรสาครในรายวิชาพฤติกรรม

โครงสรางอาคาร ภาคเรียนที่ 2/2562

1-Mar-63

4 น.ส.ทิพวรรณ คําขจร

การปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลาโดยใชสัญญาเงื่อนไขกับนักเรียน

ระดับชั้น ปวส.1 ในรายวิชาการตรวจและควบคุมงานกอสราง แผนกวิชาชางกอสราง

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562

10-Mar-63

รายชื่อผูสงงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนกวิชากอสราง

ชื่อ-สกุล



5 น.ส.จิราวรรณ สัมพะวงศ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อการสอน Power Pointวิชาวัสดุและวิธีการ

กอสรางงานโครงสราง รหัสวิชา 20106 – 2108 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา

การกอสราง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562

14-Mar-63

6 นายเอกชัย คงยนต

7 นายพนธพันธ เพชรศรีทอง

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่สง

1 นายสรณณวินทร นัดพบสุข

2 นายเชิญขวัญ พงษสาระนันทกุล

3 นายสมชาย โพธิกําพล
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

วิชาการเขียนแบบกอสราง 3 รหัสวิชา 2108-2006 ภาคเรียนที่ 2/2562
21-Feb-63

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่สง

1 นายวชิรวุธ หมอทรัพย
การจัดการเรียนการสอน วิชางานฝกฝมือ โดยการใชรูปแบบการสอนแบบเอกัตภาพ    

(Individualized Instruction ) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพภาคเรียนที่ 2/2562
16-Mar-63

2 นายชํานาญ จับบาง
การแกปญหาการขาดทักษะการใชเครื่องเจาะสวาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 กลุม3 

แผนกไฟฟา ภาคเรียนที่ 2/2562
17-Apr-63

3 น.ส.อภิรดี ศิริวิทยภักดีกุล
พฤติกรรมการเรียนและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตนของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2562
16-Mar-63

รายชื่อผูสงงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนกวิชาสถาปตยกรรม

ชื่อ-สกุล

รายชื่อผูสงงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 2/2562

กลุมพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล



4 น.ส.ภัสนัน ยุบรัมย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางวิธีการสอนแบบบรรยายกับวิธีการสอนแบบวัฎ

จักรการเรียนรู 7 ชั้นวิชาวัสดุชางอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2/2562
1-Mar-63

5 น.ส.วราลักษณ ชัยพันธ

การพัฒนาทักษะการอานคาเวอรเนียรคาลิปเปอรระบบอังกฤษ คาความละเอียด 1/128นิ้วโดยใช

 สื่อการสอนแบบวีดิทัศนในรายวิชางานฝกฝมือ 1 สําหรับนนักเรียน ปวช.1/1แผนกชางไฟฟากําลัง 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562

1-Mar-63

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่สง

1 วาที่ ร.ต.วันชัย รัชตะสมบูรณ

2 นายศิริวัฒน กิจโสภณ การสรางชุดฝกการเรียนการสอนสําหรับงานเครื่องกลไฟฟาและการควบคุม ภาคเรียนที่ 2/2562 ลาออก 4-Mar-63

3 น.ส.ดาอียะ ละลิหมุด ลาออก

4 นายธีรภัทร ทองกวา

5 นายปรียะพงษ ฟองสุวรรณ

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่สง

1 นายอุทัย ศรีษะนอก

เจตคติที่มีตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ  ปวส.๑  ระบบทวิภาคี   ที่เรียน

รายวิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุดวยเทคโนโลยีจาวา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562

14-Feb-63

รายชื่อผูสงงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนกวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล

รายชื่อผูสงงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนกวิชาเมคาทรอนิกส

ชื่อ-สกุล



2 นายบุญสืบ โพธิ์ศรี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา การบํารุงรักษาคอมพิวเตอร

สําหรับนักเรียนชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 

2/2562

20-Apr-63

3 นายเชษฐนรินทร จุนเกตุ
ฝกทักษะการเขาสายแลน โดยใชหัว RJ-45 ระดับชั้น ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 

2/2562
12-Mar-63

4 นางนุชจรีย เมืองรมย
การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการชั้นเรียนดวยเทคนิคการสรางวินัยเชิงบวก

ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 รายวิชาการพัฒนาระบบฐานขอมูล ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
19-Mar-63

5 นายนิพนธ จันทรพนอรักษ
การแกปญหาผูเรียนชั้น ปวช.1/1 ไมสามารถตรวจเช็คอาการเสียของอุปกรณคอมพิวเตอร วิชาระบบ

คอมพิวเตอรและสวนประกอบโดยวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน ภาคเรียนที่ 2/2562
9-Mar-63

6 น.ส.แกวยากรณ แกวแกมสี

การเพิ่มประสิทธภิาพการเรียนดวยกระบวนการสอนแนวจิตตปญญาเพื่อ เสริมสรางสุขภาวะของ

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1  ที่เรียนรายวิชา การสรางเว็บเบื้องตน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562

2-Mar-63

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่สง

1 นางฐานวีร ณ  นคร
การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอวิชาการบัญชีตนทุน 2 แผนกวิชาการบัญชีระดับชั้น 

ปวส.1 กลุม 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
11-Mar-63

2 น.ส.ชลธิชา จันทรทัด

การใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ “แบบรวมมือ” ในการแกปญหาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาการบัญชีตนทุนเบื้องตน ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3/1 แผนกวิชาการบัญชี ภาค

เรียนที่ 2/2562

10-Mar-63

3 นางศรีสุดา จันทรศร
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อ ที่ใชในการจัดการเรียนรูวิชาบัญชีเชาซื้อและฝาก

ขาย เพื่อการพัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2562
5-Mar-63

รายชื่อผูสงงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนกวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล



4 นางสาวสมจิตต บุญละออ
ทัศนคติที่มีตอวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชีของนักศึกษาระดับ ปวส .2 สาขาวิชาการบัญชี

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
3-Mar-63

5 นางสุพรรญา อินธิแสง

การพัฒนาทักษะการวิเคราะหรายการคาและบันทึกบัญชีภาษาอังกฤษ โดยใชแบบฝกซอมเสริมเพื่อ

ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ชั้นปที่  

3 หอง 3 ภาคเรียนที่ 2/2562

6-Mar-63

6 น.ส.สุกัญรดา คุณารักษ

การพัฒนาทักษะดานการคํานวณภาษีซื้อที่ไมถือเปนรายจายตองหามตามมาตรา 65 ตรี ดวย

ชุดฝกทักษะการคํานวนภาษีซื้อที่ไมถือเปนรายจายตองหามของนักเรียนระดับ ปวช .2 หอง 2 

สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562

4-Mar-63

7 น.ส.อังคณา ทองจุฑา
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา กระบวนการจัดทําบัญชี ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3/1 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2/2562
11-Mar-63

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่สง

1 นางสังวาลย อยูทรง
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 หอง 1แผนกวิชาการตลาด ในการไมเขา

เรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
12-Mar-63

2 น.ส.ปาริชาต เรืองฤทธิ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นของนักเรียน แผนก

วิชาการตลาด รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ภาคเรียนที่ 2/2562
25-Feb-63

3 นางราตรี เจริญรูป
การพัฒนาทักษะการขาย โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 กลุม 3 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครภาคเรียนที่ 2/2562
6-Mar-63

4 นางพรภรรณ ประยงคหอม

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบ ของนักเรียนในรายวิชา การตลาดเบื้องตน 

20202-2001 ของนักเรียน ปวช.1/3 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาค

เรียนที่ 2/2562

2-Mar-63

รายชื่อผูสงงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนกวิชาการตลาด

ชื่อ-สกุล



5 นายปติ จอนใจตรง

6 นางลักษขณา ปราโมทย
ศึกษาพฤติกรรมการสงงานของนักเรียนในรายวิชาการขายเบื้องตน 2 ของนักศึกษา ปวช. 

3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2562
3-Mar-63

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่สง

1 นางดารณี นามีผล
การพัฒนาทักษะดานการพิมพดีดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
10-Mar-63

2 นางวรรณี ชิดเชื้อวงศ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาชั้น ปวส. 1 

สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
10-Mar-63

3 นางรุงรัตน ไตรญาณ
การพัฒนาทักษะดานการพิมพดีดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาการ

เลขานุการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
10-Mar-63

4 น.ส.นภัสรพี ชาวไชย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนธุรกิจและการเปนผูประกอบการ เรื่อง ความรูเบื้องตนในการ

บริหารงานคุณภาพในองคกรของนักเรียน ชั้นปวช.1 แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิค

สมุทรสาคร สอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบแบงกลุม ภาคเรียนที่ 2/2562

10-Mar-63

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่สง

1 นางเบญจมาศ โพธิกําพล

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนใช Google Classroom – หลังใช Google 

Classroom ในรายวิชาโปรแกรมตารางงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปที่ 1/1

 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2562

26-Feb-63

2 นางวรรณา ทรงศิริโสภิณ

รายชื่อผูสงงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ชื่อ-สกุล

รายชื่อผูสงงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนกวิชาเลขานุการ

ชื่อ-สกุล



3 น.ส.สุภาพร วงศเรียน

“การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต โดยใชเทคนิคการสอนการ

เขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping)” ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 หอง 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562

6-Mar-63

4 นายเมธัญ เทียมถนอม
การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการสรางภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอรดวยวิธีการเรียนเพื่อรอบรูแบบ

เพื่อนสอนเพื่อน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงภาคเรียนที่ 2/2562
9-Mar-63

5 นายวทัญู ธิบูรณบุญ

การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาขาดเจตคติในการเขาเรียนใหตรงเวลาในรายวิชาเครือขายคอมพิวเตอร

เบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ ๓ กลุม ๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจประจํา

ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๒

26-Feb-63

6 น.ส.สุกัญญา ดวงเอียด
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง อินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจสําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562
9-Mar-63

7 น.ส.จริยาภรณ ปานสาคร
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบกราฟกสิ่งพิมพ สําหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562
9-Mar-63

8 น.ส.ปานวดี โคกกลาง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

เพื่องานอาชีพ เรื่องการใชสูตรคํานวณและฟงกชันสําหรับนักเรียนระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1

 แผนกวิชาการบัญชี หอง 3วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562

6-Mar-63

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่สง

1 นางอุมาพร สรอยมงคล
การศึกษาพฤติกรรมไมสงงาน วิชากฎหมายพาณิชยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี กลุม ๔ ภาคเรียนที่ 2/2562
14-Mar-63

2 นางนันทวัน ชุมแจง
การพัฒนาแบบฝกทักษะ วิชาแคลคูลัสพื้นฐาน  (30001406) เรื่องอินทิกรัลไมจํากัดเขต

ของฟงกชันพีชคณิต ภาคเรียนที่ 2/2562
30-Mar-63

รายชื่อผูสงงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนกวิชาสามัญ

ชื่อ-สกุล



3 นางยุวรี รื่นรมย

การพัฒนานักเรียนนักศึกษาใหมีความเขาใจในการเรียน วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาชีวิต โดยสอดคลอง

กับการปฏิบัติอยางมีเหตุผลอยางถูกตองวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 20000-1301

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562

1-Mar-63

4 นางวาสนา ปาลรังษี
ศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาลีลาศเพื่อการสมาคมรหัสวิชา 3000 – 1609 เพื่อสงเสริม

พัฒนาการดานอารมณจิตใจและสังคมภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562
31-Mar-63

5 นางภัทรินทร พงษสาระนันทกุล

6 น.ส.มุกดา วงศา
การพัฒนาแบบฝกทักษะเรื่อง สมการเชิงเสนสองตัวแปรสําหรับนักเรียนประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562
30-Mar-63

7 น.ส.ปญญาพร สมพงษ

8 น.ส.พรทิพย ศรีบุญเรือง
การปรับพฤติกรรมโดยใชทฤษฎีการเสริมแรงในการสงงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.

3/5,6 ชางยนต ภาคเรียนที่ 2/2562
30-Mar-63

9 นายชัยฤทธิ์ บัวเพชร

10 น.ส.อาภัสรา นามมนตรี

การศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชาง

อุตสาหกรรม (2000 1302)ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 หอง

 3,4สาขาวิชาชางไฟฟากําลังประจําภาคเรียนที่ 2/2562

12-Mar-63

11 นายพิสิฐพงศ สีดาว

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดสื่อ Infographic เรื่อง 

ภูมิปญญาทองถิ่น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2562

17-Mar-63

12 นางอุษา คงเพ็ชร
การสงเสริมเจตคติในการสงงานวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานอุตสาหกรรม นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปที่  3  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ภาคเรียนที่ 2/2562
23-Feb-63



13 นางพิมพประไพ ฉงทับ
ทัศนคติที่มีตอวิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียน ชั้นปวช.1  สาขาวิชาชางไฟฟา ภาคเรียนที่ 2  ป

การศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
19-Feb-63

14 น.ส.สตกมล ทาวคําลือ
การพัฒนาทักษะการอานสัทอักษรจีน สาขาวิชาการตลาด 1/3 โดยใชการดคําศัพท ภาค

เรียนที่ 2/2562
23-Mar-63

15 น.ส.ลดาวัลย สมจิตร

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 สาขาการบัญชี

กลุม 1 เรื่องรอยละ และการนํารอยละไปใชในงานอาชีพโดยใชแบบฝกทักษะ

ภาคเรียนที่ 2/2562

18-Mar-63

16 นายกัมพล พูนนาม
พฤติกรรมการเรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1/2562
30-Mar-63

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่สง

17 นายธนสิทธิ์ ทรัพยอราม

การพัฒนาศักยภาพการทําผังความคิดใหสอดคลองและครอบคลุมเรื่อง “ความสําคัญของ

วัฒนธรรมที่มีตอการทํางานในองคกร”ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรฮารดแวร ภาคเรียนที่ 2/2562

31-Mar-63

18 นายภัทราวุธ คงเพ็ชร

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษฟง - พูด ของนักเรียน ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการตลาด กลุม 3 โดยการพัฒนาทักษะ

การจําคําศัพท ภาคเรียนที่ 2/2562

17-Mar-63

19 น.ส.เหมรัตน ชางทุงใหญ
การศึกษาพฤติกรรมการสงงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นปวช.1 แผนกชางกลโรงงาน

 ปการศึกษา 2562
30-Mar-63

รายชื่อผูสงงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนกวิชาสามัญ

ชื่อ-สกุล



20 น.ส.มณีรัตน คงตางาม
การพัฒนาทักษะการอานเพื่อสรุปความภาษาอังกฤษโดยใชสื่อสิ่งพิมพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชางยนต ชั้นปที่ 1 กลุม 5,6 (ทวิภาค)ีวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562
26-Mar-63

21 น.ส.วลีวรรณ สีรักษา
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษโดยใชตารางเทียบเสียงพยัญชนะของนักเรียนชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 เมคคาทรอนิกส ป 3 กลุม 1,2 ภาคเรียนที่ 2/2562
24-Mar-63

22 น.ส.อรอนงค ฝางแกว
การพัฒนาทักษะการเขียนคําที่มักเขียนผิดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่

 1สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562
11-Mar-63

23 นายณัฐพงษ สรอยเทพ

24 น.ส.เมวิกา สังขทอง

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแนวคิดเมตาคอกนิชัน ประกอบกลุมรวมมือเทคนิค LT

เรื่อง งานและพลังงาน วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม (2000-1302) 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาชางกลโรงงาน ชั้นปที่ 3 กลุม 5

ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562

16-Mar-63

25 น.ส.สุกัญญา แซอึ้ง

ผลการจัดการเรียนรูโดยใชศูนยการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรชาติไทยสมัยธนบุรีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ในรายวิชาประวัติศาสตรชาติไทยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2562

8-Mar-63

26 นายศิรชัช ชนะคา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม เรื่อง คลื่น 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชางกลโรงงานชั้นป 2 กลุม 5,6 โดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรูและใชแบบฝกเสริมทักษะทางคณิตศาสตรเรื่องเลขยกกําลังประจํา

ภาคเรียน (2/2562)

16-Mar-63


	Sheet1

