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ชดุทดลองโปรแกรมเมเบลิลอจิกคอนโทรลเลอร์ 

ด้วยคอมพิวเตอร์

ทศันคติและความพงึพอใจโดยรวมของ

ผู้ เรียนระดบั ปวช และปวส.

การจดัท าแผนยทุธศาสตร์สโมสรตะกร้อ

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ

4 ช่างไฟฟ้า นายอายทุธ กลิ่นจนัทร์ ต้นแบบเคร่ืองตดัหญ้าพลงังานแสงอาทติย์ 2553

การศกึษาพฤติกรรมการสง่งานวิชาภาษาไทย

ของนกัเรียน ปวช.2 แผนกช่างยนต์

การแก้ไขปัญหานกัเรียนพิม์ผิดบอ่ยด้วยชดุ

โปรแกรมฝึกพิมพ์ในรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลค า

ความสมัพนัธ์ระหว่างความเครียด ความฉลาด

ทางอารมณ์ ความสขุกบัสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ปวส

การศกึษาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน

ระดบัชัน้ ปวช.2

สง่เสริมทกัษะการอา่นภาษาองักฤษ โดยใช้

ค าศพัท์เก่ียวกบัสภาพภมิูอากาศส าหรับระดบั ปวช .1

10 ช่างไฟฟ้า นายปรีชา ดาราเย็น เร่ืองการศกึษาการบริหารงานวิชาการของผู้ 2553

บริหารและอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลยั

11 สามญัทัว่ไป นางปราณี ทองศรีสขุ การมีสว่นร่วมการบริหารการศกึษาของคณะกรรม 2553

การสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนในอ าเภอเมือง ขอนแก่น

12 ช่างไฟฟ้า นายรณชยั ทองทรัพย์ใหญ่ ต้นแบบเคร่ืองตดัหญ้าพลงังานแสงอาทติย์ 2553

13 ช่างไฟฟ้า นายนราธิป แนวค าดี การมีสว่นร่วมของประชาชนในการปกครองสว่น 2553

ท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลบ้านราม

14 ช่างยนต์ นายจกัริน เชตพุนัธุ์ การสร้างและหาประสทิธิภาพการจดัการเรียนการ 2553

สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา ไมโครโปรเซสเซอร์

15 บริหารธุรกิจ นายอนพุงษ์ ทรงก าพล การปรับพฤติกรรมการเรียนในชัน้เรียนและ 2553

การสง่งาน

16 สามญั นายชาตรี กาญจนพฤกษ์ การสร้างและหาประสทิธิภาพชดุการสอนวิชา 2553

วิทยาศาสตร์ 8 เร่ือง โมเมนตนัเชิงเส้น

แผนสรุปผลงำนงำนวิจัยครูปีกำรศึกษำ 2553-2555

ช่ืออำจำรย์
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17 บริหารธุรกิจ นายสรวิชญ์ มว่งใหญ่ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชัน้เรียนและ 2553

การสง่งาน

18 บริหารธุรกิจ นางสธีุรา ครุฑอ้วน การศกึษาการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการ 2553

จดัการศกึษา

19 สถาปัตยกรรม นายชเูกียรติ เฮ้ารัง เร่ืองความพงึพอใจตอ่วสัด-ุอปุกรณ์ที่ใช้ในการ 2553

เรียนการสอนของนกัเรียน นกัศกึษา

20 ช่างไฟฟ้า นายอายทุธ กลิ่นจนัทร์ เร่ืองการแก้ไขปัญหาการประกอบวงจร 2553

อิเลก็ทรอนิกส์

21 ช่างยนต์ นายจกัริน เชตพุนัธ์ เร่ืองการศกึษาผลการใช้โปรแกรม CAI เพ่ือฝึกทกัษะ 2553

การพิมพ์และใช้งานแป้นพิมพ์ของนกัเรียน

22 ช่างไฟฟ้า นายพเนตร์ สขุสงิห์ เร่ืองการส ารวจการสง่งานของนกัเรียน ระดบั ปวช. 2553

แผนกช่างไฟฟ้า

23 ช่างยนต์ นายสวโรจน์ ด ารงรัตนชยั เร่ืองการแก้ไขปัญหาการประกอบวงจรเคร่ืองเสยีง 2553

รถยนต์ในรายวิชางานอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต์ ปวส.1 ช่างยนต์

24 บริหารธุรกิจ นางสาวนยันา กนุที เร่ืองการพฒันาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2553

 เร่ือง อตัราสว่น ร้อยละ ระดบั ปวช.1

25 บริหารธุรกิจ นายกดัดาฟี อาบ๊ะ เร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI วิชาคอมพิวเตอร์ 2553

เพ่ืองานอาชีพ

26 สถาปัตยกรรม นายพงศชยั ประภสัรานนัท์ เร่ืองความคิดเหน็เจตคติที่ดีด้านวินยัในห้องเรียน 2553

ความตัง้ใจในภาคปฏิบตัิของนกัเรียน ปวช.3 สถาปัตยกรรม

27 ช่างไฟฟ้า นายอายทุธ กลิ่นจนัทร์ เร่ืองการแก้ไขปัญหาการประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 2553

28 ช่างยนต์ นายประสพโชค ถาวรนนัท์ เร่ืองรูปแบบพฒันาสื่อการเรียนการสอน 2553

29 บริหารธุรกิจ นางทศันีย์ อินทร์ผอ่ง ความพงึพอใจที่มีตอ่การจดัการศกึษา ปวช.2 2553

บริหารธุรกิจ 

30 บริหารธุรกิจ นายชวรณ เบญจาธิกลุ ผลการสอนเสริม เร่ืองโปรแกรม Excel ส าหรับ 2553

นกัศกึษา ปวช.2

31 ช่างยนต์ นายประมวล มลูตา การพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียน 2553

ปวช.2

32 ช่างไฟฟ้า นายวิจกัษ์ สขุสงิข์ การพฒันาทกัษะในการใช้เคร่ืองมือ นกัเรียน ปวช.2 2553

33 ช่างยนต๋ นายยศพล วงัภงูา การฝึกทกัษะการตะไบของนกัเรียน ปวช.1 2553

34 ช่างไฟฟ้า นายพเนตร์ สขุสงิข์ การฝึกทกัษะการซ่อมบ ารุงมิเตอร์ ปวช.3 2553

ช่ืออำจำรย์
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35 ช่างยนต์ นายสมเกียรติ กิจพาณิชย์ การฝึกทกัษะเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี ปวช.3 2553

36 ศิลปกรรม นายบญุเกือ้ บตุรปรีชาเวช สนุทรยภาพทางทศันศิลป์ของ ปวช.3 2553

37 ช่างไฟฟ้า นายสนัติ อรัญญิก การพฒันาทกัษะการเขียนโปรแกรมไมโครคอน 2553

โทรลเลอร์ โดยเพ่ือนสอนเพ่ือน ปวส.1

38 ทะเบยีน นางบงการ สทุธิสขุ เร่ืองพฤติกรรมการสง่งานวิชาการขายของนกัศกึษา 2553

ปวช.3

ช่ืออำจำรย์


