รายงานผลวิจัยในชั้นเรียน 2/2562
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวธนภรณ์
ศิลาราช

ตาแหน่ง
ครู ชานาญการ

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ เรื่อง การจัดการ
ความขัดแย้งในองค์การ ของนักเรียนชั้นปวส. 2 ทีส่ อนโดยใช้ กิจกรรมกลุ่มค้นคว้าเนื้อหาใน
บทเรียนเพิม่ เติม

เผยแพร่


การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ในระบบ RMS 2018 วิชา การประกอบเครื่อง คอมพิวเตอร์และการ
ติดตั้งซอฟแวร์ รหัสวิชา 3204-2001 ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (กลุ่ม
PLC สุพรรณิการ์ 4.0)



การเพิม่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
การส่งเสริมการท่องคาศัพท์เกี่ยวกับงานด้านบัญชี ในวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ระดับ ปวช.3
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและรายงานผลการ
เรียนรู้ผ่านระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา(RMS2018)วิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัส
วิชา 3105-2005 ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม(กลุ่ม PLC สุพรรณิการ์ 4.0)




2 นางสาวภคมน

หวังวัฒนากูล ครู ชานาญการ

3 นายไกรวัฒน์
4 นางอัญชลี
5 นางสาวสมคิด

บุญชัยสวัสดิ์ ครู ชานาญการ
บุญก่อ
ครู คศ.1
หมั่นหาดี
ครู คศ.1

6 นายสง่า

คูคา

ครู คศ.1

7 นางแอนนา

ผลไสว

ครู คศ.1

8 นายนพรัตน์

กลิ่นหอม

ครู คศ.1

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการตลาด
การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียน ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาเครื่องกล

9 นายจารึก

จารุมิตร

ครู คศ.1

พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า





10 นางอารีรัตน์

เสียงเพราะ

ครู คศ.1

11 นายสุริยา
12 นายปริปูรติ

สวัสดินพรัตน์ ครู คศ.1
ศรีรุ่งเรือง
ครู คศ.1

13 นายชาตรี

ม่วงเขาแดง

ครู คศ.1

14 นางสาวมณีรัตน์

บัวคา

ครู คศ.1

15 นางสาวศุภนารถ

โขนแจ่ม

ครู คศ.1

16 ว่าที่ ร.ท.อรรถพันธ์

พงษาพันธ์

17 นางสาวอรพินท์

อึ๊งเจริญ

18 นางสาวบุษรินทร์

ร้อยแก้ว

19 นางสาวปิน่ มณี

เจริญคลัง

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในระบบ RMS
2018 วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้ งต้น (20100-1004)
การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานกลึงกลึงปอกขวา โดยใช้วิธีแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Edmodo รายวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ในชีวิตประจาวัน
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้น ของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 ทีส่ อนโดยใช้วิธีการสอนแบบ interactive Module
ส้มของมาลี



การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในระบบ RMS
2018 วิชาพืน้ ฐานการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน รหัสวิชา 2128-2109 ของนักเรียนชั้น
ปวช.3 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ (กลุ่ม PLC สุพรรณิการ์ 4.0)



การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาไทย ทีใ่ ช้แผนกการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ เรื่อง การฟัง การดู และการอ่านสารในงานอาชีพ
พนักงานราชการ (ครู) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การเพิม่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชา เพศวิถีศึกษา หน่วยที่ 1 เรื่อง
ร่างกายของฉัน ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช. 1/2 แผนวิชาการบัญชี ที่
สอนโดยใช้ ใบงาน ปีการศึกษา 2/2562
พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในระบบ RMS
2018 วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ
พนักงานราชการ (ครู) รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาชีวิตกับสังคมไทย เรื่อง สังคมและ
โครงสร้างทางสังคม ของนักศึกษาชั้นปวส.1 ทีส่ อนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยเน้นการปฏิบัติ ในรายวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบ
ใบสาคัญ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 กลุ่ม 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา








20 นางประรินญา

ว่องไว

พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยการมอบหมายงาน วิชา
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น รหัสวิชา 2200-1001 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี



21 นางสาวสมฤทัย

บุญก่อ



22 นางสาวศศิธร

อมรพันธ์

พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว เรื่อง ระบบการ
ควบคุมสินค้า ของนักเรียนชั้นปวช. 2 ทีส่ อนโดยใช้ แบบทดสอบ
พนักงานราชการ (ครู) การแก้ปัญหาทางการเรียน วิชาเครื่องส่งวิทยุ นักเรียนแผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2/1วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการทดลองต่อ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริง

23
24
25
26

วุฒิศรีศิริพร
มังกรแสงแก้ว
ลอยเมฆ
นาชัยทอง

พนักงานราชการ (ครู)
พนักงานราชการ (ครู)
พนักงานราชการ (ครู)
พนักงานราชการ (ครู)

นายจีราศักดิ์
นางสาวเอ็นดู
นายนที
นางสาวชัญญาณ์ภัช

การวัดไดโอด
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
อุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ของนักเรียนชั้น ปวช.2 ทีส่ อนโดยใช้ วิธีการทาใบงาน
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ปวช. 2/1 แผนกวิชาธุรกิจ
ค้าปลีก
พนักงานราชการ (ครู) การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียน ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาเครื่องกล

27 นายวสันต์

อารีย์

28 นางสาวกาญจนา
29 นายอิสระพงศ์

ยอดศรีคา
มาพล

30 นายณัฐพงษ์

ทรงอาจ

พนักงานราชการ (ครู) การสอนแบบให้รางวัลกับผู้ทสี่ นใจและตั้งใจเรียน
พนักงานราชการ (ครู) การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้ และการจดจา ด้วยคู่มือสูตรคานวณวิชา ความแข็งแรง
ของวัสดุ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พนักงานราชการ (ครู) การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียน ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาเครื่องกล

31 นายธนกิจ

มากมณี

พนักงานราชการ (ครู) การแก้ปัญหาการคุยเล่นกันในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้น ปวช.1/1 วิชาวงจรไฟฟ้กระแสสลับ










พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาความพึงพอใจผู้เรียน รายวิชาเครื่องปรับอากาศ เรื่อง งานตรวจสอบคอมเพรสเซอร์
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL) ของนักเรียน
ปวช.3 สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562



พนักงานราชการ (ครู) การประกอบคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3/1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ทีส่ อนโดยใช้
ใบงาน
เฉยพันธ์
พนักงานราชการ (ครู) การสนใจต่อการเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น
โคตรภักดี
พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อการมาสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
พานสุวรรณ พนักงานราชการ (ครู) การจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้
แน่นหนา
พนักงานราชการ (ครู) การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง การหาอัตราทดของเกียร์รถยนต์ สาหรับนักเรียนชั้น
ปวช. ปีที่ 3
วินทะไชย
พนักงานราชการ (ครู) การวิจัย การพัฒนาทักษะการเชื่อมโลหะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 1/1 สาขาวิชาโลหะการ
ในรายวิชางานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์1 รหัสวิชา 20103-2001 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
งานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลั๊กซ์



39 นางสาวนฤมล

สง่าเพ็ชร์



40 นางสาวกนกชญา

ทองละมุล

41 นายศักดิ์ชัย

ชุมไธสงค์

42 นางสาวสุชัญญ์ญา

นาชัยทอง

32 นางสาวพิมพิกา

ยอดดี

33 นางสุรีย์

หนองกก

34 นายเดชา
35 นายบอย
36 นางวาสนา
37 นายชโลมพร
38 นายมนูญ

พนักงานราชการ (ครู) การพัฒนาทักษะการสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดยใช้สื่อการเรียนรู้
แบบออนไลน์ด้วยตนเอง (Google Classroom)
พนักงานราชการ (ครู) การพัฒนาทักษะการใช้งาน และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการนาเสนอรายวิชา
เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
พนักงานราชการ (ครู) ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาไมโครคอนโทรเลอร์ เรื่อง Arduino กับการควบคุมมอเตอร์
กระแสตรง ทีเ่ กี่ยวข้องของนักเรียนชั้น ปวช.3/2 แผนก เทคนิคคอมพิวเตอร์ ทีส่ อนโดยใช้ใบ
งาน
พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในระบบ RMS
2018 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์










43 นางสาวสายฝน
พยอม
ครูพิเศษสอน
44 นางสาวประภาภรณ์ วุฒิฐานจาเริญ ครูพิเศษสอน
45 นางสาวเทียนรุ่ง

เรืองอิทธินันท์ ครูพิเศษสอน

46 นางสาวอรวรรณ
47 นายยศภาดา

เกตุโชติ
ธันญาลิขิต

ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน

48 นางสาวสุรีย์ภรณ์

สุขธนารักษ์

ครูพิเศษสอน

49 นางสาวกาญจนา

อ่อนแสง

ครูพิเศษสอน

50 นายพลวัฒน์

ไชยศรี

ครูพิเศษสอน

51 นางสาวเกศสุดา

ศรแผลง

ครูพิเศษสอน

52 นางสาวนภัสชญา

คงการุณ

ครูพิเศษสอน

53 นางสุชีรา
54 นางสาวกัลยา

หะสิตะ
ไชยวิเชียร์

ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน

55 นางสาวขวัญตา

บุญประเสริฐ ครูพิเศษสอน

การศึกษาทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะชีวิต
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง เมทริกซ์ ของนักเรียน
ชั้นปวช. 1 ทีส่ อนโดยใช้ วิธี STEM ศึกษา
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับงานพาณิชย์ เรื่อง การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน



การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเทีย่ ว
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแผนกบัญชี
ระดับชั้น ปวส.1
การเขียนโฆษณาของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนออนไลน์
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกเซอร์ เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ในรายวิชาวัดละเอียด โดยใช้
ชุดสอนซ่อมเสริม สื่อ Power Point
การศึกษาผลสัมฤทธิใ์ นการทางาน รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ
จัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาการขาดทักษะการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้ชุด
แบบฝึก ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 2/1-2 สาขาวิชาการตลาด




56 นายภานุมาศ

พุมมา

ครูพิเศษสอน

การเพิม่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 20204-2109 การใช้
เครื่องมือพืน้ ฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.3/1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



57 นางสาวอมรรัตน์

ไชยแก้ว

ครูพิเศษสอน



58 นายพิพัฒน์พงษ์

มะลิวรรณ์

ครูพิเศษสอน

59 นายภัทรพล
60 นายวัชรพงษ์

ธนตันยะกุล ครูพิเศษสอน
ฤทธิป์ ระเสริฐ ครูพิเศษสอน

61 นายกฤษดา

กิ่งแสง

ครูพิเศษสอน

62 นางสาวอรปรียา
63 นายจักรรินทร์

สรรพมุข
ชูใหม่

ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน

64 นายตุลา
65 นางสาวสุภาวดี

จันทร์คา
ครูพิเศษสอน
สิริทรัพย์อาภา ครูพิเศษสอน

66 นางสาวปุณฌรัสมิ์

วรรธนรียชาติ ครูพิเศษสอน

67 นายยุทธศาสตร์
68 นางสาวอุมาพร

ทรงอาจ
แม่นมั่น

ทาการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในระบบ RMS
2018 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ (3001-2001)
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน และการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพือ่ งานอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขาเครื่องกล
การไม่ส่งงานและการบ้านของนักเรียน ปวช.2/3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยใช้โปรแกรม Circuit Wizard ประกอบการสอนวิชา
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
การศึกษาพฤติกรรมในการมาเรียนสาย ขาดเรียน หนีเรียนในรายวิชางานจักรยานยนต์ ปวช.1
แผนกวิชาเครื่องกล ภาคเรียนที2่ /2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนโดยใช้โมดูลการสอนเรื่องการไหลภายในท่อ
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการนาเสนอผลงานของนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
ระดับชั้น ปวช.1
การศึกษาสาเหตุเรื่องการไม่ส่งงาน ของนักเรียนนักศึกษาแผนกไฟฟ้าชั้น ปวช.ปีที่ 3/1
การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดิทัศน์ เพือ่ ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ใน วิชาเครื่องมือกล
เบือ้ งต้น เรื่องการลับมีดกลึง ของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบการลงมือปฏิบัติ (Active Learning)เพือ่ ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
ในวิชางานเชื่อมโลหะแผ่นเบือ้ งต้น ของนักเรียน ปวส.1 แผนวิชาช่างเชื่อมโลหะ
การใช้รางวัลเพือ่ ส่งเสริมเจตคติต่อวิชางานจักรยานยนต์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
กรณีศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1

ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน





69 นายฤทธิเกียรติ

สุวรรณพันธ์ ครูพิเศษสอน

70 นางสาวศรีพลอย

ทะเลดอน

71 นายเกียรติศักดิ์

สฤษฎีชัยกุล ครูพิเศษสอน

ครูพิเศษสอน

การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยเว็บไซต์ code.org ของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
การออกเสียงและสนทนาภาษาองักฤษ โดยใช้คู่เทยีบเสียง (Minimal Pairs) รายวิชา
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด รหัสวิชา 20000-1202 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่
1 สาขางานการโรงแรม
งานเชื่อมแก๊สใช้เทคนิคการสอนแบบการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบของจริง




