เผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ประจาปีการศึกษา 2557

1
2
3
4
5
6
7

8
9

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาทรัพยากรท่องเที่ยวภาคเหนือและ
ภาคตะวันตก
พฤติกรรมการเรียนและการใช้เวลาว่าง
ของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่า ระดับ
ปวช.ปีที่ 2 แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ศึกษาพฤติกรรมทีม่ ีผลกระทบต่อการ
เรียนของนักเรียนแผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การขนส่ง วิชาธุรกิจขนส่ง
ศึกษาการพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชา เครื่องใช้สานักงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ รายวิชา
ศิลปวัฒนธรรมไทย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มี
วินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
แผนกวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2557
พฤติกรรมที่มผี ลกระทบต่อการเรียนของ
นักศึกษา
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
รหัสวิชา 3000-0204 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.
2546สาขางานการพัฒนา

เผยแพร่
สาธารณชน

ไม่เผยแพร่

ชื่อเจ้าของผลงาน
เผยแพร่

ระดับภาค/ระดับชาติ

การนาไปใช้
ประโยชน์

จังหวัด/ชุมชน

ประเภทผลงาน

สถานศึกษา

ชื่อผลงาน

โครงการโครงงาน
งานสร้างสรรค์/
สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย

ที่

 



นางสาวณนิษรา ชูมณี

 



นางสาวณนิษรา ชูมณี

 



นางสุภาพร สุขเมฆ

 



นางสุภาพร สุขเมฆ

 



นายพงษ์ศักดิ์ ลิ่มเครือยาน

 



นายพงษ์ศักดิ์ ลิ่มเครือยาน

 



นางสาวอัญชิษา เขมะชัยเวช

 



นางสาวอัญชิษา เขมะชัยเวช

 



นางบุษญรัตน์ ศรีธนประเสริฐ

การนาไปใช้
ประโยชน์
ระดับภาค/ระดับชาติ

ประเภทผลงาน

เผยแพร่
สาธารณชน
ชื่อเจ้าของผลงาน







11

โครงการครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง







12

โครงการปลูกผักเกษตรธรรมชาติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง







13

โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์







14

โครงการปลูกผักเกษตรธรรมชาติตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง







15

ทัศนคติต่อการจัดรูปแบบชั้นเรียนที่มีผล
ต่อการจัดการชั้นเรียนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาการ
บัญชี 1/1-2 วิชา 2000-1501 หน้าที่
พลเมืองและศีลธรรม
การสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชา
2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน
การศึกษาความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มตี ่อคุณภาพผูเ้ รียน
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อโครงการบัญชีครัวเรือน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน วิชาธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ 2001-0007
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาอาหาร
เพื่อสุขภาพ 2701-2115
อุปกรณ์ช่วยสร้างแรงดันและปรับปรุง
คุณภาพก๊าซชีวภาพให้กับเครื่องยนต์

การประเมินโครงการการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

 



นายยุทธวิช ชูสวน
นางอุบลรัตน์ มณีมัย
นายปวิช หละเขียว
นายยุทธวิช ชูสวน
นางอุบลรัตน์ มณีมัย
นางสุภาภรณ์ เนียมรุ่ง
นายวินยั กลิ่นหอม
นางอุบลรัตน์ มณีมัย
นางสุภาภรณ์ เนียมรุ่ง
นายยุทธวิช ชูสวน
นางอุบลรัตน์ มณีมัย
นายปวิช หละเขียว
นายอภิชัย งดงาม
นางอุบลรัตน์ มณีมัย
นางสุภาภรณ์ เนียมรุ่ง
นายธีรนันท์ ไกรเลิศ

 



นายธีรนันท์ ไกรเลิศ

 



นางอลิษา เจียวก๊ก

 



นางอลิษา เจียวก๊ก

 



นางสาวณิชาภา ประดิษฐสาร

 



นางสาวณิชาภา ประดิษฐสาร

16
17
18
19
20
21
22



  


ไม่เผยแพร่

โครงการแข่งขันทักษะในวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่

10

จังหวัด/ชุมชน

สถานศึกษา

ชื่อผลงาน

โครงการโครงงาน
งานสร้างสรรค์/
สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย

ที่

นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
นายณรงค์ ตั้งถึงถิ่น



นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล

23

24

25
26
27
28

29
30
31
32
33

เจตคติทมี่ ีต่อวินัยในตนเองด้านวินยั ใน
ห้องเรียน ความขยัน อดทนทางการ
เรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มี
วินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ระดับ ปวช.1
การสร้างและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ต่อเรือผ้าใบน๊อคดาวน์
การสร้างและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ต่อคีมตัดก้นหอย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มี
วินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
ปวช.3/1-2
การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงค์ตามทัศนะของนักเรียนชั้น
ปวช.3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน
และการส่งงาน วิชาฝึกฝีมือ 1 ระดับ
ปวช.1แผนกช่างกลโรงงาน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนให้
มีวินัยและความรับผิดชอบ ระดับ ปวช.
1 แผนกช่างกลโรงงาน
อุปกรณ์ช่วยถอดฝาเติมน้ามันเครือ่ งของ
รถยนต์
การมีวินัยในตนเองและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปวช.
1 ช่างไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1/2557
การปรับปรุงพฤติกรรมการการเข้าเรียน
สายโดยวีการตกลงสัญญากรณีศึกษา
นายปรวัฒน์ เขาเหม้น นักเรียนระดับ
ปวส.1/2 แผนกช่างไฟฟ้า วิชาเครือ่ งกล
ไฟฟ้า 2(3104-2003) ภาคเรียนที่

เผยแพร่
สาธารณชน

ไม่เผยแพร่

ชื่อเจ้าของผลงาน
เผยแพร่

ระดับภาค/ระดับชาติ

การนาไปใช้
ประโยชน์

จังหวัด/ชุมชน

ประเภทผลงาน

สถานศึกษา

ชื่อผลงาน

โครงการโครงงาน
งานสร้างสรรค์/
สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย

ที่

 



นายธีรทัต กาญจนเพ็ญ

 



นายธีรทัต กาญจนเพ็ญ







นายนิกร วรภักดิ์







นายนิกร วรภักดิ์



 



นายธนู ห้วงน้า

 



นายธนู ห้วงน้า

 



นายสาราญ สมาด

 



นายสาราญ สมาด

  

นายเปี่ยมศิลป์ ทองทิพย์

 



นายณัฏพงศ์ ศิโรโรจน์

 



นายณัฏพงศ์ ศิโรโรจน์

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

เขียนบทความปกิณกะ เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงระวังสับสนกับเกฤตรทฤษฎีใหม่
ความพึงพอใจในการเรียนวิชาห้องสมุด
กับการเรียนรูส้ ารสนเทศนักเรียนระดับ
ปวส.1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ความพึงพอใจในการเรียนวิชาชีวิตกับ
สังคมไทย นักเรียนระดับ ปวส.1 แผนก
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
บทความ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่าน
แฟนซีปรับอากาศ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูดกลิ่นและปรับ
อากาศหอมจากวัสดุเหลือใช้
การประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศและ
มอบเกียรติบัตรแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ประจาปี 2557
การประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศและ
มอบเกียรติบัตรแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
การประเมินโครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปีการศึกษา 2557
การประเมินโครงการกิจกรรม
Open House
มุ้งลวดตีนตุ๊กแก
เครื่องปลิดผลปาล์มจากทะลาย
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสน์ เพื่อเพิม่ ทักษะการ
แก้ปัญหา
การศึกษาเจตคติที่มตี ่อวินัยในตนเอง
ด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน อดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ระดับ ปวช.2
กลุ่ม 1,2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

เผยแพร่
สาธารณชน

ไม่เผยแพร่

ชื่อเจ้าของผลงาน
เผยแพร่

ระดับภาค/ระดับชาติ

การนาไปใช้
ประโยชน์

จังหวัด/ชุมชน

ประเภทผลงาน

สถานศึกษา

ชื่อผลงาน

โครงการโครงงาน
งานสร้างสรรค์/
สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย

ที่

 



นายธีรนันท์ ไกรเลิศ

 



นางศุภลักษณ์ แสนยาพันธุ์

 



นางศุภลักษณ์ แสนยาพันธุ์



  

นางวันเพ็ญ งดงาม



  

นางวันเพ็ญ งดงาม







นางวันเพ็ญ งดงาม







นางวันเพ็ญ งดงาม







นางวันเพ็ญ งดงาม







นางวันเพ็ญ งดงาม




  
  
 


นายณรงค์ เผือกแสง
นายณรงค์ ตั้งถึงถิ่น
นางสาวสุนทรี ภู่พัทธยากร

 

นางสาวสุนทรี ภู่พัทธยากร



47
48

49

50
51

52
53

54

การสารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน
ระดับ ปวช.1/1-2 แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชา
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักเรียน ปวช.
1/1-2 ช่างไฟฟ้า ปวช.1/1 ช่างเชื่อม
และ ปวช.2/5 เลขานุการ
การพัฒนาทักษะการคิดคานวณ เรื่อง
การแก้ปัญหาสมการลอการิทึม โดยใช้
แบบฝึกทักษะของนักศึกษาแผนกช่าง
เชื่อมโลหะ ปวช.2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูดกลิ่นและปรับ
อากาศหอมจากวัสดุเหลือใช้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางาน
เครื่องมือกลเบื้องต้น ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่
1/1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557
การสารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน
ระดับ ปวช ชั้นปีที่ 3/5 แผนกวิชาช่าง
กลโรงงาน ภาคเรียนที่ 2/2557
ประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 10 “เครือข่ายความรู้
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในกลุม่
ประเทศประชาคมอาเซียน”ASEAN
Community Knowledge Network
for the Economy,Society, Culture,
and Environmental Stability ณ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาทรัพยากรท่องเที่ยวภาคเหนือและ
ภาคตะวันตก 2702-2101

เผยแพร่
สาธารณชน

ไม่เผยแพร่

ชื่อเจ้าของผลงาน
เผยแพร่

ระดับภาค/ระดับชาติ

การนาไปใช้
ประโยชน์

จังหวัด/ชุมชน

ประเภทผลงาน

สถานศึกษา

ชื่อผลงาน

โครงการโครงงาน
งานสร้างสรรค์/
สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย

ที่

 



นางรัตนาภรณ์ หง้าบุตร

 



นางรัตนาภรณ์ หง้าบุตร

 



นางสาวกอบแก้ว อินปลอด



  

นางสาวกอบแก้ว อินปลอด

 



นายทวัช นาคบุตร

 



นายทวัช นาคบุตร



 

 

นายกิติพงษ์ เทพจิตรา



นางสาวณนิษรา ชูมณี
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พฤติกรรมการเรียนและการใช้เวลาว่าง
ของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่า ระดับ
ปวช.2 แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ศึกษาพฤติกรรมทีม่ ีผลกระทบต่อการ
เรียนของนักเรียนแผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
พฤติกรรมที่มผี ลกระทบต่อการเรียนของ
นักเรียน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มี
วินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ศึกษาการพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชา เครื่องใช้
สานักงานในงานเครื่องใช้สานักงาน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของนักเรียน
ปวช.2/2 สาขางานการท่องเที่ยว
ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ รายวิชา
ศิลปวัฒนธรรมไทย
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น :
การเปรียบเทียบด้วยวิธีการเรียนที่
ต่างกัน ของนักเรียนระดับ ปวช.2
แผนกวิชาการเลขานุการ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายตรง
ด้วยวิธีการสอนแบบกระบวนการเพื่อน
ช่วยเพื่อน

เผยแพร่
สาธารณชน

ไม่เผยแพร่

ชื่อเจ้าของผลงาน
เผยแพร่

ระดับภาค/ระดับชาติ

การนาไปใช้
ประโยชน์

จังหวัด/ชุมชน

ประเภทผลงาน

สถานศึกษา

ชื่อผลงาน

โครงการโครงงาน
งานสร้างสรรค์/
สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย

ที่

 



นางสาวณนิษรา ชูมณี

 



นางสุภาพร เนียมรุ่ง

 



นางสุภาพร เนียมรุ่ง

 



นางสาวอัญชิษา เขมะชัยเวช

 



นางสาวอัญชิษา เขมะชัยเวช

 



นายพงษ์ศักดิ์ ลิ่มเครือยาน

 



นายพงษ์ศักดิ์ ลิ่มเครือยาน

 



นางสาวศุภนิตย์ สง่าบุตร

 



นางสาวศุภนิตย์ สง่าบุตร

 



นางแจ่มใส ตั้งคา
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รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอนวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการทาง
การตลาด
สารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มตี ่อนักศึกษาฝึกงานของ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
การสารวจการส่งงานของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม 9
เวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือทาการบ้าน
ดูโทรทัศน์ เล่นเกมส์ และช่วยงานบ้าน
ของนักเรียนชั้น ปวช.3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การแก้ปัญหานักเรียนพิมพ์ผิดบ่อยด้วย
ชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ ในรายวิชา
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น (คอมพิวเตอร์)
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน
วิชา ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น รหัสวิชา
3000-0204 หลักสูตร ปวส. สาขางาน
การพัฒนาเว็บเพจ
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ใน
ทัศนะของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. และ
ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

เผยแพร่
สาธารณชน

ไม่เผยแพร่

ชื่อเจ้าของผลงาน
เผยแพร่

ระดับภาค/ระดับชาติ

การนาไปใช้
ประโยชน์

จังหวัด/ชุมชน

ประเภทผลงาน

สถานศึกษา

ชื่อผลงาน

โครงการโครงงาน
งานสร้างสรรค์/
สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย

ที่

 



นางแจ่มใส ตั้งคา

 



นายกิตติพงษ์ โดยประกอบ

 



นายกิตติพงษ์ โดยประกอบ

 



นางสาวอ่อนจันทร์ คงสกุล

 



นางสาวอ่อนจันทร์ คงสกุล

 



นางบุษญรัตน์ ศรีธนประเสริฐ

 



นางรัชนี บุญสุข

 



นางรัชนี บุญสุข

 



นางรัชนี บุญสุข

74
75

การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้
กระบวนการฝึกทักษะการพูด ใน
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้
กระบวนการฝึกทักษะการพูดในรายวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน

เผยแพร่
สาธารณชน

ไม่เผยแพร่

ชื่อเจ้าของผลงาน
เผยแพร่

ระดับภาค/ระดับชาติ

การนาไปใช้
ประโยชน์

จังหวัด/ชุมชน

ประเภทผลงาน

สถานศึกษา

ชื่อผลงาน

โครงการโครงงาน
งานสร้างสรรค์/
สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย

ที่

 



นางสาวกุลรัตน์ บุญมูสิก

 



นางสาวกุลรัตน์ บุญมูสิก

