
ที่ ต าแหน่ง ชื่อวิจัยในชั้นเรียน เผยแพร่
1 นางนริสรา บุตรวงษ์ ครู ช านาญการพิเศษ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชากางเกงสตรีสมัยนิยม1 รหัสวิชา

1401-1308 ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา


2 นายสมนึก บุญช่วยชาติ ครู ช านาญการพิเศษ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา  เส้ือผ้าเบือ้งต้น  เร่ือง การวัดตัวและการสร้างแบบเส้ือ
เบือ้งต้น ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรุ่นที ่37/2  ทีส่อนโดยใช้ เอกสาร
ประกอบการสอน



3 นางสาวธนภรณ์       ศิลาราช ครู ช านาญการ  รายงานการวิจัย ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/3 แผนกวิชาการ
โรงแรม ทวิภาคี โดยวิธีจ าหน่ายอาหารจริง วิชา การเป็นผู้ประกอบการ ภาคเรียนที ่2 ปี
การศึกษา 2561



4 นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล ครู ช านาญการ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน จากการแก้ปัญหา วิชาโครงการ 2 รหัสวิชา 3204 8503
จากปีการศึกษา 2560 มาปรับใช้ในปี 2561 ของนักศึกษาชั้น ปวส.2 ภาคเรียนที ่2/2561



5 นายไกรวัฒน์ บุญชัยสวัสด์ิ ครู ช านาญการ
6 นางอัญชลี บุญก่อ ครู คศ.1 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนการแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการวิเคราะห์การประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อม


7 นางสาวสมคิด หมั่นหาดี ครู คศ.1 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง2ของ
นักศึกษาปวส.แผนกการบัญชี



8 นายสง่า คูค า ครู คศ.1 การพัฒนาทักษะการใช้เคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ



9 นางแอนนา ผลไสว ครู คศ.1 การพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
10 นายนพรัตน์ กล่ินหอม ครู คศ.1
11 นายจารึก  จารุมิตร ครู คศ.1 เร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชางานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปวช.2

รายงานผลวิจัยในชั้นเรียน 2/2561
ชื่อ - สกุล



12 นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ ครู คศ.1 การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม1เร่ืองตรวจสอบงานเชื่อม
ด้วยสายตาของนักเรียนปวช.2/1-2แผนกโลหะการทีส่อนโดยใช้วิธีการจัดคู่เพือ่ดูแลกัน



13 นายสุริยา  สวัสดินพรัตน์ ครู คศ.1 วิจัยในชั้นเรียนเร่ืองการแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานกลึงปาดหน้าวิชางานเคร่ืองกล
เบือ้งต้น โดยใช้วิธีการควบคุมทุกขั้นตอน



14 นายปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง ครู คศ.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลนE์dmo doและEchoVEของนักศึกษา
ปวส.2/2สาขาคอมพิวเตอร์



15 นายชาตรี ม่วงเขาแดง ครู คศ.1 การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของนักเรียนแผนกโลจิสติ
กส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2561 ทีส่อนโดยใช้ส่ือน าเสนอ Power 
Point ด้วย Google Sites



16 นางสาวมณีรัตน์ บัวค า ครู คศ.1 ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการน า
ออสซิลโลสโคปวัดค่าคาบเวลาและความถี่ของนักเรียนปวช.1/1ทีส่อนโดยใช้ใบงาน



17 ว่าที ่ร.ท.อรรถพันธ์ พงษาพันธ์ พนักงานราชการ (ครู) การเพิม่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษาหน่วยที1่เร่ืองร่างกายของฉันของนักเรียน
ปวช.1/1-2แผนกวิชาการตลาดทีส่อนโดยใช้ใบงานปีการศึกษา2/2561



18 นางสาวอรพินท์ อึ๊งเจริญ พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเร่ืองความรู้
เกี่ยวกับอาเซียนของปวช.1/1การบัญชีทีส่อนโดยใช้ใบงาน

19 นางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยเพือ่ส่ือสารในงานอาชีพเร่ืองการเขียน
โครงการของนักเรียน ปวส.1/1-2ทีส่อนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ



20 นางสาวปิน่มณี เจริญคลัง พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยเน้นการการปฏิบัติในรายวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบ
ใบส าคัญ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 กลุ่ม2 สาขาการบัญชี



21 นางประรินญา ว่องไว พนักงานราชการ (ครู)  ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาการบัญชีเบือ้งต้น2 (2000 1003) การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน โดยวิธีการเสริมแรงจูงใจ ของนักเรียนปวช.2/1 แผนกวิชา
ธุรกิจค้าปลีก





22 นางสาวสมฤทัย บุญก่อ พนักงานราชการ (ครู) การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน โดยวิธีการเสริมแรงจูงใจ ของนักเรียนปวช.
2/1 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก



23 นางสาวศศิธร อมรพันธ์ พนักงานราชการ (ครู) การแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาเคร่ืองส่งวิทยุนักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ระดับปวช.2/1โดย
วิธีการทดลองต่ออุปกรร์อิเล็กทรอนิกส์จริง



24 นายจีราศักด์ิ วุฒิศรีศิริพร พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการวัดและทดสอบไดโอดให้
พร้อมใช้งานนักเรียนปวช.1/3แผนกอิเล็กทรอนิกส์ทีส่อนโดยใช้ใบงาน



25 นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของนักเรียนปวช.2/1แผนกไฟฟ้า
ก าลังทีส่อนโดยใช้ใบงาน



26 นายนที ลอยเมฆ พนักงานราชการ (ครู) การแก้ปัญหานักเรียนขาดความมีจิตบริการสาธารณะ 

27 นางสาวชัญญาณ์ภัช  นาชัยทอง พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการจัดการต้นทุนโลจีสติกส์เร่ืองการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนโดยวิธีการเสริมแรงจูงใจนักศึกษาปวส.1

28 นายวสันต์ อารีย์ พนักงานราชการ (ครู) การปรับพฤติกรรมนักเรียนเร่ืองการมาเรียนสายของนักเรียนทีเ่รียนวิชางานปรับอากาศยาน
ยนต์ปวส.1แผนกเคร่ืองกลภาคเรียนที่2/2561



29 นางสาวกาญจนา ยอดศรีค า พนักงานราชการ (ครู) การเพิม่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เคร่ืองกล 
วิชาคณิตศาสตร์เคร่ืองกล เร่ืองการหาพืน้ทีป่ละปริมาตร นักเรียนปวช.ช่างกลโรงงาน



30 นายอิสระพงศ์ มาพล พนักงานราชการ (ครู) เร่ืองการวัดผลสัมทธิท์างการเรียน ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อเอกสารประกอบการเรียน
การสอน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบือ้งต้น

31 นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ พนักงานราชการ (ครู) การปรับพฤติกรรมนักเรียนเร่ืองการมาเรียนสายของนักเรียนทีเ่รียนวิชางานตัวถังและพ่นสี
รถยนต์ปวช.3แผนกเคร่ืองกลภาคเรียนที่2/2561



32 นายธนกิจ มากมณี พนักงานราชการ (ครู) เร่ืองการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้า วิชาวงจรไฟฟ้า เร่ืองวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่
ประกอบด้วยความต้านทานเพียงอย่างเดียวของนักเรียนชั้นปวช.1สาขาวิชาไฟฟ้าก าลังโดยการ
ใช้กระบวนกลุ่ม





33 นางสาวพิมพิกา ยอดดี พนักงานราชการ (ครู) เร่ืองการน าเทคโนโลยีภาพเสมือนตริงARเป็นส่ือช่วยสอนโครงสร้างของเคร่ืองปรับอากาศ 
รายวิชาเคร่ืองปรับอากาศ ส าหรับนักเรียนปวช.3/3 สาขาไฟฟ้าก าลัง



34 นางสุรีย์ หนองกก พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการบริการคอมพิวเตอร์ เร่ืองการประกอบคอมพิวเตอร์ 
นักเรียนปวช.3/2เทคนิคคอมทีส่อนโดยใช้ใบงาน



35 นายเดชา เฉยพันธ์ พนักงานราชการ (ครู) student of teacher 

36 นายบอย โคตรภักดี พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาพฤติกรรมไม่ต้ังใจเรียนของนักเรียนชั้นปวช.1กลุ่ม1,2แผนกอิเล็กทรอนิกส์ใน
รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ



37 นางวาสนา พานสุวรรณ พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยเร่ืองประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัย
กรุงธนบุรีของนักเรียนปวช.1ทีส่อนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ



38 นายชโลมพร แน่นหนา พนักงานราชการ (ครู) การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชางานส่งก าลังรถยนต์ของนักเรียนชั้น ปวช.3/5 แผนก
ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ



39 นายมนูญ วินทะไชย พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชางานเชื่อและโลหะแผ่นเบือ้งต้นรหัสวิชา2100-1005การ
สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปโดยใช้โปรแกรมpower point



40 นางสาวนฤมล สง่าเพ็ชร์ พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ตัวแปรและตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์นักศึกษาปวส.1แผนกเทคโนโลยีคอมฯทีส่อนโดยใช้
ส่ือมัลติมีเดียออนไลน์



41 นางสาวกนกชญา ทองละมุล พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภัตตาคารและการจัดเล้ียงเร่ืองการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญของนักเรียน ปวช.2/1สาขาการโรงแรม



42 นางสาวสุชัญญ์ญา นาชัยทอง พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนรายวิชาโครงการปวช.3คธ. 

43 นางสาวสายฝน พยอม ครูพิเศษสอน เร่ืองการปรับพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับความต้ังใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพือ่
พัฒนาทักษะชีวิต ระดับปวช.



44 นางสาวประภาภรณ์ วุฒิฐานจ าเริญ ครูพิเศษสอน การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เร่ือง การแปลงระบบเลขฐาน
 ของนักเรียนชั้นปวช. 2 ทีส่อนโดยใช้ วิธีการท าแบบทดสอบ





45 นางสาวเทียนรุ่ง เรืองอิทธินันท์ ครูพิเศษสอน การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานพาณิชย์เร่ืองการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการส่งงานของนักเรียยนปวช.คธ.2/1

46 นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ ครูพิเศษสอน การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/6แผนกวิชาเคร่ืองกล(ตัวถังและสี)ในการไม่
ส่งงาน/การบ้าน

47 นายยศภาดา ธันญาลิขิต ครูพิเศษสอน วิจัยในชั้นเรียนรหัสวิชา2000 1601วิชาพลศึกษาเพือ่พัฒนาสุขภาพการปรับพฤติกรรม
นักเรียนเร่ืองการส่งงานระดับปวช.1แผนกวิชาการโรงแรมภาคเรียนที2่/2561

48 นางสาวสุรีย์ภรณ์ สุขธนารักษ์ ครูพิเศษสอน เร่ืองผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรสืบเสาะหาความรู้7ขั้น(7E)ร่วมกับการใช้
โครงงานเป็นฐานทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะชีวิต
เร่ืองแรงและการเคล่ือนทีข่องนักเรียนปวช.1



49 นางสาวกาญจนา  อ่อนแสง ครูพิเศษสอน การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยเพือ่อาชีพเร่ืองการพูดสาธิตของนักเรียนชั้น
ปวช.1ทีส่อนโดยใช้ การแสดงบทบาทสมมติ



50 นายอานนท์ สะและห์ ครูพิเศษสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชางานเคร่ืองมือกลเบือ้งต้น เร่ืองเคร่ืองไสและงานไส 
ของนักเรียนชั้น ปวช.1/3 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สอนโดยการจัดกิจกรรมแบบ
เพือ่นช่วยเพือ่น

51 นายพลวัฒน์ ไชยศรี ครูพิเศษสอน การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอร์ (Jigsaw)  เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิชาเทคโนโลยีวัสดุ
อุตสาหกรรม



52 นางสาวเกศสุดา ศรแผลง ครูพิเศษสอน การน าเสนอและการท างานเป็นทีม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที ่1/1-2 แผนกวิชาช่าง
กลโรงงาน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น 



53 นางสาวนภัสชญา คงการุณ ครูพิเศษสอน วิจัยในชั้นเรียนเร่ืองการแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานกลึงโดยการพิมพ์ลายวิชางาน
เคร่ืองกลเบือ้งต้น โดยใช้วิธีการควบคุมทุกขั้นตอน



54 นางสุชีรา หะสิตะ ครูพิเศษสอน รายงานการวิจัยการปรับเปล่ียนวิธีการสอนแบบหลากหลายวิชาการขายเบือ้งต้น2แผนก
วิชาการบัญชี  ภาคเรียนที2่/2561





55 นางสาวกัลยา ไชยวิเชียร์ ครูพิเศษสอน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ เร่ือง การเสนอขาย
และการสาธิต ในรายวิชาการขายตรง รหัสวิชา 2202 – 2102 ของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที ่3 ห้อง 1 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา



56 นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ ครูพิเศษสอน การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน หน่วยที5่ การเสนอขายและการสาธิตของของนักเรียน
ระดับปวช.1/2 สาขาวิชาการตลาด โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบLT



57 นายภานุมาศ พุมมา ครูพิเศษสอน
58 นางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว ครูพิเศษสอน การเพิม่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาเทคโนโลยีเพือ่การจัดการอาชีพเร่ืองการใช้งานเคร่ืองมือ

ของนักศึกษาปวส.1/1แผนกวิชาไฟฟ้าทีส่อนโดยใช้แบบทดสอบปีการศึกษา2/2561


59 นายพิพัฒน์พงษ์ มะลิวรรณ์ ครูพิเศษสอน การเพิม่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพือ่การน าเสนอเร่ืองการใช้งาน
เคร่ืองมือพืน้ฐานของนักศึกษาปวช.1/1แผนกวิชาคอมพิวตอร์ธุรกิจทีส่อนโดยใช้แบบทดสอบ
ปีการศึกษา2/2561

60 นางสาวกรณ์กรวีร์ ศิริโชควีระ ครูพิเศษสอน การส ารวจการเข้าเรียนสาย ในรายวิชาการมัคคุเทศก์ ของนักเรียนชั้นปวช. 1 แผนกวิชาการ
โรงแรมและการท่องเทีย่ว



61 นางสาวสุจินันท์  ปิน่มณี ครูพิเศษสอน  การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมทีส่่งผลต่อการเรียนในรายวิชาภาคทฤษฏี ของนักเรียน ปวช. 
ชั้นปีที ่1 แผนกการโรงแรมและการท่องเทีย่ว



62 นายภัทรพล ธนตันยะกุล ครูพิเศษสอน รายงานการวิจัยเร่ืองการแก้ปัญหาการเข้าเรียนสายของนักเรียนชั้นปวส.1วิชาวงจรไฟฟ้า
ประจ าภาคเรียนที2่/2561

63 นายวัชรพงษ์ ฤทธิป์ระเสริฐ ครูพิเศษสอน การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน ปวช.2แผนกไฟฟ้าก าลัง
64 นายธีรศักด์ิ พล้ิงวงค์ ครูพิเศษสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาดิจิตอลเบือ้งต้น
65 นายกฤษฎา กิ่งแสง ครูพิเศษสอน การศึกษาพฤติกรรมในการมาเรียนสาย ขาดเรียน หนีเรียนในรายวิชางานจักรยานยนต์ ปวช.

1แผนกเคร่ืองกล ภาคเรียนที่2/2561




66 นางสาวอรปรียา สรรพมุข ครูพิเศษสอน การเปรียบทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการเขียนแบบและอ่านแบบเคร่ืองกลของนักเรียน
ปวช.3แผนกเคร่ืองกลโดยใช้ชิ้นงานจ าลอง



67 นายธาณี แสงโชติ ครูพิเศษสอน การเพิม่ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft power point  
รายวิชางานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1ระดับ ปวช.2/1สาขาวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

68 นายศักด์ิชัย ชุมไธสงค์ ครูพิเศษสอน ศึกษาผลสัมฤทธิท์างกาเรียนวิชาการสร้างและพัฒนาหุน่ยนต์เบือ้งต้น เร่ืองพืน้ฐานการเขียน
โปรแกรมArduinoนักเรียนปวช.3/2แผนกเทคนิคคอมทีส่อนโดยใช้ใบงาน



69 นายสุเทพ วินทะสมบัติ ครูพิเศษสอน  พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลในวิชาพืน้ฐานการสร้างเว็บไซต์ (รหัสวิชา 2128 
2011) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที2่ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 




