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ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อผลงานวิจัย
นายสิริชัย
สายสุวรรณ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาเพศวิถีศึกษาเรื่องเยาวชนกับเพศศึกษา ของนักเรียนชั้นปวช.ปีที่1
แผนกวิชาการบัญชีโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะขององค์การแพธ(PATH)
นายเกียรติศักดิ์
สุทธิปัญโญ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากลศาสตร์เครื่องกลเรื่อง การแปลงหน่วยของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและช่างเชื่อมโลหะที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
นายบุญส่ง
ศรีสวัสดิ์
การศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ของ
นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ในรายวิชา ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม
นางลักษณา
พันธ์โสดา
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายวิชาเสื้อสูทซาฟารีปกเชิ้ตโดยใช้เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนสาหรับนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น
ว่าที่เรือตรีธงชัย
ปานผดุง
การใช้สื่อการเรียนกานสอนและวิธีการสอนแบบสาธิต เรื่องการต่อวงจรลวดทองแดงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
แบบ single layer ของนักเรียน ระดับ ปวช.2/1 สาขางานไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
นายสุรชัย
ตีหล้า
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบวก ลบ คูณ หาร จานวนเต็ม ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ว่าที่ร้อยตรีรณธช
จันทราวงษ์เดชา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนภาพสามมิติรูปวงรี ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 โดยใช้เอกสารประกอบการเขียนวงรี
นายสุทัศน์
ธานีพูน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุโดยใช้แบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
นางสาวอภิษฏาภรณ์
แดนวงดอน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนบนโซเชียลมีเดียวิชาการสร้างเว็บไซต์
เรื่องการสร้าง Site การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
นายวันชัย
ตันติพิพัฒนา
การพัฒนาสื่อการสอนคลิปวีดีโอ เรื่องการขับรถยนต์เข้าและออกช่องจอดแบบขนาน นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3
สาขาวิชาการบัญชี
นางทัศนีย์
อรรณพ ณ อยุธยา ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชา ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เรื่อง การใช้ใบงาน
ฝึกทักษะการต่อวงจร ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิชาควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
รหัส 2104 - 2009 วิชา ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

12 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภัคชญา

สมคิด

13 นายวิษณุ

ทองนุช

14 นางกชพร
15 นายสุชาติ
16 นางธาราวรรณ

ธีรธนันกุล
ราชบุรี
เที่ยงดี

17 นางสาวอรวรรณ
18 นางสาวชญานิตย์

อักษรวงศ์
วิศรียา

19 นายณัฏฐ์ปวินท์

กรรไพเราะ

20 นายจิรานุวัฒน์

พานทอง

21 นายปัญญา

นาดี

22 ว่าที่ร้อยตรีพิมาย

จุกสีดา

23 นางสาวเครือวัลย์

ภู่ทับทิม

24 นายจุลเทพ

มงคลชัยฤกษ์

25 นางสาวปุญชรัสมิ์

พิมพ์วีระกุล

การพัฒนาสื่อออนไลน์ด้วย Clip Video บน YouTubeรายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนาเสนอของนักเรียน ปวช.3
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการใช้มัลติมิเตอร์ วัดและอ่านค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาเครื่องรับโทรทัศน์
(รหัสวิชา 20105-2011)ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและเขียนสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาช่างกลโรงงาน
การพัฒนาทักษะงานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1
การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชุดฝึกทักษะและทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม โดยใช้วิธีแบบกระบวนการกลุ่มการเรียนรู้
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องส่งวิทยุ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษาผลการเรียนการถอด-ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่
เรียนวิชางานจักรยานยนต์โดยวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิชา เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว รหัส 3105-2115 ของนักศึกษาระดับ ปวส. 2
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนโดยใช้ใบงานออนไลน์ (Google Classroom)
การพัฒนาทักษะการเติมสารทาความเย็นเข้าระบบปรับอากาศรถยนต์ ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) แผนก
วิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (โดยการใช้ชุดฝึกสอนระบบปรับอากาศรถยนต์)
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย ของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
วิจัยในชั้นเรียนการศึกษาผลการเรียน เรื่องงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รหัส 20104-2101 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้า ที่เรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร โดยวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน
หลักเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง(ปวส)ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประจาภาคเรียนที่ 2/2563

26 นางสาวฐิติชลญา

ด้วงคาสี

27 ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย

อัมพรรัมย์

28 ว่าที่ร้อยตรีมนัส
29 นายสายชล

พุทธวงค์
เอกวณิชสกุลพร

30 นายสราวุธ
31 นางสาวศิรพิ ร

งามทับ
ดวงคีรี

32 นางสาวรุ่งอรุณ

แซ่ฮ้อ

33 นางสาวจรีวรรณ

นครไทย

การใช้ชุดฝึกปฏิบัติวิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
รายละการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช่างไฟฟ้า ปวช.2/2 ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอบแบบซิปปาโมเดล
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานตามที่มอบหมาย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายงานการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่อง การลับมีดกลึง ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมที่สอนโดยใช้ แบบจาลองและสื่อวีดีโอ
สาธิตการลับมีดกลึงของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชากลศาสตร์เครื่องกล ของนักเรียนชั้นปวช.3 แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2/2563
ปัญหาการใช้บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ากาลัง
พฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ปัญหาการไม่ส่งการบ้านวิชาการบัญชีบริษัทจากัด นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

