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รายชื่อผลงานวิจัยของครู ปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิจัย
1
การศึ ก ษาผลสัมฤทธิ์ ท างพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ภ าคปฏิ บัติ ข องวิ ช างานเครื่ อ งยนต์ ดี เซลโดยใช้ อุ ปกรณ์ ส อน
เครื่องยนต์ที่สามารถใช้งานได้จริง
2
การพัฒนาแบบวัดภาคปฏิบัติวิชาระบบเกียร์อัตโนมัติ สาหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง วิชางานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้สื่อประสม
มัลติมีเดีย
4
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ วิชา เชื้อเพลิง
แก๊สยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
5
รายงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนอิงฐานการวิจัย วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัส
2101-2105 สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยาน
ยนต์
6
รายงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนอิงฐานการวิจัย วิชางานเครื่องล่างรถยนต์ รหัส
2101-1003 สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยาน
ยนต์
7
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ วิชางานจักรยานยนต์เล็กของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างยนต์ โดยการใช้สื่อการสอนด้วยรถจักรยานยนต์จริงแบบสมบูรณ์
8
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
9
การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนภาพ (Mind Mapping) เรื่องการทดสอบความแข็งของวัสดุ ในรายวิชา
2102-2011 อบชุบโลหะ สาหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
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แผนกวิชา
ช่างยนต์

ผู้จัดทา
นายสากล
โพธิ์เหลือง

ช่างยนต์
ช่างยนต์

นายฉัตรชัย
นายณรงค์

พันธ์นุรัตน์
แอนิหล

ช่างยนต์

นายสายชล

ท่าประเสริฐ

ช่างยนต์

นายบรรเลง

นวลแก้ว

ช่างยนต์

นายสมชาย

ทองมา

ช่างยนต์

นายพิพัฒน์

วงษ์กระจ่าง

ช่างยนต์

นายนพดล

เมืองแก้ว

ช่างกลโรงงาน

นายวิเชียร

สมัญญา
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ลาดับที่
ชื่อผลงานวิจัย
10 1. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 เรื่องเครื่องกลึง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
11 การส่งเสริมเจตคติ ในการตัดผมของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12 การสร้างบทเรียนสาเร็จรูปสื่อประสมทางคอมพิวเตอร์ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 21001005 เรื่องงานเชื่อมแก๊ส สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาช่างอุตสาหกรรม
13 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้ชุดการสอน วิชาโลหะวิทยาเบื้องต้น รหัส
2103-2106 เรื่องโครงสร้างผลึกโลหะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาช่างเชื่อมโลหะ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
2. การแก้ปัญหาการเรียนวิชาโครงการ รหัส 2103-8501 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาช่าง
เชื่อมโลหะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
14 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเชื่อมแก๊ส รหัส 2103-2209
15 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างเชื่อม
โลหะ ปีการศึกษา 2557
16 การปรับเปลี่ยนพฤตืกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
17 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร รหัสวิชา 2104 – 2103 หน่วยที่ 1 เรื่อง
ความปลอดภัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
18 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เรื่องการใช้งานมัลติมิเตอร์เบื้องต้น
ของนักศึกษาโดยใช้วิธีการสอนความรู้พื้นฐานการใช้งานมัลติมิเตอร์เบื้องต้น
19 การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอน วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2
ปีการศึกษา 1/2557
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แผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน

ผู้จัดทา
ว่าทีร่ .ต.อัมพร รัตนรัตน์

ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ

นายพงษ์ศักดิ์ คาเปลว
นายสุพจน์ เลิศธนา

ช่างเชื่อมโลหะ

นายบุญเลิศ

ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโลหะ

ว่าทีร่ .ต.กิตติพงค์ ภู่สาย
นางสาวจิตติมา เส็มเจริญ

ช่างไฟฟ้ากาลัง

นายไพโรจน์ ทองพูล

ช่างไฟฟ้ากาลัง

นายประนม

ดีประเสริฐ

ช่างไฟฟ้ากาลัง

นายทวีศักดิ์

มาลัยวิจติ ร

ช่างไฟฟ้ากาลัง

นายณรงค์

พรหมนิตย์

บุญถนอม
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ลาดับที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อผลงานวิจัย
แผนกวิชา
ปลั๊กไฟแสนรู้ (สิ่งประดิษฐ์ PTT YOUTH CAMP 2014)
ช่างไฟฟ้ากาลัง
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1003
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องวัดความลาดเอียงและเตือนภัยจากรถคว่า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น ปีที่ 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ไม่สง่ งานหลังการเรียน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ
การสร้างและหาประสิทธิภาพการสอนเอกสารประกอบการสอนวิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัส ช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิชา 2105-2204 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การส่งเสริมเจตคติในการสนใจเรียนวิชาเครื่องเสียง รหัส 2105-2008 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การส่งเสริมเจตคติในการสนใจเรียนวิชา เครื่องส่งวิทยุ ของนักเรียนชั้น ปวช.2
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การประเมินอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี นักศึกษาระบบทวิภาคีระดับ ปวส. ช่างเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
บอร์ดทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซีควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ช่างเมคคาทรอนิกส์
อาชีวะสมานฉันท์
ช่างก่อสร้าง
การสร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด การสอนวิ ช ากลศาสตร์ โ ครงสร้ า ง 2 เรื่ อ งสมดุ ล ของแรง หลั ก สู ต ร
ช่างก่อสร้าง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ เรี ยนต่ อ พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู้ ของครู ผู้ ส อน วิ ช า ประมาณราคางาน
ช่างก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
โครงการประเมินผลผังและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
แนวโน้มบ้านประหยัดพลังงาน ปีการศึกษา 2557
การวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาการเขียนแบบก่อสร้าง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างเทคนิค ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม
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ผู้จัดทา
นายวรวุฒิ ตั้งนรกุล
นายทองหนัก ดวงสุวรรณ์
นายไพรัตน์
ไชยวิเศษ
นายสรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล
นางชัญญา

พรหมศรีสุข

นายนิเวศ
วงศ์ทองคา
นายพชรพิชญ์ สระแก้ว
ว่าที่ร.ต.สิทธิรัตน์ อัคคะภิญโญ

นายพณพล

ปั้นเงิน

นายดิเรก
นาครักษ์
นายสุนทร
แย้มขยัน
นายวรวิชญ์ เขียนประสิทธิ์
นายโอภาส

ทองบุญ

นายสมพงษ์ พุทธบุตรทินกุล
นายกายสิทธิ์ เชื้อศิริโรจน์
นายสมศักดิ์ โกมลวัฒนพงศ์
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ลาดับที่
ชื่อผลงานวิจัย
แผนกวิชา
36 การส่งผลงานวิชาการออกแบบการเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
37 การศึ ก ษาเจตคติ ต่ อ วิ ช าการออกแบบสถาปั ต ยกรรม 2 ของนั ก เรี ย นชั้ น ปวช.2/1 แผนกช่ า งเทคนิ ค ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม
38 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชางานฝีมือ 1 รหัสวิชา 2100-1003 เรื่องเทคนิคการสอนตะไบแบบ ช่างเทคนิคพื้นฐาน
ANIMATION ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)
39 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ช่างเทคนิคพื้นฐาน
ที่ 1 สาขาช่างอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2557
40 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
สามัญ
41 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการดารงชาติไทย รหัส 2000-1303 เรื่องประวัติศาสตร์ล้านนา-สุโขทัย
สามัญ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้สื่อ Power Point
42 การศึกษาความรับผิดชอบในการเรียนวิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สามัญ
ปีที่ 1
43 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ รหัสวิชา 2000-1601 เรื่องทักษะการเล่น
สามัญ
ฟุตซอล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้สื่อ Power Point
44 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกาลัง แบบ TAI สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
สามัญ
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
45 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 1 เรื่องเซต โดยใช้ชุดการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
สามัญ
ค้นพบ สาหรับนักศึกษาชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
46 การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สามัญ
ชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
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ผู้จัดทา
นายชนินทร์ สุขประชา
นางมลฤดี

ติ่งคง

นายสุเมธ

ภิญโญสิริธร

นายสมคิด

ไทยด้วง

นางสุธีรา
ม่วงคา
นางวรางคณา จรัณยานนท์
นางปรารมภ์

วีระวัฒน์

นายณัฐพนธ์

ม่วงคา

นางพิมพาภรณ์ กรอุไร
นายรุ่งโรจน์

สัมมาทัต

นางประไพ

ปิ่นวิเศษ

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 5
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิจัย
47 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
48 การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเผชิญ
สถานการณ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
49 การแก้ปัญหาพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้แนวคิดความต้องการขั้นพื้นฐานของมาสโลว์
50 การพัฒนาการอ่าน วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา
ช่างก่อสร้าง
51 การพัฒนาทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
52 การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาไทย ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปพิมพ์ 3001 วิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1
รหัสวิชา 2200-1006 ปีการศึกษา 2557
53 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความตั้งใจเรียนวิชาการขายเบื้องต้น 1 ของนักเรียน ชั้นปวช.1 แผนกพณิชยการที่ได้รับ
การสอนแบบร่วมมือ
54 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001-1001 เรื่องการพัฒนาบทเรียน
เรื่องการใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
55 การพัฒนาทักษะกระบวนการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการบันทึกรายการ
ปรับปรุงบัญชี วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี
56 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงิน ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการบัญชี ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
57 การศึกษาเจตคติต่อวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2557
58 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ รหัสวิชา 3000-0201 หน่วยที่ 8
เรื่อง โปรแกรม Power Point หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
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แผนกวิชา
สามัญ

ผู้จัดทา
ว่าที่ ร.ท.ขจรศักดิ์ ปิ่นวิเศษ

สามัญ

นางขนิษฐา

เพ่งพิศ

สามัญ
สามัญ

นางพันทิพย์
นางอุไรรัตน์

รัตนราช
ดิเรกศรี

สามัญ
บัญชี

นางสุณิสา
นางจริยา

รักษ์คมนา
มาลัยวิจติ ร

บัญชี

นางกองทอง

วนเกียรติ

บัญชี

นางทัตติกา

รังสิโกสัย

บัญชี

นางสหัทยา

เลิศธนา

บัญชี

นางสาววิลาวัลย์ ขวัญทอง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวกมลธรรม เพ็ชราลดาคุณ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวปรารถนา รัตนรักษ์

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 6
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิจัย
59 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) วิชาการจัดประชุมสัมมนา เรื่องการจัดทารายงานผล
60 การพั ฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิ ช า การสร้ า งเว็ บไซต์ ด้ ว ยการจั ด การเรี ย นการสอนผ่ า น Application
Classroom

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้จัดทา
นางสาวจรรยา อารีสริ ิรุ่งเรือง
นางจารวี
สาขามุละ

ลงชื่อ…………………………………………………..
(นายสาคม คันธโกวิท)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
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