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ท่ี ชื่อ-สกุล หัวข้องานวิจัย 
แผนกช่างยนต์  

1 นายเกรียงศักดิ์ กิจพิทยาฤทธิ์ 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชางานส่งก าลัง
รถยนต์ (20101-2004) 

2 นายเทพฤทธิ์ พลเดช 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานปรับ
อากาศรถยนต์ 

3 นายทนงศักดิ์ ปิ่นคล้าย 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานปรับ
อากาศรถยนต์ 

4 นายสาโรจน์ ตระกูลพรงาม 
การพัฒนาการแก้ปัญหาการแปลงค่าของหน่วยวัดต่าง ๆ  ทางวิชากลศาสตร์
เครื่องกล 

5 นายมาโนช รังษีมณีรัตน ์
หัวข้องานวิจัย การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือของนักศึกษา ระดับ ปวส.
สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยเทคนิค
ชลบุรี โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

6 นายมานะ สุขสุผล 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา
เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน 

7 นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์ 
ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ของนักเรียนช้ัน ปวช.
2/8 แผนกวิชาช่างยนต์ 

8 นายยงยุทธ ช่างประเสริฐ 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2/4 แผนกช่างยนต์    
เรื่องการไม่ส่งงาน 

9 นายพิษณุ รักษาศีล 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับ    
ช้ัน ปวส.2/1 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์ แผนกช่างยนต์ 

10 นายกริชฐภัสร์ กาโฑ 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชางาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 20101-2001 

11 นายกฤษณพล วิเชียรพงษ์ 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.3/1 ช่างยนต์ในการ      
ไม่ส่งงาน/การบ้าน 

12 นายเกษมพิสิษฐ์ สุธีธรรมากุล 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาความแข็งแรงของวัสดุ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง เรื่องความเค้นและความเครียด 

13 นายไพฑูรย์  เหลืองเรณูวลัย 
การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ เรื่องถอดประกอบและตรวจสอบฝาสูบโดยใช้ทฤษฏี
ของแฮร์โรว์เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ 

14 นายวัฒนา ปิน่ประไมย ์
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษาระดับ ปวช.2        
แผนกวิชาช่างยนต์ 

15 นายกฤษณะ บุญสอาด 
การศึกษาและปฏิบัติงานควบกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด    
แบบโดยอ้อม ในรายวิชา งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
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ท่ี ชื่อ-สกลุ หัวข้องานวิจัย 
แผนกช่างกลโรงงาน 

1 นายสุพจน์  ธนะวีระวงศ์ 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรยีนการสอน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา ผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 2 

2 นายเฉลิมพล มุลาลี 
การพฒันาผลการเรียน เรื่องหลักการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ วิชา   
งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น ระดับช้ัน ปวช.ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2563    
โดยใช้แบบจ าลองเหมือนช้ินงานจริง 

3 นายสันศิริ แสงชัจจ์ 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา งานอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยดึงาน 
(20102-2011) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขั้นปีท่ี 2 

4 นายมานพ บุตรแวว 
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาแม่พิมพ์โลหะเบ้ืองต้น รหัสวิชา 
20102-2201 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

5 นายบรรลือ จันทร์ศิริ 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี      
ต่อการใช้ช้ินงานส าหรับฝึกปฏิบัติการวัดวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม    
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

6 นายนุกูล แก้วกลม 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบ 
การสอนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 

7 นายสุตชาย สงค์ประหยัด 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบ 
การสอนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 

8 นายวิชญวัฒน ์ เกตุอูต๊ 
แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชา     
ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 

9 นายยุทธศักดิ์ สุขกาย 
การพัฒนาผลการเรียนเรื่องหลักการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ วิชา    
งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น ระดับช้ันปวช.ช้ันปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1/2563    
โดยใช้แบบจ าลองเหมือนช้ินงานจริง 

10 น.ส.สุปาณี วงค์พระจันทร ์
ประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงานต่อครูผู้สอน
วิชา ทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 20102-2003 

11 น.ส.ดาวเรือง ทิประเสริฐ 
เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ปกีารศึกษา 2563 แผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน  

12 นายอติชาต เครือจันทร์ 
ศึกษาพฤติกรรมในการไม่ส่งงาน และการบ้านของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.2 
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ 

13 นายศราวุฒิ จาบทะเล 
การเปรียบเทียบผลทดสอบทางการเรียนของนักเรยีน ท่ีเรียนด้วยวิธีการ
เรียนรู้แบบเทคนิค TAI และวิธีการสอนแบบปกติในรายวิชาผลิตช้ินส่วน
ด้วยเครื่องมือกล 1 

14 นายสันติ ลูกล้ิม 
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2      
ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
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15 นายวิทยา แสนค า 
การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียน วิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1 
โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง “การเขียนภาพตัด” ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขางานเครื่องมือกล 

 

ท่ี ชื่อ-สกลุ หัวขอ้งานวิจัย 

แผนกช่างเชื่อมโลหะ 
1 นายภญิโญ ข าประดิษฐ์  เครื่องปอกฉนวนไฟฟ้า 
2 ว่าท่ีรต.ปริญญา เต็มรักษ์ การคุยกันในช้ันเรียน 

3 นางสาวปรารถนา อินทร์วิมาน 
การพัฒนาสัมฤทธิ์การปฏิบติังานเช่ือมแก๊สเดินแนวแบบเติมลวด รายวิชางาน
เช่ือมโลหะแผ่นเบ้ืองต้น (20100-1004) ระดับ ปวช.1/5 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

4 นายอนุชา เพชรทอง 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/1 สาขา   
ช่างซ่อมบ ารงุ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม เรื่องเครื่องไสและงานไส 

5 นายอติชาต หมัน่อุตส่าห์ 
การพัฒนาทักษะงานเช่ือมไฟฟ้า (SMAW) ด้วยการสอนแบบสาธิตโดย       
ใช้ส่ือเสมือนจริง รายวิชา งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น ระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 

 

ท่ี ชือ่-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

1 นายวิษณุ ตู้วิเชียร 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรยีนการสอน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา  กรรมวิธีการผลิต (20110 – 2110)  กระบวน   
การสอนรูปแบบ MIAP ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  2 

2 นายชลอ นิ่มเสนาะ 
การศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน ท่ีมีผลต่อการส่งไฟล์แบบงาน วิชา        
งานเขียนแบบส่ังงานผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ (30110-0004) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 

3 นายสุพจน์ เกยีรติชนานุกูล 
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการเขียนแบบเครื่องจักรกล 
เรื่อง การบอกขนาดในบบงานชองนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 3 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล  

 

ท่ี ชือ่-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 

1 นายกฤษฐ์สพล ธนบ ารุงศักดิ ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3100-0104   
ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 แผนกวชิา
เทคนิคเครื่องกล 
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ท่ี ชื่อ-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนท่ีเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม (STEM) ศึกษากับการจัดการเรยีนรู้
แบบปกติส าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รายวิชา
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

2 นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ ์
ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชา
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ของนักศึกษาระดับช้ันปวส.1 

3 น.ส.สุนันท์นุช มีแสง 
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในรายวิชาการเขียนโปรแกรม
ภาษาไพธอนเบ้ืองต้น หัวข้อเรื่อง ผังงาน ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้วิธีท่องจ า 

4 นางสาวสุธิดา ผมทอง 
การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ เพื่อพัฒนาศึกษาระดับช้ัน ปวส.1/1-2 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น 

5 นายกษมา เจริญศรี 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี           
ด้วย Dev D++ 

 

ท่ี ชือ่-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกสถาปัตยกรรม 

1 นายชัยยศ วัชระปรารมย์ 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2/1 แผนกวิชา เทคนิค
สถาปัตยกรรมในการไม่ส่งผลงานการเรียน 

2 น.ส.ดาราวัลย์ ผ่านส าแดง 
หลักการใช้เส้นในการเขียนแบบก่อสร้าง ในรายวิชา เขียนแบบก่อสร้าง 1 
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสอนเสริมของนักเรียนระดับช้ัน 
ปวส.1/2 

3 น.ส.รัตนมาศ จุลมาศ 
หลักการใช้เส้นในการเขียนแบบกอ่สร้างในรายวิชา การเขียนแบบก่อสร้าง 
1 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสอนเสริมของนักเรียนระดับช้ัน 
ปวช.1 

4 นายชานน วัชรปรารมย์ 
การแก้ไขปัญหาเรื่องการเลือกใช้น้ าหนักเส้นและความถูกตอ้งของแบบ
ก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน โปรแกรมเขียนแบบ AutoCad2018 โดย
การใช้แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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ท่ี ชื่อ-สกลุ หัวขอ้งานวิจัย 

แผนกชา่งไฟฟ้าก าลัง 

1 น.ส.ปาริชาต จันทร์ประเสริฐ 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่องวัดไฟฟ้า 
รหัสวิชา 20104-2104 เรื่อง การใช้เครื่องมือวัดอย่างถูกวิธี 

2 นายสุนทร นพวิง 
การแก้ปัญหานักเรียนมีผลการเรียนเป็นศูนย์วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
(2104-2002) ด้วยวิธีปรับปรุงรูปแบบการวัดผลการเรียน 

3 นายเอกศิลป์ ยงทัศนีย์ 
ปัญหาการไม่เข้าช้ันเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 กลุ่ม 1 
รายวิชาดิจิทัลเบื้องต้น ภาคเรียนท่ี 1/2563 

4 นายสมศักดิ์  วรรณชนะ 
การหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน วิชาหุน่ยนต์อุตสาหกรรม ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ีี 1 

5 นายสุรสิทธิ์ ฉัตรเชิดชัย 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน เรื่อง หลักการท างาน
ของเครื่องท าความเย็น วิชา เครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 20104-2007 

6 นายวิชัย ตันติราพันธ ์
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน เรื่องหลักการติดต้ัง
ไฟฟ้าในอาคาร วิชา การติดต้ังไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 30104-2001 

7 นายมงคล หุน่ดี 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 21001006 เรื่องตัวต้านทาน 

8 นายเรืองศักดิ ์ เจริญ 
การหาประสิทธิภาพชุดทดลอง เรื่อง หลักการท างานเครื่องวัดไฟฟ้า วิชา
เครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 30104-1001 

9 นายกฤษฎา เรือนทองดี 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร เรื่องงาน
ติดต้ังสวิทซ์ 2 ทาง โดยวิธีการระดมสมอง 

10 นายสุภชัย ศรีนวล 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า และ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.1 กลุ่ม3-4 แผนก
ช่างไฟฟ้า ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดซิปปาโมเดล 

11 นายสุทธิกร สมทรง 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน เรื่อง หลักการท างาน
ของเครื่องท าความเย็น วิชา เครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 20104-2007 

12 นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร์ 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ รหัสวิชา 20104-2008 เรื่อง หลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 

13 นายสาธิต วรรณสุทธิ์ 
การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา หมอ้แปลงไฟฟ้า    
รหัสวิชา 2104-2104 ระดับช้ัน ปวช.3 กลุ่ม 5 

14 นายเมธา เกิดแก้ว 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนเรื่อง หลักการ   
ใช้โปรแกรม Arduino วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
ควบคุม รหัสวิชา 2104-2102 

15 นายธันวา ช่ืนนิยม 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1005 เรื่อง การอ่านค่ามัลติมิเตอร์ 

16 นายมงคล ยินดี 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา งานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 30100-0003 เรื่อง ตัวต้านทาน 
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17 นายรชตะ เตชะมา 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา หมอ้แปลง
ไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 2104 เรื่องหลักการเหนี่ยวน าทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

 

ท่ี ชือ่-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกช่างก่อสร้าง 

1 นายวิบูลย ์ ด้วงเงิน 

รายงานประเมินผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 
รหัสวิชา 20106-2001 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2563 

2 นางพิมพรรณ นันทนพิบูล 
การศึกษาผลการพัฒนาผู้เรียนด้านระเบียนวินัย และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 กลุ่ม 1 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

3 นายไพพยนต์ นันทะแสน 
การศึกษาการพัฒนาทักษะการค านวณพื้นท่ี และประมาตรเรขาคณิตใน
รายวิชาการประมาณราคาโดยวิธีการเรียนรู้แบบจ๊ิกซอร์ ส าหรับนักเรียน
แผนกช่างก่อสร้าง 

4 นายวสันต์ วงษานุศิษย์ 
การศึกษาทักษะการท าระดับเบื้องต้น ในรายวิชาการส ารวจงานก่อสร้าง 2 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  

 

ท่ี ชือ่-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

1 นายมานพ นิยุตรานนท์ 
การพัฒนาทักษะงานตะไบของนักเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/5 
แผนกวิชาชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยใชชุดการสอนซอมเสริม 

2 นายปราโมทย์ กรองกาญจน์กุล 
การแกปั้ญหาการไม่ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง วิชางานฝึก
ฝีมือ 1 ของนักเรียน ปวช. 1/7 แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนท่ี 1/2563 

3 นายเกียงไกร พาค า การวิจัยพัฒนาการอ่านวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม 

4 นายเสวก นาคสุวรรณ์ 
การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานต๊าปเกลียวมือ วิชางานฝึกฝีมือ 
โดยใช้วิธีการควบคุมทุกขั้นตอน 

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

 

ท่ี ชือ่-สกลุ หัวขอ้งานวิจัย 

แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ 

1 นายสุวินต์  พงศ์พุทธชาติ การพัฒนาชุดฝึกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 
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ท่ี ชื่อ-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกชา่งอิเล็กทรอนิกส ์

1 นายนพดล พงศ์พัชรา 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบความรู้เรื่อง Arduino 
เบ้ืองต้น Developing academic achievement using Knowledge 
sheets introduction to Arduino 

2 นายชัชวาลย์ สุขก้องวารี 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 

3 นายวิเลิศ อัศวพรรณราย 
การวัดและทดสอบคุณสมบัติเครื่องรับวิทยุ AM โดยใช้วิธีสอนตามความ
คาดหวังของนักเรียนร่วมกับวิธีสอนแบบบรรยาย 

4 นายวุฒิศักด์ิ ธนวัฒน์กุลชัย ระดับความพึงพอใจต่อครูผู้สอนรายวิชาโครงการ 

5 น.ส.วนิดา ภาชนะสุวรรณ 
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

6 นายวิรุณ จิตต์บญุ 
การศึกษาเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ีี 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชา  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

7 นายภคพล ปิน่แก้ว 
ระดับความพึงพอใจต่อครูผู้สอนแขนกลอุตสาหกรรม ในภาคเรียนท่ี 2     
ปีการศึกษา 2562 

8 น.ส.ปิ่นแก้ว เอี่ยมใส 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบความรู้ เรื่อง ระบบเสียงตาม
สาย Achievement by developing the knowledge base the 
sound system 

9 น.ส.เบญจมาศ  สกุลสิริยะทรัพย์ 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom วิชา ไอซีและการ
ประยุกต์ใช้งาน เรื่อง ไอซี Timer (IC 555) 

 

ท่ี ชือ่-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 

1 นายสมชาย เครืออยู่ สร้างส่ือการสอนวิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี 

2 นายพาณิชย์ ธงชนะ 
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม รหัส 2111-5103 ช้ันปวช.3 สาขาวิชา
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 

3 นายคเณศ เช่ียวชาญ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเขียนแบบงานซ่อมบ ารุงรายวิชา     
เขียนแบบงานซ่อมบ ารุง ระดับ ปวช.1/1-2 แผนกวิชาช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

4 นายณาตยา สุเมธีนฤมิต 
การเพิ่มทักษะ และปรับพื้นฐานด้านการค านวณ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชา การวัดและตรวจสอบในงานบ ารุงรักษาด้วย
กระบวนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ช้ัน ปวช.1/2 ภาคเรียนท่ี 1/2563 
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ท่ี ชือ่-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

1 นางสาวเอือ้มพร ทองเย็น 
สรุปความรู้เรื่องสถิติด้วย Mind map วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพือ่      
งานอาชีพ 

2 นางจินตนา ยงทัศนีย์ 
ศึกษาสาเหตุการมาเรียนสายของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.2 แผนกวิชา    
ช่างเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

3 นางเยาวภา บุญถนอม 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบ   
การสอน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 

4 นายบญุชัย ศฤงคารศิริ 
การพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกทักษะของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ีี 3 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 นางกรรณิการ ์ บ ารุงญาติ 
วิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อม โดยใช้ Power Point เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

6 นางอนรุีย ์ ชีวรัตน์ 
การศึกษาผลการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 กลุ่ม 1 แผนกวิชา    
ช่างสถาปัตยกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปกีารศึกษา 2563 

7 นางปุณยนุช จางวาง 
การพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ      
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 

8 นายวีรศักดิ ์ ภักดงีาม 
การประเมินการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์     
ของชาติทางทะเล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

9 นางสุปราการ ภักดีงาม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 20000-1301 เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุของนักเรียน
ระดับ ปวช.2 กลุ่ม 3-4 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ด้วยรูปแบบการเรียนรู้    
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

10 นางโยทะกา พลรัตน์ 
ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมการไม่ส่งงานรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมของนักศึกษารับช้ัน ปวช.2 
ปีการศึกษา 2563 

11 นางศุภมาส ชุมชัย 
การพัฒนาทักษะการอ่านเรื่องส้ัน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R     
วิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.1 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

12 นางธนาวด ี แก้วกลม 
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและเขียนสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชาช่างกล
โรงงาน 

13 นายนที คิมหันตา 
การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่อวการมาเรียนสายของนักเรียน ระดับ ปวช.2 
กลุ่ม 1- 2 แผนกวิชาช่างยนต์ 

14 น.ส.วศชิญา อดุลย์ชัยเจริญ 
การพัฒนาผลการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้
กลยุทธ์เข้าถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

15 นายพงศธร หวลสวาสด์ิ การปรับพื้นฐานทางการเรียนเรื่องเมทริกซ์ด้วยจ านวนเต็ม 
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16 นายลักษณ์นารา ดุษดี 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/5 ช่างยนต์ในการ        
ไม่ส่งงาน/การบ้าน 

17 น.ส.นุชนันท์  ทีปกากร 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนท่ีเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม (STEM) ศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ส าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รายวิชาคิดอย่างเป็น
ระบบ 

18 น.ส.อรพรรณ จิตต์รัตนธรรม 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนท่ีเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม (STEM) ศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ส าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รายวิชาองค์การและ
การจัดการสมัยใหม่ 

19 น.ส.ขวัญเรือน ศรีสลุง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนท่ีเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม (STEM) ศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ส าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายวิชาพลังงานทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม 

20 นางสาวเมธาวี เทพสุรินทร์ 
การสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง วิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อมโดยใช้ Power 
Point เพื่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ปวช.3 ห้อง 3/3-4 

21 นายกฤษณะ ข าเจริญ 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนท่ีเรยีนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม (STEM) ศึกษากบัการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ส าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายวิชาเพศวิถีศึกษา 


