
ล ำดับ ช่ือวิจัย หมำยเหตุ
1 นางสุวรรณ มณเฑียรรัตน์ การใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ "แบบร่วมมือ" ในการ

แก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ระดับ ปวช. 2

2 นางสาวสุนิสา คงคาชาติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2/1

เร่ือง การค านวณจ านวนเงินเก่ียวกับการขายลดต๋ัว

3 นางสาวอังคณา พานทอง การพัฒนาการเรียนรู้เร่ืองสมุดรายวันท่ัวไปในวิชาการบัญชีเบ้ืองต้น

โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียน ปวช. ปีท่ี1/2

4 นายประสงค์ พานเมือง การเปล่ียนพฤติกรรมความไม่สนใจในการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1

ปีการศึกษา 2563

5 นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ช้ัน ปวช. 3/3 สาขาวิชาการตลาด

วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด  เร่ือง การสร้างแบบสอบถามและการเก็บข้อมูลภาคสนาม

6 นายพงษ์สวัสด์ิ เพ็งสลุง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2

สาขางานยานยนต์

7 นางวิภาพร กระจ่างจิต การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาช้ัน ปวช.1/4  วิชาพิมพ์ดีดไทย-

เบ้ืองต้น เร่ืองการฝึกพิมพ์เพ่ือพัฒนาความเร็วและความแม่นย าแบบกลุ่มสัมพันธ์

8 นางสาวสุนิสา บรรทัพ การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาช้ัน ปวช. 3 โดยใช้แบบฝึก

9 นายก าธร มังสิงห์จันทร์ การปรับพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสาย ของนักเรียนช้ัน ปวช. 2/9 วิชาเคร่ือง-

ยนต์ดีเซล ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

10 นางสาวน้ าฝน น้อยเมือง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.1/7 เร่ืองการไม่ส่งงาน/การบ้าน

11 นางสาวจุรีพร มังกรทอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาบัญชีช้ันกลาง 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2/3

12 นายพนมพร แก้วฤทธ์ิ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเพศวิถีศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร-

วิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1/11 แผนกอุตสาหกรรม 

13 นางสาวสาริณี ใจสัมฤทธ์ิ การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหา-

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1/8

14 นางสาวสิริลักษณ์ หอมหวาน การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ช้ัน ปวช. 1/4 วิชา วิทยาศาสตร์-

เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (20000-1301) 

15 นางศรีภาวิกา สินธุไชย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน พณ.1/1 พณิชยการ

วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน (20000-1101) เร่ืองการฟัง ด้วยวิธีกลุ่มสัมพันธ์

16 นางสาวสุมิตรา พลกล้า การแก้ปัญหาการขาดทักษะเร่ืองการแก้สมการก าลังสอง โดยการสอนซ่อมเสริม

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1

17 นายประจักษ์ มาตย์นอก การปรับพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสาย ของนักเรียนช้ัน ปวช. 2/9 วิชาเคร่ืองล่าง

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

สรุปครูส่งวิจัย

ช่ือ - สกุล
ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2563



ล ำดับ 0 หมำยเหตุ
18 นางสาวประทุมมา พรานทนงค์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1/1

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต(20000-1301)

19 นางสาวพลอยไพลิน กรมขุนทด การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ช้ัน ปวช. 3/7 วิชาทรัพยากรท่องเท่ียว

ภาคเหนือและภาคตะวันตก (2702-2101)

20 นายกิตติพงษ์ วงษ์อินทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ-

ช้ันสูงปีท่ี 1 วิชากลศาสตร์วิศวกรรม รหัสวิชา 30100-0101

21 นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรณรงค์ การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย วิชาคอมพิวเตอร์และการซ่อมบ ารุงของ

นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

22 นางสาวอัจฉรีย์ จ่ันกระแสร์ การศึกษาพฤติกรรมการหิวของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

23 นางสาวสุนันทา พวงพิกุล การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนช้ัน ปวส. 2 สาขาวิชาการตลาด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 2/5

24 นายธนัตถ์ ซ่ือกิจธนโภคิน การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาภูมิฐานถ่ินไทย

เร่ือง เอกลักษณ์การด ารงชาติไทย ระดับช้ัน ปวส. 2/9 ช่างอุตสาหกรรม

25 นางสาวกิรณา เรืองงาม การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาช้ัน ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชย-

กรรม รายวิชาลูกค้าสัมพันธ์ รหัสวิชา 2202-2105

26 นางณัฐริกา เรืองงาม การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนช้ัน ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์-

ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 2/5 เร่ืองจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์

27 นางสาวกาญจนา เกษม ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ปวช. 3 วิชากการบัญชีสินค้า รหัส 2201-2108 สาขาวิชาการบัญชี

28 นางสาวพาณิภัค ทองสกุล การศึกษาพฤติกรรมการน าความรู้โครงการ 3D ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

29 นางสาวศิราตรี ลาค า การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับช้ัน ปวส. 1/4 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ

ดิจิทัล รหัส 30001-2003

30 นางสาวภัคกร ปรพลธนวัต การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ช้ัน ปวช.1/1 พาณิชยกรรม

วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา (200001201)

31 นางสาวกฤติยาพร พิมพันธ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ช้ัน ปวช.2/4 พาณิชยกรรม

วิชา ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต (20000-1206)

32 นางพรรณี ดอกสน พฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน ปวช. 2/10 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์

33 นางสาวปุญญพัฒน์ ทองสกุล ศึกษาการส่งเสริมพฤติกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ วิทยา-

ลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

34 นางสาวธันยพร สืบจากโยธา พฤติกรรมการออนไลน์ โดยโช้ Google Calssroom วิชาองค์ประกอบศิลป์ ของ

นักศึกษาระดับช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

35 นางน้องนุช ธรรมจันทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ช้ัน ปวช. 2/3 สาขาวิชาการตลาด

วิชา บรรจุภัณฑ์ (20202-2104)

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ ช่ือวิจัย หมำยเหตุ
36 นางสายลม ยวงทอง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/1 สาขาการบัญชี

วิชา พิมพ์ไทยเบ้ืองต้น รหัสวิชา 20200-1004

37 นายระพีวัฒน์ วัดเย้ือง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและเขียนสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตร ช้ันปีท่ี 3/7 สาขาวิชาการท่องเท่ียว

38 นางสาวปภาวดี มีบัว การพัฒนาทักษะการจ าค าศัพท์และการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีน โดยใช้

การ์ดค าศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองของนักศึกษษ ปวช. 2/7 สาขาวิชาการท่องเท่ียว

39 นางสาวเจนจิรา เหมือนประเสริฐ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในงานท่องเท่ียว

 ของนักศึกษา ปวช.1/7 สาขาวิชาการท่องเท่ียว
40 นางสางสุภักร์ โคตวงจันทร์ ศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.1/3

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
41 นางสาวศศิธร ทองน้ าวน การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 2 วิชาองค์ประกอบศิลป์

ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 
42 นายจิรายุ ศิลปานันทกุล การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันปีท่ี 1/11 สาขาวิชาช่างยนต์ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรานิกส์ (20100-1005)

43 นายวีระยุทธ รุจิกาญจนรัตน์ การปรับพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสายของนักเรียน ปวช. 3/11 สาขาไฟฟ้าก าลัง

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
44 นายคารม อนันต์สลุง การปรับพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสายของนักเรียน ปวช. 1/12 สาขาไฟฟ้าก าลัง

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
45 นายศรายุทธ หิรัญรัตน์ การปรับพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสายของนักเรียน ปวช. 2/9 สาขาไฟฟ้าก าลัง

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
46 นางจุไรรัตน์ กันไทยราษฎร์ ศึกษาพฤติกรรมการน าความรู้ในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
47 นางสาวศิวรัตน์ มิตรานนท์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ของนักศึกษา ปวช.3/4 

วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
48 นางโชติรส ส่งสัยออ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
49 นายวิชญ์รุจ งามสีห์พิมล การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปวช. 2/14 สาขาไฟฟ้าก าลัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

50 นายสุชาติ ใจช้ืน การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1/12
สาขาช่างไฟฟ้า เร่ือง ความรู้เก่ียวกับวัสดุงานช่างอุตสาหกรรรม

51 นายนพดล มีส่ง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2/12
สาขาช่าไฟฟ้า เร่ือง การเลือกใช้เคร่ืองมือเฉพาะงานช่างไฟฟ้า

52 นางสาวธนกร ส่งสัยออ ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิต-
ศาสตร์เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด เร่ืองการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ ช่ือวิจัย หมำยเหตุ
53 นางสาวธัญรดี ปัตตังเว ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม

ท่ีมีต่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
54 นายวิทวัส ปานรัตน์ การพัฒนาทักษะการใช้เคร่ืองมือช่างยนต์ ของนักศึกษาระดับ ปวส. 2/8

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
55 นายวิริยะ อินย้ิม การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปวช. 1 สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง วิชาพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม (20001-1002)

56 นายพีรวัส นาทอง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวช. 1 สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง วิชางานฝึกฝีมือ (20100-1003)

57 นายส าอางค์ ช่ืนอารมย์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวช. 1 สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น (20100-1004)

58 นายสุกิจ จันทร์เพ็ญแข เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน  ช้ัน ปวช. 1/11 สาขางานยานยนต์

59 นางอรพรรณ เพ่ิมวงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระดับช้ัน ปวส.1/4 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการอาชีพ (30001-2003)

60 นางเทียนทิวา วิวัฒน์ปัญญาวงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ปวส.2/3 สาขาวิชาการบัญชี
วิชาการเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ (3000-1205)

61 นายสุวัฒน์ ปัตตังเว การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระดับช้ัน ปวส.1 กลุ่มท่ี 1
สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิชางานเคร่ืองยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

62 นายวิทูรย์ ส าริดเป่ียม การส่งงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 2 (ปวส.2)
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

63 นายสมศักด์ิ เทพจิตร การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักศึกษา ปวช. 3/12 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
64 นางสาวสุพิศพันธ์ บุบพันธ์ุ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระดับช้ัน ปวส.2/4 สาขาวิชา-

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล (3204-2004)
65 นางสาวโชติรส จ าปาเทศ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปวช. 2/8 วิชาการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (20000-1204)
66 นายรุ่งโรจน์ สัชนา การส่งงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง

วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (20104-2008)
67 นางสาวธนัชพร บุญรอด การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ระดับช้ัน ปวช.2 พาณิชยกรรม

วิชากฎหมายแรงงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
68 นางสาวนันทิกานต์ หมายเจริญ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี

1/4 เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ช่ือ - สกุล










