
ท่ี ช่ือผลงานวิจัย
1 นายสิริชัย  สายสุวรรณ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาเพศวิถีศึกษาเร่ืองเยาวชนกับเพศศึกษา ของนักเรียนช้ันปวช.ปีท่ี1

 แผนกวิชาการบัญชีโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะขององค์การแพธ(PATH)
2 นายเกียรติศักด์ิ  สุทธิปัญโญ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชากลศาสตร์เคร่ืองกลเร่ือง การแปลงหน่วยของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ช้ันปีท่ี ๒ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและช่างเช่ือมโลหะท่ีสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
3 นายบุญส่ง ศรีสวัสด์ิ การศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน เก่ียวกับการประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ของ

นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ในรายวิชา ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม

4 นางลักษณา พันธ์โสดา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายวิชาเส้ือสูทซาฟารีปกเช้ิตโดยใช้เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนส าหรับนักเรียนหลักสูตรระยะส้ัน

5 ว่าท่ีเรือตรีธงชัย ปานผดุง การใช้ส่ือการเรียนกานสอนและวิธีการสอนแบบสาธิต เร่ืองการต่อวงจรลวดทองแดงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
แบบ single layer ของนักเรียน ระดับ ปวช.2/1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

6 นายสุรชัย  ตีหล้า การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองบวก ลบ คูณ หาร จ านวนเต็ม ของนักเรียน ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพช้ันปีท่ี 1
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

7 ว่าท่ีร้อยตรีรณธช  จันทราวงษ์เดชา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เร่ือง  การเขียนภาพสามมิติรูปวงรี ของนักเรียนระดับช้ัน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 โดยใช้เอกสารประกอบการเขียนวงรี

8 นายสุทัศน์ ธานีพูน การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุโดยใช้แบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี  1 สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

9 นางสาวอภิษฏาภรณ์ แดนวงดอน การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ส่ือมัลติมีเดียประกอบการเรียนบนโซเชียลมีเดียวิชาการสร้างเว็บไซต์
เร่ืองการสร้าง Site การเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล

10 นายวันชัย ตันติพิพัฒนา การพัฒนาส่ือการสอนคลิปวีดีโอ เร่ืองการขับรถยนต์เข้าและออกช่องจอดแบบขนาน นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 
สาขาวิชาการบัญชี

11 นางทัศนีย์ อรรณพ ณ อยุธยา ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  ท่ีสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชา ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  เร่ือง การใช้ใบงาน
ฝึกทักษะการต่อวงจร ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิชาควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
รหัส  2104 - 2009 วิชา ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562

ผลงานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ 
ช่ือ - นามสกุล



12 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศุภัคชญา สมคิด การพัฒนาส่ือออนไลน์ด้วย Clip Video บน YouTubeรายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอของนักเรียน ปวช.3
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

13 นายวิษณุ  ทองนุช การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการใช้มัลติมิเตอร์ วัดและอ่านค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน์
(รหัสวิชา 20105-2011)ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน

14 นางกชพร ธีรธนันกุล การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและเขียนสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1  สาขาช่างกลโรงงาน
15 นายสุชาติ ราชบุรี การพัฒนาทักษะงานเช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 
16 นางธาราวรรณ เท่ียงดี

การสร้างชุดการสอนเพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิในการเรียน วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

17 นางสาวอรวรรณ  อักษรวงศ์ ชุดฝึกทักษะและทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น
18 นางสาวชญานิตย์ วิศรียา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม โดยใช้วิธีแบบกระบวนการกลุ่มการเรียนรู้
19 นายณัฏฐ์ปวินท์  กรรไพเราะ การเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคร่ืองส่งวิทยุ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
20 นายจิรานุวัฒน์ พานทอง การศึกษาผลการเรียนการถอด-ประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.  1 กลุ่ม 1  แผนกวิชาช่างยนต์ ท่ี

เรียนวิชางานจักรยานยนต์โดยวิธีการเพ่ือนช่วยเพ่ือน
21 นายปัญญา นาดี การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในวิชา เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว รหัส 3105-2115 ของนักศึกษาระดับ ปวส. 2

 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเรียนโดยใช้ใบงานออนไลน์ (Google Classroom)
22 ว่าท่ีร้อยตรีพิมาย จุกสีดา การพัฒนาทักษะการเติมสารท าความเย็นเข้าระบบปรับอากาศรถยนต์ ของนักเรียน ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) แผนก

วิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (โดยการใช้ชุดฝึกสอนระบบปรับอากาศรถยนต์)
23 นางสาวเครือวัลย์ ภู่ทับทิม การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ เร่ือง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย ของนักศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1
24 นายจุลเทพ มงคลชัยฤกษ์ วิจัยในช้ันเรียนการศึกษาผลการเรียน เร่ืองงานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า รหัส 20104-2101 ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 1 แผนกวิชาช่าง

ไฟฟ้า ท่ีเรียนวิชาการติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร โดยวิธีการเพ่ือนช่วยเพ่ือน
25 นางสาวปุญชรัสม์ิ พิมพ์วีระกุล หลักเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี  ระดับประกาศนียบัตรวิชชาชีพช้ันสูง(ปวส)ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2563



26 นางสาวฐิติชลญา ด้วงค าสี การใช้ชุดฝึกปฏิบัติวิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชี ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

27 ว่าท่ีร้อยตรีธวัชชัย อัมพรรัมย์ รายละการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี ของนักเรียนช่างไฟฟ้า ปวช.2/2 ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอบแบบซิปปาโมเดล

28 ว่าท่ีร้อยตรีมนัส พุทธวงค์ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานตามท่ีมอบหมาย ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.๒ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
29 นายสายชล เอกวณิชสกุลพร รายงานการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น เร่ือง การลับมีดกลึง ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  1 แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมท่ีสอนโดยใช้  แบบจ าลองและส่ือวีดีโอ
สาธิตการลับมีดกลึงของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

30 นายสราวุธ งามทับ การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชากลศาสตร์เคร่ืองกล ของนักเรียนช้ันปวช.3 แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2/2563
31 นางสาวศิริพร ดวงคีรี ปัญหาการใช้บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชาช่าง

ไฟฟ้าก าลัง
32 นางสาวรุ่งอรุณ แซ่ฮ้อ

พฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

33 นางสาวจรีวรรณ นครไทย ปัญหาการไม่ส่งการบ้านวิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด  นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 สาขาการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม


