
 
 

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูส้อน  
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ท่ี ชื่อ-สกุล หัวข้องานวิจัย 
แผนกช่างยนต์ 

1 นายมาโนช รังษีมณีรัตน ์
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา งานระบบขับเคล่ือน
และส่งก าลังยานยนต์ไฟฟ้า รหัสวิชา 30101-2603  เรื่อง โครงสร้างระบบ
ขับเคล่ือนและส่งก าลังยานยนต์ไฟฟ้า 

2 นายทนงศักดิ ์ ปิน่คล้าย 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ       
วิชางานปรับอากาศรถยนต์ 

3 นายสาโรจน์ ตระกูลพรงาม การพัฒนาทักษะการต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐานรถจักรยานยนต์ 

4 นายมานะ สุขสุผล 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 1/5 ช่างยนต์ การส่งงานเลย
เวลาท่ีก าหนด 

5 นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์ 
ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชางานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้นของนักเรียน 
ช้ัน ปวช.2/4 แผนกวิชาช่างยนต์ 

6 นายยงยุทธ ช่างประเสริฐ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/5 ช่างยนต์ ไม่ส่งงาน 

7 นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนสาขางานยานยนต์ ระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 2 ในเรื่องการไม่ต้ังใจเรียนรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ 

8 ว่าท่ีรต.พิมาย จุกสีดา 
การพัฒนาทักษะการต่อวงจรมอเตอร์สตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซลของนักเรียน
ระดับช้ัน ปวช.2 กลุ่ม 2/4 แผนกวิชาช่างยนต์ วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล โดย
วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

9 นายอรรณพ ใจเอื้อ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/2 ช่างยนต์ ไม่ส่งงาน 

10 นายกริชฐภัสร์ กาโฑ 
การศึกษาความพึงพอใจการใช้ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล ปฏิบัติการติดเครื่องยนต์
ดีเซล นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) สาขาวิชาช่างยนต์ 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

11 นายกฤษณพล วิเชียรพงษ์ 
การพัฒนาทักษะการปรับต้ังระยะห่างของวาล์ว ของนักเรียนระดับช้ันปวช.2 
กลุ่ม 1 ช่างยนต์ วิชาเครื่องยนต์ดีเซล โดยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

12 นายเกษมพิสิษฐ์ สุธีธรรมากุล 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
วิชาความแข็งแรงของวัสดุ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เรื่อง โมเมนต์ดัด
และแรงเฉือนของคาน 

13 นายวัฒนา ปิน่ประไมย ์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับ 
ช้ัน ปวส.2/2 งานทดลองเครื่องกล แผนกช่างยนต์ ภาคเรียนท่ี 2/2564 

14 นายไพฑรูย ์ เหลืองเรณูวลัย 
การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Solid Works) โดยใช้ทฤษฎี่ของแฮร์โรว์ เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ 
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15 นายกฤษณะ บุญสอาด 
การศึกษาและปฏิบัติงานควบกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด แบบ
โดยอ้อม ในรายวิชา งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น โดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนการสอนแบบสอนเสริมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2/4 

16 นายณัฐพล หมายมั่น 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท างาน
เป็นทีมเรื่องเฟืองท้าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 
 
 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ หัวขอ้งานวิจัย 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

1 นายนพดล พงศ์พัชรา 
สาเหตุ ท่ี ผู้ เรียนออนไลน์ ไม่ ส่ งงานและส่งเกิ นเวลาท่ี ก าหนด ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ขั้นปีท่ี 2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

2 นายชัชวาลย์ สุขก้องวารี 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
วิชา วงจรดิจิทัล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 

3 นายวุฒิศักดิ์ ธนวัฒน์กุลชัย ระดับความพึงพอใจต่อครูผู้สอนรายวิชาโครงการในภาคเรียนท่ี 2/2564 

4 นายวิเลิศ อัศวพรรณราย 
บล็อกไดอะแกรมโทรทัศน์ โดยใช้วิธีสอนตามความคาดหวังของนักเรียน
ร่วมกับวิธีสอนแบบบรรยาย 

5 น.ส.วนิดา ภาชนะสุวรรณ 
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กิจกรรม
จับคู่ฝึกปฏิบัติ 

6 นายพีรพงษ ์ หงษ์โต 
การใช้งานออสซิลโลสโคปด้านการเรียนการสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

7 น.ส.เบญจมาศ สกุลสุริยะทรัพย์ 
การศึกษาความพึงพอใจของการใช้ส่ือประสมในการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น เรื่องการใช้โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 

8 น.ส.เกศินี เปรมบ ารุง 
การพัฒนาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการท างานของอุปกรณ์ Switch 
Hub ด้วยโปรแกรม Cisco Packet Tracer 

9 นายเอกชัย ภมรสุขนิรันด์ิ 

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา 20128-2009 โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์  
(Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
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ท่ี ชื่อ-สกลุ หัวข้องานวิจัย 
แผนกช่างกลโรงงาน 

1 นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผู้เรียนไม่สามารถเขียนโปรแกรมเอ็นซี
งานกัด โดยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

2 นายเฉลิมพล มุลาลี 
การพัฒนาผลการเรียน เรื่องหลักการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ วิชา   
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับช้ัน ปวช.ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564    
โดยใช้แบบจ าลองเหมือนช้ินงานจริง 

3 นายสันศิริ แสงชัจจ์ 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้ เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา งานเทคโนโลยี CNC-CAD-CAM (30127-2006) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขั้นปีท่ี 2 

4 นายมานพ บุตรแวว 
การใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 30102-2005  

5 นายบรรลือ จันทร์ศิริ 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ
การใช้ช้ินงานส าหรับฝึกปฏิบัติการวัด วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในงานควบคุม 20104-2119 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

6 นายสุพจน์  ธนะวีระวงศ์ 
การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้ เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ขั้นปีท่ี 2 

7 นายสมทบ  แสงรุ่งอรุณ 
ศึกษาพฤติกรรมในการไม่ ส่งงาน และการบ้านของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

8 นายสุตชาย สงค์ประหยัด 
การหาประ สิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้ เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

9 นายนุกูล แกว้กลม 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 1/5 ช่างกลโรงงาน ในการ
ไม่ส่งงาน / การบ้าน 

10 นายยุทธศักดิ์ สุขกาย 
การพัฒนาผลการเรียนเรื่องหลักการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ วิชาผลิต
ช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 ระดับช้ันปวช. ช้ันปีท่ี 1 โดยใช้แบบจ าลอง
เหมือนช้ินงานจริง 

11 นายวิทยา แสนค า 

การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียน วิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1 
โดยใช้แบบฝึก  ทักษะเรื่อง “การเขียนภาพตัด” ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขางานเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิค
ชลบุร ี
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12 น.ส.นภัชญา คงการุณ 

การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการลับดอกสว่าน ส าหรับนักเรียน ปวช.1 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบรุี ในรายวิชาผลิตช้ินส่วนด้วย
เครื่องมือกล 1 โดยใช้ชุดสอนซ่อมเสริมส่ือ PowerPoint เรื่อง งานลับคม
ตัดดอกสว่าน 

13 นายอติชาต  เครือจันทร์ 
ศึกษาพฤติกรรมในการไม่ ส่งงาน และการบ้านของนั กเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

14 นายศราวุฒิ จาบทะเล 
การเปรียบเทียบผลทดสอบทางการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนด้วยวิธีการ
เรียนรู้แบบเทคนิค TAI และวิธีการสอนแบบปกติในรายวิชาโปรแกรมเอ็นซี
พื้นฐาน 

15 นางสาวชนิตา ชัยศุภสิน 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการใช้ใบงาน (Job Sheet) 
ในรายวิชา 20100-1008 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น เรื่อง การ
ต่อวงจรนิวเมติกส์ ของนักเรียนช้ัน ปวช.3 ห้อง 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

16 นางสาวณาตยา สุเมธีนฤมิต 

การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานเจียระไนลับคมตัดเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ด้วยกระบวนการสอนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนของนักเรียนช้ัน ปวช.1/2 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2564 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล หัวขอ้งานวิจัย 

แผนกช่างเช่ือมโลหะ 
1 นายภิญโญ ข าประดิษฐ์ งานวิจัยเรื่อง สนามเด็กเล่นชุด ท่อลอด 
2 ว่าท่ีรต.ปริญญา เต็มรักษ์ การคุยกันในช้ันเรียน 

3 นายปิฎิวัฒน ์ อรรถนาถ 

การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติ รายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และวิธีการสอนแบบ
ปกติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 สาขาช่างกล
โรงงาน 

4 นางสาวพันธุ์ทิพา วิเชียรชัยยะ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เพื่อส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาในวิชากลศาสตร์เครื่องกล ของผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 

5 นางสาวสุณิสา ภู่ก าจัด 
การแก้ปัญหาการขาดความสามารถในการปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟ้า ของ
นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ปวช. 1/5 โดยใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
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ท่ี ชื่อ-สกลุ หัวขอ้งานวิจัย 

แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 

1 นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร์ 
ศึกษาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์นักเรียน วิชาเครื่องปรับอากาศ (20104-
2109) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

2 นายเอกศิลป์  ยงทัศนีย์ 
ความพึงพอใจห้องเรียนออนไลน์ระหว่างกูเกิลมีทกับแอพพลิเคช่ันไลน์  
ของนักเรียนระดับ ช้ัน ปวช.2 แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง  

3 นายวิชัย ตันติราพันธ ์
การศึกษาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียน
วิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการสอน
แบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

4 นายมงคล หุน่ดี 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา งานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ รหสัวิชา 20100-1005 เรื่อง ตัวต้านทาน 

5 นายเรืองศักดิ์ เจริญ 
การหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกปฏิบัติการติดต้ังระบบโซล่าเซลล์ ออฟกริด 
วิชาเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใชงาน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี2 

6 นายกฤษฎา เรือนทองดี 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร เรื่อง
งานติดต้ังสวิทซ์ 2 ทาง โดยวิธีการะดมสมอง 

7 นางสาวปาริชาต จันทร์ประเสริฐ 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PL) เรื่องการพันขดลวดอาร์
เมเจอร์ วิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 20104-2006 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

8 นายสุทธิกร สมทรง 
การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน เรื่องการตรวจสอบ
อุปกรณ์โดยใช้มัลติมิเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ช้ันปีท่ี 2 

9 นายสาธิต วรรณสุทธิ์ 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PL) เรื่องวงจรความต้านทาน
ไฟฟ้า วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ   รหัสวิชา 20104-2003     
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

10 นายปรชัญา ปล้ืมมาลี 
ศึกษาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์นักเรียนวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า 20104-
2105 

11 นายกฤษณะ ข าเจริญ 
การศึกษาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์นักเรียน วิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 20104-2119 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 

12 นางสาวดวงพร ศรีสวัสด์ิ 
ศึกษาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์นักเรียน วิชาเครื่องปรับอากาศ 20104-
2109 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
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ท่ี ชือ่-สกุล หัวข้องานวิจัย 

แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 

1 นายกฤษฐ์สพล ธนบ ารุงศักดิ ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 30100-0104   
ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 

 
 
 
 

ท่ี ชือ่-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกวิชาก่อสร้าง 

1 นายวิบูลย์ ด้วงเงิน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

2 นายณรงค์ชัย  กล่ินทองทิพย์ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ โดยวิธีการ
เรียนแบบจับคู่เรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

3 นายวสันต์ วงษานุศิษย์ 
การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีต รหัส
วิชา 30106-2008 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ท่ี ชือ่-สกลุ หัวขอ้งานวิจัย 

แผนกวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 

1 นายสุพจน์ เกียรตชินานุกูล 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ โดยวิธีการ
เรียนแบบจับคู่เรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

2 นายชลอ นิ่มเสนาะ 

การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีตนเองใน
การเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมขณะฝึกงานในสถานประกอบการ วิชา งาน
ออกแบบเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ (30110-2003) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 

3 นายวิษณุ ตู้วิเชียร รายงานการวิจัยคณิตศาสตร์เครื่องกล 
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ท่ี ชือ่-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกสถาปัตยกรรม 

1 น.ส.ดาราวัลย์ ผ่านส าแดง 
หลักการออกแบบระยะส้ัน ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4 โดย
ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสอนเสริมของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.
2/1-2 

2 นางนิษฐา อ่างแก้ว การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของผู้เรียนวิชาเขียนแบบก่อสร้าง 3 

3 นายชานน วัชรปรารมย์ 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.1/1 แผนกวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม ในการไม่ส่งผลงานการเรียน 

4 น.ส.มนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ 
การพัฒนาบทเรียนเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ Learning Object ในรายวิชา
ระบบสุขบิาลอาคาร และระบบไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ปวช. 

 
 
 
 
 

ท่ี ชือ่-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกวิชาเทคนิคควบคมุและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 

1 นายเมธา เกิดแก้ว 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2/1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

2 นายวิทยา แสนค า 
การแก้ปัญหานักเรียนไม่น าอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับการเขียนแบบมาใช้ใน 
ช่ัวโมงเรียนของนักเรียนช้ัน ปวช.1/2 สาขางานเครื่องมือกล แผนกวิชาช่าง 
กลโรงงาน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

3 นางสาวภัสพร ชัชวาล 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
ด้วยการสอนซ่อมเสริม โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 

4 นายอติชาต หมั่นอุตส่าห์ 
การพัฒนาทักษะพื้นฐานงานเช่ือมไฟฟ้า (SMAW) ด้วยการสอนแบบสาธิต
โดยใช้ส่ือเสมือนจริง รายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกช่างเช่ือมโลหะ 
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ท่ี ชือ่-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

1 นายพาณิชย์ ธงชนะ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา งานเช่ือมซ่อมบ ารุ ง ด้วย
กระบวนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2 นายสมชาย เครืออยู่ การปรับปรุงเครื่องกัด Milling  

3 นายคเณศ เช่ียวชาญ 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาการตรวจสอบ
วัสดุ ระดับปวช. 2/2 ช่างซ่อมบ ารุง แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

4 นางสาวพรทิพย์ ยิ้มประเสริฐ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการค านวณความเร็วในงานกลึง 
โด ยวิ ธี ก า ร จัด ก าร เรี ย น รู้ ด้ วย เท คนิ ค  TGT (Team – Games – 
Tournament) ส าหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง  ระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 
 
 
 

ท่ี ชือ่-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

1 นายมานพ นิยุตรานนท์ 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาเขียน
แบบเทคนิคเบื้องต้น (20100-1001) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

2 นายปราโมทย์ กรองกาญจน์กุล 
การแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง วิชางานฝึก
ฝีมือของนักเรียน ปวช. 1/2 แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 

3 นายจิรวัฒน ์ เรือนคุ้ม 
การศึกษาผลการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้นของนักเรียนระดับช้ัน 
ปวช. 1 สาขาวิชาช่างยนต์ เรื่องการเขียนแบบภาพฉาย โดยวิธีการสอนใช้
ส่ือโมเดลภายฉาย วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น รหัสวิชา 20100-1001 

 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูส้อน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 

 
 

ท่ี ชือ่-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 

1 ว่าท่ีเรือตรีสมภูมิ สุดสงวน 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการประมาณการระบบไฟฟ้า รหัสวิชา 
30104-2202 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

2 นายวิรุณ จิตต์บุญ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกซ่อมเสริม 
เรื่องการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์กับอาดุยโน่ส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ 

3 นายวีระศักดิ์ เดือนแจ่ม 
ก ารพั ฒ น า ส่ื อ ก ารสอ น มั ล ติ มิ เ ดี ย อ อ น ไล น์  วิ ช า  โป รแ ก ร ม                   
เม เบิ ลคอน โท รลเลอ ร์ เบื้ อ ง ต้น  (2 0127 -2010 ) ขอ งนั ก เรี ยน            
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

4 นายสุวินต์ พงศ์พุทธชาติ 
การศึกษาสาเหตุการไม่ส่งงานและส่งงานเกินเวลาท่ีก าหนด ของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์      
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชือ่-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

1 นางนุชนาถ อิม่อาษา การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงาน 



 
 

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูส้อน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 

 
 

ท่ี ชือ่-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม (STEM) ศึกษากับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติส าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รายวิชา
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

2 นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ ์
ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชา
การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา ของนักศึกษา ระดับช้ันปวส.1 

3 นางสาวเอมอร สิมาทอง 
การ ใช้ ส่ื อออน ไลน์  Google Classroom ประกอบ การสอน วิ ช า
คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 20901-1003 

4 นางสาวสุธิดา ผมทอง 
การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เพื่อพัฒนาศึกษาระดับช้ัน ปวส.1/1-1/2 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น 

5 นายกษมา เจริญศรี 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดยใช้ส่ือมัลติมีเดียของนักเรียน ระดับช้ัน ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 น.ส.ภูริชญา เทพิน 
การศึกษาความพึ งพอใจของนัก เรียนนัก ศึกษาท่ีมี ต่อการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

7 น.ส.รัตนาภรณ์ ผิวผ่อง 
ผลของการใช้วิธีสอนแบบใช้ส่ือมัลติมีเดียกับวิธีสอนแบบปกติท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ัน 
ปวช.3 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
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ท่ี ชือ่-สกลุ หัวข้องานวิจัย 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

1 นางโยทะกา พลรัตน์ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
ด้วยชดุกิจกรรม เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 

2 นางสาวเอือ้มพร ทองเย็น 
สรุปความรู้เรื่องสถิติด้วย Mind mapping วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อ      
งานอาชีพ 

3 นายบุญชัย ศฤงคารศิริ 
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์โดยใช้วิธีการ
สอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) 

4 นางสุปราการ ภักดีงาม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต (20000-1301) เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียน
ระดับ ปวช. 1 กลุ่ม 3-4 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

5 นายวีรศักดิ ์ ภักดีงาม 
การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวัฎจักรการเรียนรู้ท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ีี 1 

6 นางอนรุีย ์ ชีวรัตน์ 
การศึกษาผลการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 กลุ่ม 1 แผนก
วิชาเทคนิคการผลิต ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

7 นางกรรณิการ ์ บ ารุงญาติ 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/5 ช่างยนต์ ในการไม่    
ส่งงาน / การบ้าน 

8 นางศุภมาส  ชุมชัย 
การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการ
เขียนของนักเรียนช้ัน ปวช.3 แผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง 

9 นางธนาวด ี แก้วกลม 
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักศึกษา ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ช้ันปีท่ี 1 กลุ่ม 3-4 

10 นางสาวราตรี ศรีเมือง 
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชา
วิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และเมคคาทรอนิกส์ 
เรื่องหน่วยและการวัด 

11 นางสาววศิชญา อดุลย์ชัยเจริญ 
การพัฒนาผลการเรียน วิชา คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง เมทริกซ์ โดย
ใช้กลยุทธ์เข้าถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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12 นายลักษณ์นารา ดุษดี 
การสอนวิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม เรื่องวิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อม โดย
ใช้ PowerPoint เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

13 นายวุฒิศิลป์ ธีร์นันท์ธิต ิ การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

14 นายเมฆี ลาสุเร 
ศึกษาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์นักเรียนในการเรียนออนไลน์ วิชาพลศึกษา
เพื่อพัฒนาสุขภาพ 20000-1603 ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

15 ว่าท่ีรต.หญิงศิริญา กะการัมย ์
ทักษะการอ่านจับใจความของนักศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) แผนกวิชาสถาปัตยกรรม กลุ่ม สชถ.1/1 ประจ าปีการศึกษา 2564 

16 นางจินตนา ยงทัศนีย์ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 
การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 30000-1503 

17 นางสาวเมธาวี  เทพสุรินทร์ 
การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียน ระดับ ปวช.2 
กลุ่ม 3-4 แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

18 นางสาวอรพรรณ จิตต์รัตนธรรม 
การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ส่งแบบฝึกหัดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ในรายวิชากฏหมาย
แรงงาน 

19 นางสาวขวัญเรือน ศรีสลุง 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายแรงงาน (รหัสวิชา 20001-
1004) โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 2/1-2 แผนกวิชาช่างยนต์ 

20 นางสาวนุชนันท์ ทีปกากร 
การแก้ปัญหานักเรียนไม่สนใจท าแบบฝึกหัดของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 
กลุ่ม 1-2 แผนกวิชาช่างยนต์ ในรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 


