รายชื่อผลงานวิจัยของครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ประจาปี 2557
ที่
1

ชื่อเรือ่ ง

ผู้วิจัย
ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น นายวีระศักดิ์ โชติกานต์กุล
ปีที่ 3 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

2

ปัญหาในการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนในระดับชั้นปวส. 1/1,2 แผนกเครื่องกล วิชา กลศาสตร์ ดร.จักรี ต้นเชื้อ
วิศวกรรม 1 โดยใช้แบบสอบถาม

3

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิชา เชื้อเพลิงและวัสดุ นายชัยยา ญาติสังกัด
หล่อลื่น

4

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ร่วมทากิจกรรมฝึกปฏิบตั ิในระหว่างเรียนรายวิชางานถอดประกอบ
เครื่องยนต์ แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นายเชิดชู เจริญสุข

5

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นายอรรถพล วงศ์ษาพาน

6

นายประมวล รอนยุทธ
ผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนวิชา โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ โดยการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้
เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบร่วมกันคิดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
ห้อง 5

7

ศึกษาการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชา งานทดลอง
เครื่องกล แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

8

ผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนวิชา เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ โดยการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้
เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบร่วมกันคิดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ นายสุพรรณ ภูสนิท
2 ห้อง 4
นายสุพล แนวตัน

9

วิจัยการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนด้วยการสอนแบบบรรยายสาธิตและใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา งานควบคุมเครื่องยนต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
อิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น

10

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะเรื่อง งานซ่อมเครื่องยนต์ ชั้น
ปวส. 2/3 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นายทวีศิลป์ จันทรังษี

11

ความสามารถในการแก้โจทย์ปญ
ั หาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นายกิตติพงษ์ เรือนก้อน
แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

12

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเครื่องกล

นายสดใส อินธิแสง

นายชุมศักดิ์ พลวงษ์

การศึกษาการแก้ปญ
ั หาด้านทักษะและแนวความคิดในการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
13 A study problem of sill and concept Drawing by Using computer program

นายพินชัย ศรีสร้างทอง

14 ถังเผาแกลบดา
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิ ัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับ
15
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา) 2557

นายชกร พลหาญ
นายชาญณรงค์ แก้วคาแสน

ชื่อผลงาน
ที่
16 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน

ผู้วิจัย
นายพิสิทธิศ์ ักดิ์ กุลยณีย์

17 อุปกรณ์ช่วยยกรถด้วยสกรูเกลียว
18 เครือ่ งถอนขนไก่

นายเอกชัย ศรีอาจ

19 เครื่องอัดกระป๋องแบบ 4 ช่องอัด
20 เครือ่ งตีเปลือกแยกใย, แยกขุยมะพร้าว

นายวรวิทย์ ตงศิริ

21 เครื่องเจาะดินเอนกประสงค์
22 เครือ่ งย่อยกิ่งไม้,ใบไม้เอนกประสงค์

นายสุทธิชัย อ่อนก้อน

23 ถักเผาถ่านอเนกประสงค์
24 จักรยานช๊อปปิ้ง

นายปฏิคม เทียมภักดิ์

นายยุทธนะ สมบูรณ์มี
นายปัญญาคม เจริญไชย
นายสุพฒ
ั น์ ศิริมูล
นายชรเวฒน์ วิถาระพันธ์

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช
25 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หมวดวิชาชีพพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ปีการศึกษา
2557

นางบังอร สุขเกิด

26 จักรยานน้าปั่นบรรเทาอุทกภัย

นายศักดิ์ดา วงค์กาฬสินธุ์

27

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

28 ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ปีการศึกษา 2557

นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์
นายอภิศักดิ์ พ่วงกุล

29 การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง ระดับปวส.
30 การสารวจพฤติกรรมหลังเลิกเรียนของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน

31 ความพึงพอใจในการใช้หอ้ งคอมพิวเตอร์แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
32 การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานในการเรียนวิชา มอเตอร์ไฟฟ้า
และการควบคุม รหัส 2104-2109 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

นายมงคล เสนาชัย

33

การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น โดยใช้วธิ กี ารสอนแบบ
แก้ปญ
ั หา สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

34 การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานในการเรียนวิชา วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ รหัส 2104-2003 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
35

นายมงคล เจนศิริวงษ์

นายสิทธิเดช ไชยทองพันธ์
นายจเร งามศักดิ์

ศึกษาพฤติกรรมการไม่เข้าห้องเรียนของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.2 วิชา เครื่องปรับอากาศ แผนก
นายกาไร จันทร์พรม
วิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

36 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาไฟฟ้ากาลังที่มีต่อ
การสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า
37

นายบุญเย็น สารทอง

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ระดับปวส.2 รายวิชาการพัฒนางานด้วยระบบ
คุณภาพ

38 การพัฒนาสื่อการเรียนชุดประลองสายพานลาเลียงควบคุมด้วย PLC

นายมนทรวัจน์ หนูสวัสดิ์
น.ส.นิศารัตน์ พ่อบาล
น.ส.จิดาภา ผาอินทร์

ชื่อผลงาน

ที่

ผู้วิจัย

39

การสารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/1 แผนก
นายวิษณุ เผ่าวงศ์ษา
วิชาไฟฟ้ากาลัง วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน

40

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ รหัสวิชา (2102-2105)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

นายพนัสเดช คะอังกุ

41 การพัฒนาคอนกรีตผสมเถ้าใบไม้ให้มีกาลังสูง

นายธนพร เรืองโพน

42 การพัฒนาพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหัดของนักศึกษาในรายวิชา 3121-2008

นายธนานันต์ สกุลพันธ์ไชย

43 การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ

นายทรงพล ชูชื่น

44 เครื่องย่อยวัชพืช

นายจักรกริช ผาอินทร์

45

เครื่องตั้งเวลาปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า (Automatically Turn Off Electronic Appliances)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

นายอภิสิทธิ์ รัตน์อ่อน

46 ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ Automatic emergency lighting

นายสุรศักดิ์ วัฒนาวารีกุล

47 การออกแบบเครื่องขยายเสียงไฮเอ็นด์

นายทรงพรต ไชยยิ่ง

48

การควบคุมประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Control Automatic Door) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท นายนิวทั ธ์ วรรณวงศ์
วิชาช่างอุตสาหกรรม

49 ชุดเข้ารหัสสัญญาณเครื่องส่งระบบเอฟเอ็มสเตอริโอ
50

วงจรควบคมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยรีโมท (Remote control Circuit) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

นายอนุวฒ
ั น์ ศรีนารัตน์
นายอุทยั โคตรรวงค์

51 ทุ่นลอยบาบัดน้าเสียพลังงานแสงอาทิตย์ (Float Wastewater System for Solar Cell)

ว่าที่ร.อ.สกลศักดิ์ สิงห์สุพรรณ

52 วงจรตั้งเวลาปิดเปิดอัตโนมัติประหยัดพลังงานไฟฟ้า

นายทวี เดชะคาภู

53 ระบบไฟฟ้าสารองประจาบ้านพลังงานแสงอาทิตย์

นายทวีศักดิ์ งอยหล้า

54

ไฟสนามพลังงานแสงอาทิตย์ (Electric Light For From Solar Cell) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

55

วงจรไฟฉุกเฉิน 12V 7A (Emergency Lighting 12V 7A) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชา
นายสาเริง บุญมาก
ช่างอุตสาหกรรม

56

อินเวอร์เตอร์สาหรับจุดหลอดตะเกียบด้วยแบตเตอรี่ 12 โวลต์ (COMPACT FLUORESCENT
LIGHT INVERTOR) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

57 อินเวอร์เตอร์ (Inverter) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
58

การชาร์จแบตเตอรี่สารองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Battery Charger With Solacell)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

59 เครื่องจุดหลอดตะเกียบด้วยแบตเตอรี่ 12 โวลต์
60 แนวโน้มการลาออกและสาเหตุการลาออกของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาการก่อสร้าง

นายชาติชาย กุลไทย

นายจิตกร ศรีสมบูรณ์
นายภักดี ดาวกระจ่าง
นายปติมากรณ์ หาแก้ว
นางสาวอภัยวรรณ พลธิราช
นายนันทกรณ์ ภูสมยา

61

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักเรียน ปวช.1 ก่อสร้าง วิชาอ่านแบบเขียนแบบ
นายยรรยงค์ ประกอบเกื้อ
โครงสร้าง รหัสวิชา 2106-2003 ภาคเรียนที่ 2/2557 โดยวิธเี สริมแรง

62

การสารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1 วิชา งานปูนตกแต่งผิว ภาคเรียนที่
2/2557

นายวิจัย โฮมวงศ์

ที่
63

ชื่อผลงาน

การพัฒนาการเรียนรู้การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินในวิชาการบัญชีตั๋วเงิน โดยใช้แบบฝึกปฏิบตั ิที่
นางนพวัลย์ บุญมาก
ผู้วจิ ัยจากการวิเคราะห์มาตรฐานรายวิชา

การศึกษาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชี
64 เบื้องต้น 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
65

ผู้วิจัย

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การบัญชีการเงิน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1

นางวนิดา นาควิชานนท์

นางนันทพร รอนยุทธ

การศึกษาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชี
66 เบื้องต้น 1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

นายโกวิทย์ ปิติพงศ์พล

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่องกระดาษทาการ 10 ช่อง วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
67 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาบัญชี โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม

นางจันทนา เจตินัย

68

การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักเรียน ระดับปวช. 2 รายวิชา การ
บัญชีตั๋วเงิน รหัส 2201-2107 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

นางยุวดี อมรสิน

การศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง2 นักศึกษาระดับ
69 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิค นายศรีศักดิ์ อุ่นสากล
สกลนคร
70

การสารวจหาสาเหตุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสายของนักศึกษาแผนกการตลาดวิทยาลัยเทคนิค
นางชนานุช นันตสุข
สกลนคร

71

การศึกษาระดับความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา ระดับปวส.1 ระหว่างกลุ่มผู้
นางพรรณทิพา รุ่งโรจน์
ที่จบสายตรงกับผู้ที่จบสาย ม.6

การศึกษาการแก้ปญ
ั หาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนวิชา การจัดจาหน่ายสินค้าและ
72 บริการของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3/5 แผนกวิชาการตลาด โดยการสอน
แบบร่วมแรงร่วมใจ
73

ศึกษาปัญหาการเข้าชั้นเรียนสายวิชาเทคนิคการปฏิบตั ิงานสานักงาน ของนักศึกษาระดับชั้น
ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการสานักงาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

74 ศึกษาความคิดเห็นที่นักเรียนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ชอบใส่ชุดพละมาเรียน

นางสาวสุพร ทองธิราช

นางรัชดา ชวพันธุ์
นางเกศิณี ซื่อสัตย์

75

ศึกษาปัญหาการเข้าชั้นเรียนสาย วิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนาเสนอของนักเรียนนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการเลขานุการ

76

รายงานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.2 แผนกวิชาการเลขานุการเพื่อปรับเปลี่ยน
น.ส.กนกกร พรมอ้วน
ให้มีวนิ ัยและความรับผิดชอบในการเรียน

น.ส.พรทิพย์ มาลีลัย

77 ทัศนคติของนักศึกษาทีม่ ีต่อการแต่งกายของครู

น.ส.ขวัญใจ เตียติยะกุล

78 ความพึงพอใจต่อการสื่อสารในเฟซบุค๊ (Fackbook)

นางวิภาพรรณ ธีรศักดิ์สุวรรณ

79
ที่

ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาชีพของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ปีการศึกษา 2557
ชื่อผลงาน

น.ส.สาลินี แก้วก่า
ผู้วิจัย

80

การพัฒนาระบบจัดการเอกสารเอสเออาร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวพยอม เหล่าชุมพล

81

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาววราภรณ์ นิลสาขา

82

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่
นางสาวนวรัตน์ วัฒนาวารีกุล
2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

83 การใช้วธิ กี ารสอนแบบซินดิเคทในการสอนวิชาภาษาไทยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

นางศุภวรรณ มองเพชร

84

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิ ัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ชั้นปวส. 1 กลุ่ม
1-2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2557

น.ส.สุภาวดี ศิริขันธ์

85

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้น
ปวช. 1/3

นางโสภิดา ศรีสมบูรณ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ระหว่างสอนโดยใช้
86 ทักษะ/กระบวนการแก้ปญ
ั หา กับการสอนปกติของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม
87

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง ระดับปวช.1 กลุ่ม 5 ภาค
นางสาวนงลักษณ์ จันณรงค์
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

88

การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่
นางสาววนัสนันท์ คล่องดี
1 (ปวส. 1/2) โดยการใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวก

89

การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนกติกส์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

การศึกษาผลสัมฤทธิด์ ้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การแสดง
90 บทบาทสมมุติ และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดง
บทบาทสมมุติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

นางสาวนิศา การุณ

นางพานทอง เนื่องโคตะ

91

การพัฒนาชุดสื่อประสมเพื่อประกอบการเรียนการสอน รายวิชาห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
นางสาวรุจิมา รัชชปัญญา
(3000-1601) ระดับปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

92

การพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โดยใช้ทฤษฎีการเผชิญปัญหา

นางสาวกนกอร ศรีปญ
ั ญา

93

พฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักศึกษารายวิชาการพัฒนางานด้วยระบบ
คุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสานักงาน ชั้นปวส.1/2

นายปรีดา มาหินกอง

94

ปัญหาและความต้องการของครูในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิค
นายณัฐวุฒิ ประทุมชาติ
สกลนคร

95

ผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อต้นขา ที่มีต่อความแม่นยาในการเสิร์ฟ
ของนักกีฬาเซปักตะกร้อชาย ระหว่างอายุ 16-18 ปี

96 ผลของการฝึกกระโดดเท้าคู่ที่มีต่อความสูงในการกระโดดของนักศึกษาระดับปวส.1

นายเฉลิมพร แสนสุข
นายอุทยั ชาติโสม

97 การฝึกทักษะการเรียนรู้โดยการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.
นางสาวสุ
จิตชราาการตลาด
เมฆอากาศ
2 สาขาวิ
กลุ่ม 1

ชื่อผลงาน

ที่

ผู้วิจัย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนระหว่างสอนโดยใช้
98 ทักษะ/กระบวนการแก้ปญ
ั หากับการสอนปกติของนักศึกษาระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาพณิชยการ นายดรัณภพ เย็นวัฒนา
99

การแก้ปญ
ั หาการเรียนรู้วชิ าภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี กลุ่ม 2

นางสาววลัยรัตน์ ปีทาลาด

100

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ปวช.
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ปีการศึกษา 2557 โดยใช้แบบฝึกการอ่านแบบประสมคา

นายวินัย อุ่นกลม

101

การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนของนักเรียน ระดับ
ปวช.2 กลุ่ม 1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาววริศรา ประกิ่ง

การศึกษาผลสัมฤทธิด์ ้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ
102 และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติของ นางสาวทองใบ กันทะวงค์
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
103 โมเดลบ้านสองชั้น (ส่วนของโครงสร้าง)

นายวัฒนา พาระแพง

104 การพัฒนาอิฐมวลเบากับเถ้าแกลบให้มีกาลังสูง

นายเอกชัย โกพลรัตน์

105 การทาเครื่องดัดเหล็กแบบจานองศา
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวในงาน
106
โยธา ระดับปวช. ชั้นปีที่ 3

นายฤทธิไกร ไชยเพชร

107 การพัฒนาคอนกรีตผสมดินลูกรังให้มีกาลังสูง Ideveloped concrete gravel high energy

นายวศิน นันตสุข

108 การเปรียบเทียบกาลังอัดของคอนกรีตที่ผสมกับเถ้าขี้กบรวม

นางสาวสมฤดี แก้วมณีวงศ์

109

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธขี องนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

110 เครื่องปอกเปลือกสับปะรด
111 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
112

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิ ัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ปวช. 2/1 แผนก
วิชาเครื่องกล ปีการศึกษา 2557

นายนเรศน์ แสนสุริวงค์

นายปฏิภาณ งามเมืองปัก
นายสมาน พิมพิเศษสาร
นายยศวีร์ ยันตะพันธ์
นายกิรติ พลหาญ

113 ระบบวินิจฉัยการทางานของเครื่องปรับอากาศด้วยคอมพิวเตอร์

นายสิทธิพงษ์ ไตรยขันธ์

114 การพัฒนาบทเรียนวิชา วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

นายสาคร พลราชม

