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การปรับเปลีย่พฤติกรรมใหมี่วนิยัและความรับผิดชอบ

ของนกัเรียน ปวช.3

เร่ืองการพฒันาการใช้ทกัษะการใช้เคร่ืองมือยานยนต์

ของนกัเรียน ปวช.3

การแก้ปัญหาการประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์

ในรายวชิา งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ในหนว่ยการเรียน

วงจรอิเลก็ทรอนิกส์แผน่วงจรพิมพ์ และการบดักรี

การพฒันาเคร่ืองให้ความร้อนแบบเหน่ียว น าสอง

ความถ่ีส าหรับเฟืองขนาดเลก็

การเรียนการสอนแบบแก้ไขปัญหาในวชิา

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงระดบั ปวช.3

การแก้ปัญหาการขาดทกัษะในการบนัทกึ

บญัชีซือ้-ขายสนิค้า ระดบั ปวช.1

7 ชา่งยนต์ นายสมเกียรติ กิจพานิชย์ เพ่ือชว่ยเพ่ือนในการเรียนภาคปฏิบตัิ ระดบั ปวส .1 2555

การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ตัง้ใจเรียนวชิา 

งานไฟฟ้ารถยนต์ ระดบั ปวช.2

การแก้ปัญหาเร่ืองการไม่สง่งานวชิา การติดตัง้ไฟฟ้าใน

และนอกอาคาร ระดบั ปวส.1

10 บริหาร นายสวุนิ พิมศิริ การศกึษาเจตคติตอ่วชิาพลศกึษา ของนกัเรียน ปวช .3 2555

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชัน้เรียนและการสง่งาน

ของนกัศกึษา

การแก้ไขปัญหาเร่ืองการสนทนาภาษาองักฤษ 1

 ระดบัชัน้ ปวช.1

คณุคา่และความหมายของวสัดจุากธรรมชาติและ

วสัดสุงเคราะห์ในงานศิลปะสือ่สารผสม

การจดัการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบตัิเพ่ือพฒันา

ความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษ ระดบั ปวช.2

การออกแบบและก่อสร้างบ้านพกัชัว่คราวส าหรับ

ผู้ประสบภยัพิบตัิ

 

กลิน่จนัทร์

สถาปัตยกรรม

ชา่งไฟฟ้า นายอายทุธ

นายนราธิป แนวค าดี

นายจกัรินทร์

แผนสรุปผลงำนงำนวิจัยครูปีกำรศกึษำ 2553-2555

ช่ืออำจำรย์
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เชตพุนัธ์
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16 บริหาร นส.นฤมล หนเูกลีย้ง การวจิยัพฒันาการอา่นวชิาภาษาไทย 2555

การศกึษาความเหน็ของนกัเรียนระดบั ปวช.3

 แผนกวชิาพณิชยกรรมในการศกึษาติอระดบั ปวส.1

การเพ่ิมการเรียนของนกัเรียนโดยการปรับเปลีย่น

พฤติกรรมการเรียน

การศกึษาความต้องการในการีจดัการเรียนการสอน

วชิาโครงการของนกัเรียน

เจตคติทีมี่ตอ่วนิยัในตนเองด้านวนิยัในห้องเรียนความ

ขยนัอดทนทางการเรียนและแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน

การปรับปรุงรูปแบบและการตกแตง่ภายในอาคาร

หอประชมุใหญ่มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต

การแก้ปัญหาการขาดทกัษะในการ บนัทกึบญัชีซือ้-ขายสนิค้า

โครงการของนกัเรียนชัน้ ปวช.1 สาขางาน การบญัชี

23 สามญัทัว่ไป นางสาวล าปาง วเิศษชู การแก้ไขปัญหาเร่ืองการสนทนาภาษาองักฤษ 1 2555

24 ศิลปกรรม นายบญุเกือ้  บตุรปรีชาเวช การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนกัเรียน 2555

การแก้ปัญหาเร่ืองการไม่สง่งานวชิา การติดตัง้ไฟฟ้า

ในและนอกอาคาร ชัน้ ปวส.1

การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ตัง้ใจเรียนวชิา งานไฟฟ้ารถยนต์

 ระดบัชัน้ ปวช.2 แผนกวชิาชา่งยนต์  ด้วยการสงัเกตพฤติกรรม

27 บริหารธุรกิจ นางปราณี ทองศรีสขุ ปัญหาและความต้องการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการ 2555

ศกึษาของครูในโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานขอนแก่น เขต 1

28 ชา่งไฟฟ้า นายพเนตร์ สขุสงิข์ เคร่ืองตดัฐานเสาแลมป์โพสด้วยพลาสมาควมคมุด้วยพีแอลซี 2555

29 ชา่งไฟฟ้า นายณรงค์กร แสงจนัทร์ การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าห้องเรียนให้ตรงตอ่เวลาของ 2555

นกัเรียนชัน้ ปวช.1

30 บริหารธุรกิจ นายสชุาติ ผลดี การพฒันาทกัษะทางการเรียนวชิาบญัชีเบือ้งต้น 1 2555

31 บริหารธุรกิจ นางสาวศิริขวญั น้อยสะอาด การศกึษาการบริหารวชิาการของผู้บริหารศกึษาและ 2555

อาจารย์ผู้สอนของโรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศกึษา

32 ศิลปกรรม นายบญุเกือ้ ปรีชาเวช การจดักรรมการเรียนรู้วาดภาพระบายส ีโดยใช้บทเรียน 2555

สือ่สารประสม

33 บริหารธุรกิจ นางสาวล าปาง วเิศษชู การพฒันาการอา่นออกเสยีงภาษาองักฤษจากแบบฝึก 2555

อา่นออกเสยีง
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255526
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22 การบญัชี นางสาวศิริขวญั  น้อยสะอาด

นายจิกรินทร์ ชา่งไฟฟ้า  เชตพุนัธ์

นายนราธิป ชา่งยนต์  แนวค าดี

ช่ืออำจำรย์

สถาปัตยกรรม

บริหาร

ธุรการ

บริหาร

สถาปัตยกรรม
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2555

2555

2555

2555

นายชเูกียรติ เฮ้ารัง

นางสธีุรา ครุฑอ้วน

นส.พนิตนนัท์ พึง่สงวนสขุ

ครุฑอ้วนนายเสนาะ

นายแสนเพลนิ เจริญจิตต์21

20

19

18

17
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34 บริหารธุรกิจ นายชวรรณ เบญจาธิกลุ การพฒันาสือ่สารการเรียนการสอน E-Book เร่ืองความรู้ 2555

เบือ้งต้นเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัเรียน ปวช .

35 ชา่งไฟฟ้า นายจกัริน เชตพุนัธ์ การพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้ชดุฝึกอยา่งถกูวธีิ 2555

36 บริหารธุรกิจ นางสาวสริิมนสั ทพิประเสริฐ การพฒันาทกัษะทางการเรียนวชิาการบญัชีเบือ้งต้น 1 2555

ระดบั ปวส.1

37 ชา่งยนต์ นายยศพล วงัภงูา การปรับปรุงพฤติกรรมเข้าชัน้เรียนไม่ตรงเวลาของนกัศกึษา 2555

ระดบั ปวส.1

38 ชา่งยนต์ นายธงชยั จ านงกลู การจดักิจกรรมการเรียนรุ้ทีมี่ประสทิธิภาพของวทิยาลยั 2555

เทคโนโลยีโพลกีรุงเทพ เขต ทววีฒันา

39 บริหารธุรกิจ นายฮากิม แนมใส ความพงึพอใจของครูทีมี่ตอ่การนิเทศภายในวทิยาลยั 2555

เทคโนโลยีโพลกีรุงเทพ

40 สถาปัตยกรรม นายชเูกียรติ เฮ้ารัง ความคิดเหน็ของครูทีมี่ตอ่กิจกรรมพฒันาผู้เรียนของ 2555

วทิยาลยัเทคโนโลยีโพลกีรุงเทพ

41 ชา่งยนต์ นางสาวสริิขวญั ทพิประเสริฐ คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูผู้สอน ตามทศันะของ 2555

นกัเรียนวทิยาลยัเทคโนโลยีโพลกีรุงเทพ

42 บริหารธุรกิจ นางปวณีา คล า้ศรี การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอา่นจบัใจความกลุม่สาระ 2555

การเรียนรู้ภาไทย ระดบั ปวช.1

43 บริหารธุรกิจ นางทศันีย์ อินทร์ผอ่ง การศกึษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวชิาการ 2555

วทิยาลยัเทคโนโลยีโพลกีรุงเทพ

44 ทะเบยีน นางบงการ สทุธิสขุ เร่ืองพฤติกรรมการสง่งานวชิาการขายของนกัศกึษา ปวช .3/5 2555

 และ ปวช.3/10

45 สามญั นายพีรวชิญ์ เพ็ชรทอง พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาสามญัหมวดสงัคมศกึษา 2555

ของนกัเรียนชัน้ ปวช.1 วทิยาลยัเทคโนโลยีโพลกีรุงเทพ โดยใช้แบบ

ฝึกทกัษะทางการเรียน

ช่ืออำจำรย์
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