
ที่ ชื่อโครงการ

1 นางสาวสมคิด หมั่นหาดี การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานวิชาการบัญชีชั้นสูงของนักศึกษา ปวส 2 บัญชี
2 นายสง่า คูค า การพัฒนาทักษะการใช้เคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน ปวช.3/1 แผนกชอ.โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
3 นางแอนนา ผลไสว การใช้เกมส์ต่อศัพท์อักษรไขว้เพือ่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักเรียน ปวส.2 และการสร้างทัศนคติทีดี่ต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2

4 นายจารึก  จารุมิตร การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน ปวช.2 ช่างไฟฟ้าเพือ่ใช้ปรับแผนการสอนของผู้สอน
5 นายชาตรี ม่วงเขาแดง การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ืองส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานแผนกโลจิสติกส์ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
6 นางสาวมณีรัตน์ บัวค า การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์เร่ืองงานเขียนแบบและปรับความสมบูรณ์ของเส้นล่าง2มิติ

ของนักเรียน ปวช.1/1แผนก ทค.ทีส่อนโดยใช้ใบงาน

7 นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาโครงการ2รหัสวิชา3204-8503เพือ่ปรับเปล่ียนกระบวนการสอนวิธีการสอนวิธีการ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที2่แผนกคธ.

8 นายสุริยา สวัสด์ินพรัตน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชางานเคร่ืองมือกลเบือ้งต้น เร่ืองเคร่ืองไสและงานไส ของนักเรียนชั้นปวช.1ช่างยนต์ สอนโดย
การจัดกิจกรรมแบบเพือ่นช่วยเพือ่น

9 นายปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลนE์dmo doแอพพลิเคชั่นEchoVe และเว็บไซด์Eng24.ac.thของนักเรียน
ระดับปวช.1/2การบัญชี

10 นายนพรัตน์ กล่ินหอม รหัสวิชา2101-2002วิชางานเคร่ืองยนต์ดีเซล การปรับพฤติกรรมนักเรียนเร่ืองการมาเรียนสายของนักเรียนระดับปวช.3แผนกวิชา
เคร่ืองกล12 นางอัญชลี บุญก่อ การเพิม่ผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาพลังงานและส่ิงแวดล้อมเร่ืองการแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการวิเคราะห์การประเมินผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมของนักเรียนปวช.1/2การโรงแรมและการท่องเทีย่วทีส่อนโดยใช้แผนผังความคิด

13 นายไกรวัฒน์ บุญชัยสวัสด์ิ รหัสวิชา2101-2104วิชาเคร่ืองล่างรถยนต์ การปรับพฤติกรรมนักเรียนเร่ืองการมาเรียนสายของนักเรียนระดับปวช.2แผนกวิชา
เคร่ืองกล

วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี

ชื่อ - สกุล
ขา้ราชการ



10 น.ส.ธนภรณ์ ศิลาราช การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานขายเร่ืองการซ้ือขายสินค้าของนักเรียนปวช.2การตลาดที่
สอนโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ

11 นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาโครงการเร่ืองการส่งงานช้าของนักศึกษาชั้นปีที1่/1-2แผนกโลหะการ
พนักงานราชการ

1 ว่าที ่ร.ท.อรรถพันธ์ พงษาพันธ์ การเพิม่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษาเร่ืองใจเขาใจเราของนักเรียน ปวช.1/3-4 ช่างไฟฟ้าก าลังทีส่อนโดยใช้ใบงาน
2 นางสาวอรพินท์ อึ๊งเจริญ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์เร่ืองหนี้ของนักเรียนปวช.แผนกการโรงแรม
3 นางสาวปิน่มณี เจริญคลัง การศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนโดยเน้นการปฏิบัติในรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขา

วิช่าการบัญชี4 นางประรินญา ว่องไว การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการบัญชี 2 ของนักเรียน ปวช.1/1 แผนกวิชาการตลาด เพือ่ใช้ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียน
การสอนของครู

5 นางสาวสมฤทัย บุญก่อ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการบัญชีเบือ้งต้น 2 เร่ืองกระดาษท าการ8ช่องของนักเรียน ปวช.1 ทีส่อนโดยใช้แบบทดสอบ
6 นางสาวศศิธร อมรพันธ์ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาโครงการเร่ืองตรวจสอบความก้าวหน้าของชิ้นงานของนักศึกษา ปวส.2/1-2 ชอ.ทีส่อนโดยใช้

การท างานเป็นกลุ่ม

7 นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับปวช.2/1 ช่างไฟฟ้าทีส่อนโดยใช้ใบงาน
8 นายนที ลอยเมฆ เร่ืองการแก้ปัญหานักเรียนขาดระเบียบวินัยในวิชา งานฝึกฝีมือ
9 นางสาวชัญญาณ์ภัช  นาชัยทอง การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการก าหนดราคาเร่ืองการใช้ชุดกิจกรรมของนักเรียน โดยวิธีการเสริมแรงจูงใจของนักเรียน 

ปวช. แผนกกต.

10 นายวสันต์ อารีย์ วิชางานระบบเคร่ืองบนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ปรับพฤติกรรมนักเรียนการมาสายของนักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาเคร่ืองกล
11 นางสาวกาญจนา ยอดศรีค า การแก้ปัญหานักเรียนขาดระเบียบในวิชางานฝึกฝีมือ
12 นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ รหัสวิชา 2101-2111 วิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ การปรับพฤติกรรมนักเรียนเร่ืองการมาเรียนสายของนักเรียน ระดับปวช.3

แผนกวิชาเคร่ืองกล

13 นายธนกิจ มากมณี การศึกษาผลการปรับรูปแบบการจัดโต๊ะเรียนเพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของปวช.3
14 นางสาวพิมพิกา ยอดดี การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาเคร่ืองปรับอากาศการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนของนักเรียน ปวช.3/2แบบแยกส่วน

โดยใช้กระบวนการกลุ่มส าหรับนักศึกษาชึ้นปวช.3/2 สาขาไฟฟ้าก าลัง



15 นายบอย โคตรภักดี เจตคติทีม่ีต่อวินัยในตนเองด้านความขยัน อดทน ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิผ์ล
16 นายชโลมพร แน่นหนา การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชางานส่งก าลังรถยนต์ของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์สาขางานยานยนต์ระดับ ปวช.3/3 โดยใช้

แบบฝึกทักษะ

17 นายจีราศักด์ิ วุฒิศรีศิริพร การศึกษาพฤติกรรมเร่ืองการไม่ส่งงานและการบ้านของนักเรียนปวช.1/2แผนกอิเล็กทรอนิกส์
18 นายเดชา เฉยพันธ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้นเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการแก้ไข

ปัญหาทีเ่กิดขึ้นในการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนชย.1/4

19 น.ส.บุษรินทร์ ร้อยแก้ว การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาไทยเพือ่ส่ือสารในงานอาชีพเร่ืองการเขียนโครงการของนักเรียนปวส.2/1-2ทีส่อนโดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ

20 นางสุรีย์ หนองกก วิจัยในชั้นเรียนผลสัมฤทธิก์ารเรียน เร่ือง การประกอบและติดต้ังคอมพิวเตอร์ วิชา งานบริการคอมพิวเตอร์  นักเรียนระดับชั้น 
ปวช.3/1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยใช้ใบงาน

21 นางวาสนา พานสุวรรณ การเพิม่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาหน้าทีพ่ลเมืองและศีลธรรมเร่ืองการแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของศาสนาของนักเรียน ปวช.2/3-4 แผนกเคร่ืองกลทีส่อนโดยใช้แผนผังความคิด

1 นางสาวสายฝน พยอม เร่ืองการปรับพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับความต้ังใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะชีวิต2000-1301ระดับ ปวช.
2 นางสาวประภาภรณ์ วุฒิฐานจ าเริญ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ืองการบวกและการลบจ านวนเชิงซ้อนของนักเรียน ปวช.1ทีส่อนโดยใช้วิธีการท าแบบทดสอบ
3 นางสาวเทียนรุ่ง เรืองอิทธินันท์ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการเขียนในชีวิตประจ าวัน
6 นางสาวสุรีย์ภรณ์ สุขธนารักษ์ การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น ปวช. ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะชีวิต
7 นางสาวกัลยา ไชยวิเชียร์ การส ารวจการส่งงานของนักเรียนปวช.3 สาขาการขาย วิชาการโฆษณา รหัส2202-2005
8 นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชาการด าเนินธุรกิจขนาดย่อมของนักเรียนปวช1/2 

สาขาวิชาการตลาด

9 นางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว การเพิม่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เร่ืองการใช้งานเคร่ืองมือพืน้ฐานของนักเรียน ปวช.3/1 แผนกคธ.ทีส่อนโดย
ใช้แบบทดสอบ

ครูพิเศษสอน



10 นายภัทรพล ธนตันยะกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนการป้องกันหม้อแปลงของนักเรียน ปวส 1/1-2 ช่างไฟฟ้า โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือตามรูปแบบLT

11 นางสาวนฤมล สง่าเพ็ชร การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการของนักเรียนปวส.1แผนกทค.ทีส่อนโดยใช้ส่ือ
มัลติมีเดีย12 นายศักด์ิชัย ชุมไธสงค์ ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการสร้างและพัฒนาหุน่ยนต์เบือ้งต้น เร่ืองพืน้ฐานการเขียนโปรแกรม Arduino ทีเ่กี่ยวข้องของ
นักเรียนปวช.3/2แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ทีส่อนโดยใช้ใบงาน

13 นายณัฐภัทร คงชุ่ม การพัฒนาทักษะการสร้างสายแลนชนิดRJ-45 โดยวิธีการสอนแบบปฏิบัติใบงานการทดลอง
14 น.ส.นัดติยา ปองสุข การศึกษาความถนัดในการใช้งานมีลติมิเตอร์แบบอนาล็อกของนักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์
15 น.ส.สุชัญญา นาชัยทอง แบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษารายวิชาโครงการระดับ ปวช.3แผนก คธ.
16 น.ส.อรวรรณ เกตุโชติ การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ปวช.1 สาขาไฟฟ้าก าลังเร่ืองการไม่ส่งงาน/การบ้าน วิชาภาษาไทยเพือ่อาชีพ
17 นางสุชีรา หะสิตะ การศึกษาผลสัมฤทธิใ์นการส่งงานรายวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพของนักเรียนปวช.1/2แผนกบช.
18 นายอิสระพงศ์ มาพล กลศาสตร์เคร่ืองกล รหัสวิชา2101-2007
19 นายภาณุมาศ พุมมา เร่ืองการเพิม่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพือ่งานอาชีพเร่ืองการใช้งานเคร่ืองมือพืน้ฐานของ

นักเรียนปวช.2/1แผนกวิชาเคร่ืองกลทีส่อนโดยใช้แบบทดสอบ

20 นายยศภาดา ธัญญาลิขิต รหัสวิชา2000-1301วิชาวิทยาศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะชีวิตการปรับพฤติกรรมนักเรียนเร่ืองความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ระดับปวช.2
แผนกอิเล็กฯ

21 น.ส.เกศสุดา ศรแผลง ปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น นักเรียนชั้นปวช.1สาขางานช่างเชื่อม แผนกโลหะการ
22 นายธีรศักด์ิ พล้ิงวงค์ การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนในรายวิชาเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงระดับชั้นปวช.2แผนกไฟฟ้าก าลัง
23 นายวัชรพงษ์ ฤทธิป์ระเสริฐ การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนในรายวิชาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับระดับชั้นปวช.2แผนกไฟฟ้าก าลัง
24 นายมนูญ วินทะไชย การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชางานเชื่อมโลหะแผ่นเบือ้งต้นเร่ืองการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปโดยใช้

โปรแกรมpower point

25 นายธาณี แสงโชติ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชางานเคร่ืองมือกลเบือ้งต้น(2100-1008)โดยการปฏิบัติงานกลึงระดับปวช.ช่างกลโรงงาน


