
 

 
 

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
แผนกช่างยนต์  

ท่ี ชื่อ-สกุล หัวข้องานวิจัย 

1 นายอุกฤษฎ์ วีรวานิช 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาทดลองเครื่องกล 
(3101-2005) 

2 นายเกรียงศักดิ์ กิจพิทยาฤทธิ์ 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาเครื่องล่างรถยนต์ 
(2101-2004) 

3 นายเทพฤทธิ์ พลเดช 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชางานปรับอากาศ
รถยนต์  

4 นายทนงศักดิ์ ปิ่นคล้าย 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเครื่องท า
ความเย็นและปรับอากาศ 

5 นายสาโรจน์ ตระกูลพรงาม 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 เรื่องการ
วัดความโตภายในกระบอกสูบ 

6 นายมาโนช รังษีมณีรัตน ์
ปัญหาในการส่ือการสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ัน ปวส.2 สาขางาน
เทคนิคยานยนต์ วิชา การตรวจวิเคราะห์งานยานยนต์ โดยใช้
แบบสอบถาม 

7 นายมานะ สุขสุผล 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชางานเครื่อง
ล่างรถยนต์ (20101/2003) 

8 นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์ ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 

9 นายยงยุทธ ช่างประเสริฐ 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/4 ช่างยนต์ ในการไม่ส่ง
งาน/การบ้าน 

10 นายพิษณุ รักษาศีล 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับช้ัน 
ปวช.3/1 งานระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 

11 นายกริชฐภัสร์ กาโฑ 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1/7 

12 นายกฤษณพล วิเชียรพงษ์ 
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักเรียนระดับ ปวช.3แผนก
วิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

13 นายเกษมพิสิษฐ์ สุธีธรรมากุล 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 เรื่องการ
วัดความโตภายในกระบอกสูบ 

14 นายไพฑูรย์  เหลืองเรณูวลัย 
การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การถอดประกอบและตรวจสอบเบรก โดยใช้
ทฤษฎีของแฮร์โรว์เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ 

15 นายวัฒนา ปิน่ประไมย ์
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชากลศาสตร์เครื่องกล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช่างยนต์ช้ันปีท่ี 3/1 

 
 

 



 

 
 

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
แผนกช่างกลโรงงาน 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล หัวข้องานวิจัย 

1 นายสุพจน์  ธนะวีระวงศ์ 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา ผลิตแม่พิมพ์ตัด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 2 

2 นายเฉลิมพล มุลาลี 
การพัฒนาผลการเรียนเรื่องหลักการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ วิชา
เทคนิคการผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 ระดับช้ันปวช.ช้ันปท่ีี 1 
ภาคเรียนท่ี 2/2562 โดยใช้แบบจ าลองเหมือนช้ินงานจริง 

3 นายสันศิริ แสงชัจจ์ 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชางานอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึดงาน 
(2102-2010) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี3 

4 นายมานพ บุตรแวว 
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาแม่พิมพ์พลาสติกเบ้ืองต้น 
รหัสวิชา 2102-2301  

5 นายบรรลือ จันทร์ศิริ 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อารใช้ช้ินงานส าหรับฝึกปฏิบัติการวัดวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกช่างกลโรงงาน 

6 นายวิทยา แสนค า 
การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียน วิชาเขียนแบบเครื่องมือกล
1 โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง “การเขียนภาพตัด” ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขางานเครื่องมือกล  

7 นายนุกูล แก้วกลม 
การออกแบบช้ินส่วนเครื่องมือกลด้วยโปรแกรม Autocad วิชา 
ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

8 นายสุตชาย สงค์ประหยัด 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 2/4 

9 นายวิชญวัฒน ์ เกตุอูต๊ 
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนในวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิก
อุตสาหกรรมของนักเรียนระดับช้น ปวส.1/4 แผนกวิชาเทคนิคการ
ผลิต 

10 นายยุทธศักดิ์ สุขกาย 
การพัฒนาผลการเรียนเรื่องหลักการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วิชา
เทคนิคการผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 ระดับช้ันปวข.ช้ันปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2/2562 โดยใช้แบบจ าลองเหมือนช้ินงานจริง 

11 น.ส.สุปาณี วงค์พระจันทร ์
ประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงานต่อ
ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์เครื่องมือกล รหัสวิชา 20102-2005 ภาค
เรียนท่ี 2/2562 

12 น.ส.ดาวเรือง ทิประเสริฐ 
การเปรียบเทียบผลทดสอบทางการเรียนของนักเรยีน ท่ีเรียนด้วย
วิธีการเรียนรู้แบบเทคนิค TAI และวิธีการสอนแบบปกติ ในรายวิชา
งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 

13 นายอติชาต เครือจันทร์ เครื่องอบพริกแห้งด้วยลมร้อน (Hot Air Oven) 



 

 
 

 

14 นายศราวุฒิ จาบทะเล 
การเปรียบเทียบผลทดสอบทางการเรียนของนักเรยีน ท่ีเรียนด้วย
วิธีการเรียนรู้แบบเทคนิค TAI และวิธีการสอนแบบปกติ ในรายวิชา
งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 

15 นายสันติ ลูกล้ิม 
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1/5,6 แผนกวิชาช่าง
กลโรงงาน 

 
 
 
 
 

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
แผนกช่างเชื่อมโลหะ 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล หัวขอ้งานวิจัย 

1 นายทรงวุฒ ิ เสมาค า  - 
2 นายภิญโญ ข าประดิษฐ์ การพัฒนาอุปกรณ์เจาะลูกมะพร้าวอ่อน 

3 ว่าท่ีรต.ปริญญา เต็มรักษ์ 
การศึกษาคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) เฉพาะกลุ่มท่ีเรียนในสาขาวิชาช่างเช่ือม
โลหะ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

4 นางสาวปรารถนา อินทร์วิมาน 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเช่ือมแก๊สเดินแนวแบบเติมลวด 
รายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น (20100-1004)ระดับปวช.1/6 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

5 นายอนุชา เพชรทอง 
การแก้ปัญหาเรื่องขาดทักษะในงานเช่ือมไฟฟ้า ในรายวิชางานเช่ือมและ
โลหะแผ่นเบ้ืองต้น ปวช.1/6 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน โดยฝึกท่ามือเปล่า 

6 นายอติชาต หมัน่อุตส่าห์ 

การพัฒนาทักษะการเช่ือมอาร์แม็ก (MAG) รอยต่อตัวยทท่ีาราบ 1 F 
(PA) ด้วยชุดการสอนพื้นฐานและวิธีการสอนสาธิต รายวิชางานเช่ือม
อาร์กโลหะก๊าซคลุม 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 แผนกวิชา
ช่างเช่ือมโลหะ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

รายชือ่ผลงานวิจยัในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล หัวข้องานวิจัย 

1 น.ส.ปาริชาต จันทร์ประเสริฐ 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
วิชา ดิจิตอลเบื้องตน รหัสวิชา 2104-2107 เรื่อง ระบบเลขฐาน 

2 นายสุนทร นพวิง 
การแก้ปญัหานักเรียนมีผลการเรียนเป็นศูนย์วิชาวงจรไฟฟา้
กระแสตรง(2104-2002) ด้วยวิธีปรับปรุงรูปแบบการวัดผลการเรียน 

3 นายสมศักดิ์ วรรณชนะ 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา แขนกลอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 

4 นายเอกศิลป์ ยงทัศนีย์ ปัญหาการไม่เข้าช้ันเรียน 

5 นายสุรสิทธิ์ ฉัตรเชิดชัย 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
วิชา เครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 เรื่อง การเดินระบบท่อและ
ติดต้ังระบบวงจรสารท าความเย็น 

6 นายวิชัย ตันติราพันธ ์
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา การเขียนแบบ
ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3104-2004 เรื่องหลักการใช้เครื่องมือ
เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

7 นายมงคล หุ่นดี 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1005 เรื่องตัวต้านทาน 

8 นายเรืองศักดิ ์ เจริญ 
การหาประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียน บอร์ดทดลอง Pic Station 31 
เรื่อง การอินเตอร์รัปต์สัญญาณภายนอก ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F818 

9 นายกฤษฎา เรือนทองดี 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการติดต้ังไฟฟ้าในอาคารเรื่อง
งานติดต้ังสวิทซ์ 3 ทางโดยวิธีการระดมสมอง 

10 นายสุภชัย ศรีนวล 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะด้านการแก้ปัญหาในรายวิชาการ
ออกแบบไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม 

11 นายสุทธิกร สมทรง 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา 
เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2007 เรื่อง หลักการท างาน
ของเครื่องปรับอากาศ 

12 นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร์ 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
วิชา มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ รหัสวิชา 2104 2008 เรื่อง หลักการท างาน
ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

13 นายเมธา เกิดแก้ว 
การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม รหัสวิชา 2104-212 เรื่อง การ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี 

14 นายธันวา ช่ืนนิยม 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1006 เรื่อง การ
ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า 



 

 
 

15 นายมงคล ยินดี 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1006 

16 นายสาธิต วรรณสุทธิ์ 
การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ รหัสวิชา 2104 2003 ระดับช้ัน ปวช.2 กลุ่ม 1 เรื่องการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

17 นายรชตะ เตชะมา 
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรายวิชาติดต้ังไฟฟ้า ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขางานไฟฟ้า 

18 นายพีรณัฐ วิริยานันตะ 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะด้านการแก้ปัญหาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบระดับพลังสมอง ในรายวิชาการส่งและจ่าย
ไฟฟ้าส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้าก าลังช้ันปีท่ี 2 กลุ่ม 3 

 
รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2562 

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส ์
 

ท่ี ชื่อ-สกุล หัวข้องานวิจัย 

1 นายสนธยา สุจิณโณ 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 

2 นายชัชวาลย์ สุขก้องวารี 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบ การสอน วิชาวงจรดิจิตอล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 2 

3 นายอภิชาติ อนุกูลเวช 
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และวงจร เรื่อง ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า 

4 นายวิเลิศ อัศวพรรณราย 
การวเิคราะห์เวคเตอร์ 
โดยใช้วิธีสอนตามความคาดหวังของนักเรียนร่วมกับวิธีสอนแบบ
บรรยาย 

5 นายวุฒิศักด์ิ ธนวัฒน์กุลชัย 
ระดับความพงึพอใจต่อครูผู้สอนรายวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

6 นายนพดล พงศ์พัชรา 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิขา พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เรื่องโครงสร้างควบคุมแบบเงื่อนไขกรณี ของนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้แบบฝึกทักษะ 

7 น.ส.วนิดา ภาชนะสุวรรณ 
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบติั 

8 น.ส.ปิ่นแก้ว เอี่ยมใส 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบความรู้เรื่องวงจรขยาย
คลาสเอ Achievement by developing the knowledge base 
the Class-AB amplifier 

9 นายธวัชชัย ละม่อม 
การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบ PBL ด้วยการถอดและประกอบช้ินงาน ส าหรับการเรียนวิชา
หุน่ยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม (3105-2106) 



 

 
 

10 นายวิรุณ จิตต์บุญ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคนิคการอินเตอร์เฟส โดยใช้
ชุดฝึกการทดลอง ส าหรับนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย 

11 นายภคพล ปิน่แก้ว 
การพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบความรู้ เรื่องทรานซิสเตอร์ 
Development of Learning Achievement using Transistor 
Knowledge Sheet 

 
รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

แผนกช่างก่อสร้าง 
 

ท่ี ชือ่-สกุล หัวข้องานวิจัย 

1 นายวสันต์ วงษานุศิษย์ 
การศึกาทักษะการท าระดับเบื้องต้น ในรายวิชาการส ารวจงาน
ก่อสร้าง 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง  

2 นายวิบูลย์ ด้วงเงิน 
การศึกษาผลการพัฒนาผู้เรียนด้านระเบียบวินัยและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 กลุ่ม 
1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  

3 นายไพพยนต์ นันทะแสน 
การศึกษาการพัฒนาทักษะการค านวณพื้นท่ี และประมาตร
เรขาคณิตในรายวิชาการประมาณราคาโดยวิธีการเรียนรู้แบบจ๊ิกซอร์ 
ส าหรับนักเรียนแผนกช่างก่อสร้าง 

4 นางพิมพรรณ นันทนพิบูล 
การศึกษาผลการพัฒนาผู้เรียนด้านระเบียนวินัย และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีท่ี 1 
กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

 
 

 
 
 

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
แผนกช่างสถาปัตยกรรม 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล หัวข้องานวิจัย 

1 นายชัยยศ วัชระปรารมย์ 

การแกไ้ขปัญหาเรื่องการเลือกใช้น้ าหนักเส้นและความถูกต้องของ
แบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน โปรแกรมเขียนแบบ AutoCad 
2018 โดยการใช้แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน วิชา ออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน 2 

2 น.ส.ดาราวัลย์ ผ่านส าแดง 
หลักการใช้เส้นในการเขียนแบบก่อสร้าง ในรายวิชา เขียนแบบ
ก่อสรา้ง 1 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสอนเสริม 

3 น.ส.รัตนมาศ จุลมาศ การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนในช้ันเรียนและการส่งงาน 
4 นายชานน วัชรปรารมย์ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 1/1 แผนกวิชา 



 

 
 

เทคนิคสถาปัตยกรรมในการไม่ส่งผลงานการเรียน 
 
 

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
แผนกช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล หัวข้องานวิจัย 

1 นายวิษณุ ตู้วิเชียร 

การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา กรรมวิธีการผลิต (2100-2110) 
กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ     
ช้ันปีท่ี2 

2 นายชลอ นิ่มเสนาะ 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ในการสอบเก็บคะแนนด้วย
ระบบออนไลน์ผ่านเครื่องอุปกรณ์ส่ือสารมือถือ ด้วยโปรแกรม 
Google forms ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 

3 นายสุพจน์ เกียรติชนานุกูล 

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการเขียนแบบ
เครื่องจักรกล เรื่องการบอกขนาดในแบบงานของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาขีพ ช้ันปีท่ี 2 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างเขียนแบบ
เครื่องกล 

 
 
 

รายชื่อ/เจ้าของผลงานวิจยัในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 

 

ท่ี ชือ่-สกุล หัวขอ้งานวิจัย 

1 นายสมชาย เครืออยู่ 
การบ ารุงรักษาตามสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องด่ืม 

2 นายพาณิชย์ ธงชนะ 
งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล รหัส 3111-2006 ช้ันปวส.1 วิชาช่าง
เทคนิคอุตสาหกรรม 

3 นายคเณศ เช่ียวชาญ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเขียนแบบงานซ่อมบ ารุง 
รายวิชาเขียนแบบงานซ่อมบ ารุง (20111-2002) ระดับ ปวช.1/1-2 
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

4 นายเอกพร วรรณประภา 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟ้าท่าเหนือศรีษะ 
รายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น (20100-1004) ระดับ 
ปวช.1/1 แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

5 นางสาวนลพรรณ งามสุวรรณ 
การศึกษาผลการพัฒนาผู้เรียนด้านระเบียบวินัยและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีท่ี 3 
กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ภาคเรียนท่ี 1/2562 

 



 

 
 

 
 
 

 
รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล หัวข้องานวิจัย 

1 นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 
ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน
รายวิชา ระบบปฏิบัติการเครื่องแมข่่าย ของนักเรียนระดับช้ันปวส.2 

2 นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ ์
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ หัวข้อเรื่องผังงานของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้วิธีท่องจ า 

3 นางสาวมุกดา พลปฐม 
การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อแนวโน้ม
พฤติกรรม จริยธรรม นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส 1 แผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 นายสุทธินันท์ นามขันธ์ 
การปรับพฤติกรรมนักเรียนท่ีขาดความรับผิดชอบในการส่งงานใน
การเรียนวิชา การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

5 นางสาวสุธิดา ผมทอง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อนของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 นายสุวิทย์ ทองนอก 

การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการอาชีพเพื่อพัฒนานักศึกษา
ระดับช้ัน ปวส.1/1-2 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ให้มีประสิทธิภาพใน
การท างานเพิ่มข้ึน 

7 น.ส.สุนันท์นุช มีแสง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนท่ีเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม (STEM) ศึกษากับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติส าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

8 นายเอกชัย  ภมรสุขนิรันด์ิ 
การสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การสร้างเว็ปเบ้ืองต้น เรื่อง
การสร้างฟอร์มของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
 

รายชือ่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล หัวข้องานวิจัย 

1 นายกฤษฐ์สพล ธนบ ารุงศักดิ์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานิวแมติกส์และไฮตรอลิกส์ 3100-
0104 ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี1 
แผนกวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม 



 

 
 

 
 
 
 
 

รายชือ่ผลงานวิจยัในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

 

ท่ี ชื่อ-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

1 นายมานพ นิยุตรานนท์ 
การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน
ปีท่ี 1 กลุ่ม 7-8 สาขางานยานยนต์ รายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
รหัสวิชา 21000-1001 

2 นายปราโมทย์ กรองกาญจน์กุล 
การแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง วิชางาน
ฝึกฝีมือ 1 ของนักเรียน ปวช. 1/5 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ภาคเรียนท่ี 
2/2562 

3 นายพัทธนันท์ พรสมมนต์ 
การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียนระดับ 
ปวช.1 กลุ่ม 1/2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ภาคเรียนท่ี 2/2562 

4 นายเกียงไกร พาค า การวิจัยพัฒนาการอ่านวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม 

5 นายเสวก นาคสุวรรณ์ 
การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานต๊าปเกลียวมือ วิชางาน
ฝึกฝีมือ โดยใช้วิธีการควบคุมทุกขั้นตอน 

6 นายสุริยา ขจรจิตร 
การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียนระดับ 
ปวช.2 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างยนต์ 

 
 
 

 
รายชือ่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

แผนกสามัญสัมพันธ ์
 

ท่ี ชื่อ-สกุล หัวข้องานวิจัย 

1 นางกรรณิการ ์ เนื่องจ านงค์ 
พัฒนาการใช้เนื้อหาในบทเรียนช่วยสรุปใจความส าคัญให้กับนักเรียน
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ระดับช้ัน ปวช.1 ภาคเรียนท่ี 2/2562 

2 นางสาวเอื้อมพร ทองเย็น 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบของผู้เรียนวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 

3 นางจินตนา ยงทัศนีย์ 
การส่งงานของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2/1 ช่างไฟฟ้าก าลัง วิชา
การเมืองการปกครองของไทย 

4 นางเยาวภา บุญถนอม 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 

5 นายบุญชัย ศฤงคารศิริ การใช้กิจกรรมการฟัง พูด และ ท่องจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะ



 

 
 

ทางในงานช่างส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี3 

6 นางกรรณิการ ์ บ ารุงญาติ 
การศึกษาผลการเรียนการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/1 ช่างเช่ือมโลหะท่ีเรียนวิชาหน้าท่ีพลเมือง
และศีลธรรมโดยวิธีการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม 

7 นายมนัส เจริญสุข 
การพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม (20000-1302) ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดทดลองเรื่องคล่ืนและสมบัติของคล่ืน 

8 นางอนุรีย ์ ชีวรัตน์ 
การศึกษาผลการพฒันาผู้เรียนด้านคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 กลุ่ม 1 
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

9 นางปุณยนุช จางวาง 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2/7,2/8 ช่างยนต์ 
ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

10 นายวีรศักดิ ์ ภักดีงาม 

การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนววัฏจักรการเรียนรู้
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต(2000-1301) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 2 

11 นางสุปราการ ภักดีงาม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต (20000-1301) เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 
ของนักเรียนระดับ ปวช.1 กลุ่ม 1-2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

12 นางโยทะกา พลรัตน์ 
การพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบ
ร่วมแรงร่วมใจรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

13 นางศุภมาส ชุมชัย 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อคุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตจริง ประจ าปีการศึกษา 2/2562 

14 นางธนาวด ี แก้วกลม 
การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคใน
ชีวิตประจ าวัน 

15 นายนที คิมหันตา 
การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียนระดับ 
ปวช.1 กลุ่ม 5-6 แผนกวาช่างกลโรงงาน ภาคเรียนท่ี 2/2562 

16 น.ส.วศิชญา อดุลย์ชัยเจริญ 
การพัฒนาผลการเรียน วิชา คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง เมท
ริกซ์ โดยใช้กลยทุธ์เขา้ถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

17 นายลักษณ์นารา ดุษดี 
การสอนวิชาหน้าท่ีพลเมือง และศีลธรรม เรื่อง วิกฤตการณ์
ส่ิงแวดล้อมโดยใช้ Power point เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

18 นายพงศธร หวลสวาสด์ิ การปรับพื้นฐานทางการเรียนเรื่องแมทริกช์ด้วยจ านวนเต็ม 
 

 
 

 

                                                           …………………………………………………………… 

                                                                       
 



 

 
 

 
 
 
 

สรุปส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ แผนกวิชา จ านวนครู ส่ง ไม่ส่ง ชื่อ-นามสกุล 

1 ช่างยนต์ 15 15 -  
2 ช่างกลโรงงาน 15 15 -  
3 ช่างเช่ือมโลหะ 6 5 1 นายทรงวุฒิ เสมาค า 
4 ช่างไฟฟ้าก าลัง 18 16 2 นายศุภชัย ศรีนวล  

นายเรืองศักดิ์ เจริญ 
5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 -  
6 ช่างก่อสร้าง 4 4 -  
7 ช่างสถาปัตยกรรม 4 4 -  
8 ช่างเขียนแบบเครื่องกล 3 3 -  
9 ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 5 5 -  
10 เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 -  
11 เทคโนโลยีพื้นฐาน 1 1 -  
12 เทคนิคพื้นฐาน 6 6 -  
13 สามัญสัมพันธ์ 18 18 -  
 รวม 114 111 3  

 
 
 
 


