
รายช่ือครู - อาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนแบบสมบูรณ์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

ที่ ช่ือ - นามสกุล ช่ือผลงานวิจัย หมายเหตุ 

  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  

1 
นายชาครีย์ สิริสุนทรานนท์ 

การสํารวจการเข้าเรียนสายของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. วชิา
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

 

2 
นางวาสนา นวลศรี 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สื่อการประสม นักศึกษา 
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

 

3 นางสาคร พลานันทกุลธร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน นักศึกษาฯ  
4 นางจันทร์เพ็ญ โลบุญ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการ
อาชีพสตึก 

 

5 นางสาวธนัฐดา วิลัยเกษ การบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรมในการเรียน วิทยาลัยฯ  
6 นางเกวลิน สุริยะสุขประเสริฐ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักเรียน  นักศึกษา 

โดยใช้โครงการวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
 

7 
นางสาวพิกุล ใหญ่สมพงษ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ฟัง-พูด วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
 
 

8 
นางสาวรัชนีวรรณ      จันทร์ทา พัฒนาพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 โดยใช้

ทักษะการเขียน  และอ่านออกเสียง 
 

9 นายฉัตรชัย บุญสิม ศึกษาพฤติกรรมการเรียนพลศึกษาของนักศึกษา ปวช.1 ชา่งยนต ์  

  แผนกวิชาการบัญชี     
10 นางสาวแพรวพรรณ ชิ้นเจริญ การติดตามดูแลใกล้ชิดเพ่ือพัฒนาความสนใจ  และผลสัมฤทธิ์

ของผู้เรียนของนักเรียนชั้น  ปวส.1 กลุ่ม สบช.12  
11 นางจิราภรณ์ งามชื่น พัฒนาการสร้างแรงจูงใจเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนวิชาการบัญชี

เบ้ืองต้น 1  ของนักศึกษาห้อง  พณบ.12 
 
 

12 นางจิตรา จิตตวิวัฒนา เรื่อง การพัฒนาทักษะ การพัฒนาการวิเคราะห์รายการค้า  
รายวิชาบัญชีการเงิน 

 
 

13 นางสาววนิดา โพธิ์ออน การพัฒนาการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรายวิชาการบัญชีสินค้า
และระบบบัญชีเดี่ยว  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ห้อง พณบ.22  

14 นางสาวรัศมี บุญม่ัน ศึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอน
ของครูผู้สอน  วิชาการบัญชี  

 
 แผนกวิชาการบัญชี   

15 นางสาวกุสุมา เกศศรีพงษ์ศา การพัฒนาความสามรถในการเคาะแป้นพิมพ์ดีดไทย  โดยการฝึก
สมาธิของนักศึกษา  พณค.11  

16 นายชัย พลคํา การพัฒนาทักษะการจัดทําอบรมภายใน  ตามมาตรฐานการบัญชี
แบบ 2 ภาษา ของ นักศึกษา ปวช.2 กลุ่ม พณบ.23  



  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์    

17 
นายสวัสดิ์ จันทราช 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน  แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น  2/1,2 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  

18 นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ การพัฒนาการใช้มัลติมีเดียวัดความต้านทานของนักศึกษา  ปวส.
1  ในรายวิชาเครื่องมือวัด  

19 
นายธนะศักดิ์ อาคมศิลป์ การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ระดับ ปวช.1  วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 
 
 

20 นางพนิดา     บุญจงนุเคราะห์กุล การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะ “การแปลงหน่วยในการอ่าน
ค่าอุปกรณ์” ด้วยสื่อช่วยสอน ของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ชั้น ปวช. 2 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  

  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน     
21 นายประเทือง กองรัตน์ การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดละเอียด  โดยใช้สิ่งสําเร็จรูป  

ชอ.11 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  

22 
นายวิรัช สายหยุด การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา เขียนแบบเครื่องมือกล 

2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่ม ชก.21,22 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก    

23 
นายปรีชา ทวยภา การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชางานเครื่องมือกล

เบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100 – 1008 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก  

24 
นายธํารง บริบูรณ์ การสํารวจการส่งงานวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียน 

ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาชา่งยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก  
  แผนกวิชาช่างยนต์      

25 
นายอนุชา ชื่นจิตรชม ความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก  

26 
นายภัทรพงษ์ โลบุญ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก  

27 
นายจํารัส พิมพาชาติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาแผนก

ช่างยนต์  ระดับชั้น  ปวส.1  กลุ่ม ชย.11  ในรายวิชางาน
เครื่องยนต์เล็ก วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

 
 
 

 
แผนกวิชาช่างยนต์  

28 
นายธิติวัฒน์ ธนโชติเรือง

นนท์ 
การวัดผลสัมฤทธิ์โดยห้องเรียนเฉพาะทางในการพัฒนารายวิชา
เทอร์โมฯ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

 
 

29 นายเชษฐา ตากกะโทก การพัฒนาชุดฝึกการสอนระบบไฟฟ้าจักรยานยนต์  

30 
นายนิพนธ์ โยวะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อน-หลัง

เรียน วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
 
 

  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
31 นางสาวมยุรี อามาตย์

มนตรี 
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอน วิชา การใช้โปรแกรมตารางคํานวณ วิทยาลัยการอาชีพสตึก  



32 นายลือเดช บุญโยดม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าเรียนในรายวิชา (2204-
2108)โปรแกรมประมวลผลคํา วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

 
 

33 นางสาวขวัญเรือน นันทแสง การพัฒนาทักษะการอ่านเมนูเครื่องมือภาษาอังกฤษบน
โปรแกรม  Photoshop วิทยาลัยการอาชีพสตึก  

34 นายผดุงศักดิ์ บุญยืน เจตคติมีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียนของนักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก  

  แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ   รับทราบ 

35 
นายพิธิพงศ์ ฤทธิ์มนตรี ศึกษาผลสัมฤทธิ์ระหว่างการใช้สื่อจริงและสื่อภาพเคลื่อนไหวของ

นักศึกษาท่ีเขียนในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น  

36 
นายสุริกานต์ เปรี่ยม

ไพบูลย์ 
พัฒนาทักษะการเชื่อมไฟฟ้านักศึกษาระดับ  ปวช.2/1 ใน
รายวิชาเชื่อมโลหะ 2 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  

37 

นายปฐมพงษ์ สังข์น้อย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมาเรียนสายและการส่งงานของ 
นายสุทธิภัทร ยูงรัมย์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ห้อง ชช.11 วิชา
เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาโลหะ
การ วิทยาลัยการอาชีพสตึก   

  แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง      

38 
นายธนกฤต สุวรรณ

กัญญา 
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการต่อ
สายไฟฟ้าด้วย C47 วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

 
 

39 
ว่าท่ี ร.ต. บุญส่ง นิเวศสวรรค์ กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดแบบบูรณาการในการเรียน

การสอนวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสตึก  

40 
นางมลิวัลย์ กองรัตน์ การใช้รางวัลเพ่ือส่งเสริมเจตคติต่อวิชาดิจิตอลเบ้ืองต้นของ

นักศึกษา  ปวช.1  ช่างไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
 
 

 


