
สรุปผลคะแนน และระดับเหรียญรางวัล การประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนแบบสมบูรณ์ 
ของครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพสตึก ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

*************************** 
แผนกวิชาการบัญชี 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้องานวิจัย ระดับคะแนน ระดับเหรียญ 
1. นางจิราภรณ์ งามชื่น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รายการ

ปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี ที่ 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาการ
บัญชี โดยใช้ชุดฝึก วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

95.6 เหรียญทอง 

2. นายวัฒนา พงษ์ชนะ การจัดท างบดุลโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ห้อง พณบ.13 
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

90.5 เหรียญทอง 

3. นางจิตรา จิตตวิวัฒนา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม สบช. 12 

89.6 เหรียญทอง 

4. นางสาวแวววิมนต์ ไสย์แสง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1 แผนกวชิาการบัญชี รายวิชา 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี โดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบ STAD แผนกวิชาการบัญชี 
ระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

78.4 เหรียญเงิน 

5. นางสาวอรวรรณ ขุ่ยขะ การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนวัยรุ่น
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
 

74.1 เหรียญเงิน 

6. นางแพรวพรรณ กิตติภูติกุล รูปแบบการเรียนรู้ของตนเองในรายวิชาการขาย
เบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200 – 1004 ของนักศึกษา 
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 วิทยาลยัการอาชีพสตึก 

69.8 เหรียญ
ทองแดง 

7. นางวนิดา โสมะฐิติ การใช้คะแนนเพ่ือส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการบัญชีเช่า
ซื่อและฝากขายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

59.4 เหรียญ
ทองแดง 

8. นางสาวกัญญาณัฐ แก้ว
น้อย 

การประเมินทักษะความแม่นย าในการพิมพ์ดีดไทย
เบื้องต้น กรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ห้อง 
พณค.12 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการ
อาชีพสตึก 

56.8 เหรียญ
ทองแดง 

 

 

 

 

 

 



แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้องานวิจัย ระดับคะแนน ระดับเหรียญ 
1. นายกล้าณรงค์  แรงจบ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
93.1 เหรียญทอง 

2. นางสาวรุ่งอุบล แดนโคตร
ผม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 
1 วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

93.1 เหรียญทอง 

3. นายบรรพต บุญโพก การศึกษาเพ่ือหาสาเหตุพฤติกรรมการมีสมาธิในการ
เรียนสั้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 
1 แผนกวิช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

76.7 เหรียญเงิน 

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้องานวิจัย ระดับคะแนน ระดับเหรียญ 
1. นายสิทธิชัย ลีหล้าน้อย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้าง

เว็บไซต์ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วย Adobe 
Dreamweaver CS5.5 โดยใช้สื่อประสมของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 
ห้อง 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการ
อาชีพสตึก 

92.2 เหรียญทอง 

2. นางสาวสุรีรัตน์ งามสะพรั่ง การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาโปรแกรมตารมค านวณ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้ฟังก์ชัน if ในการ
ค านวณ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม พณค. 
12 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการ
อาชีพสตึก 

79.3 เหรียญเงิน 

3. นายลือเดช บุญโลม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนในรายวิชาเพ่ือฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 
2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

71.5 เหรียญเงิน 

4. นางสาวขวัญเรือน นันทแสง การพัฒนาผลสัมฤทิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รายวิชา โปรแกรมกราฟิก โดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  

74.1 เหรียญเงิน 

5. นายผดุงศักดิ์ บุญยืน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีความ
รับผิดชอบของนักเรียน ปวช.  

72.4 เหรียญเงิน 

 

 

 



 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้องานวิจัย ระดับคะแนน ระดับเหรียญ 
1. นายสุริกานต์   เปรี่ยมไพ

บูรณ์ 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ วิชางานเชื่อมและ
โลหะแผ่นเบื้องต้นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชา่งยนต์ วิทยาลัยการ
อาชีพสตึก 

95.0 เหรียญทอง 

2. นายสิทธิศักดิ์   ส่งสุข การศึกษาคุณลักษณะครูที่นักเรียนแผนกวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ ระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

84.0 เหรียญทอง 

3. นายสิทธิศักดิ์   ทันใจ การวัดเจตคติท่ีมีต่อ วิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของนักเรียนช่างเชื่อมโลหะ ระดับชั้น ปวช. 
1 วิทยาลัยการอาชีพ 
สตึก 

81.8 เหรียญทอง 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้องานวิจัย ระดับคะแนน ระดับเหรียญ 
1. นายวีรศักดิ์ บุญทันแสน การพัฒนาการเรียนของผู้เรียนจากกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนมุ่นเน้น
สมรรถนะวิชาชีพรายวิชาการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือ
กล วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

92.2 เหรียญทอง 

2. นายวิรัช สายหยุด การพัฒนาการผู้เรียนจากการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่ม ชก.
12 วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

84.4 เหรียญทอง 

3. นายสุขิตกุล นามลัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การค านวณ
ทางกลศาตร์ วิศวกรรม โดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน 

80.1 เหรียญทอง 

4. นางสาวกชพรรณ หลัก
หนองบัว 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในงานลับมีดกลึงปาดหน้าขาว 
โดยกิจกรรมแบบแข่งขันระหว่างผู้เรียน วิชา ลับคม
เครื่องมือตัด   ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย
การอาชีพสตึก 

75.8 เหรียญเงิน 

 

 

 

 

 

 



แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้องานวิจัย ระดับคะแนน ระดับเหรียญ 
1. นายธนกฤต สุวรรณกัญญา  การแก้ปัญหาทางการเรียนของศึกษาระดับชั้น ปวช.1 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง เรื่อวง การศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และ
หลังเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับครูผู้สอน 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

80.1 เหรียญทอง 

2. นายเถลิงรัฐ แสงพระเวทย์ การส่งเสริมการรักษาความสะอาดในห้องเรียน ของ
นักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวช.1/1-2 ในวิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

74.1 เหรียญเงิน 

3. นายชาตรี งามชื่น การสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนของ
นักศึกษา 1/2561 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 วิทยาลัยการอาชีพ 
สตึก 

71.5 เหรียญเงิน 

4. ว่าที่ร้อยตรี บุญส่ง 
นิเรศสวรรค์ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัย
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของ
นักเรียนแผนวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ระดับชั้น ปวช.2 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

71.5 เหรียญเงิน 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้องานวิจัย ระดับคะแนน ระดับเหรียญ 
1. นายจตุรงค์  คงแสง การพัฒนาพฤติกรรมความกล้าแสดงออก โดยใช้

วิธีการน าเสนอหน้าชั้นเรียน ในรายวิชาระบบสายส่ง
สายอากาศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปีที่ 1 วิทยาลัย
การอาชีพสตึก 

73.2 เหรียญเงิน 

2. นางสาวจิราภรณ์  สงคริ
นทร์ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนจากการเล่น
โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียนในรายวิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แลวงจร ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพส
ตึก 

61.2 เหรียญ
ทองแดง 

3. นายสวัสดิ์  จันทราช การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

60.3 เหรียญ
ทองแดง 

4. นายธนะศักดิ์  อาคมศิลป์ การวัดเจตคติท่ีมีต่อวิชา ระบบภาพของนักศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง ชอ. 21 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

60.3 เหรียญเงิน 

5. นายนัฐพงษ์  ตลาดขวัญ การวัดเจตคติท่ีมีต่อวิชาอิเล็กทรอนิกส์และวงจร ใน
รายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1 แผนก
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

57.7 - 



แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้องานวิจัย ระดับคะแนน ระดับเหรียญ 
1. นางวาสนา นวลศรี การพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะคณิตสาสตร์ เรื่อง ความ

น่าจะเป็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการ
อาชีพสตึก 

91.3 เหรียญทอง 

2. นางสาวรัชนีวรรณ  จันทร์ทา การใช้เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนก
วิชาการบัญชี ห้อง สบช.1/1-2 วิทยาลัยการอาชีพ 
สตึก 

85.3 เหรียญทอง 

3. นางสาวณิชา แสงรัตนวงศ์ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และศึกษา
ประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการพัฒนาการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านประโยค
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

78.4 เหรียญเงิน 

4. นายเนติราช ค าก้อน การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานในรายวิชาพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

78.4 เหรียญเงิน 

5. นางจันทร์เพ็ญ โลบุญ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
โดยใช้รูปแบบการสอนปกติและแบบใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  

71.5 เหรียญเงิน 

6. นางสาวพิชญา พรหมเอาะ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี  

62.0 เหรียญ
ทองแดง 

7. นางจิระประภา สุริพล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา
ภาษาไทยพ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเสริมแรง 
สาขาวิชาการบัญชี พณบ. 2/3  

69.8 เหรียญ
ทองแดง 

8. นายสุริยะ นันทสุมาลย์ การศึกษาสมรรถภาพทางการของนักเรียน ปวช.1 
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

51.7 - 

9. นายชาครีย์ สิริสุนทรานนท์ การพัฒนาศักยภาพการท างานผังความคิดให้
สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง ความส าคัญของ
วัฒนธรรที่มีต่อสังคมไทยของนักศึกษา สาขาวิชาการ
บัญชี ระดับ ปวส.1 วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

44.8 - 

 

 



แผนกวิชาช่างยนต์ 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้องานวิจัย ระดับคะแนน ระดับเหรียญ 
1 นายจ ารัส   พิมพาชาติ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและส่งงาน

นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
94.8 เหรียญทอง 

2 นายนิพนธ์   โยวะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
ก่อนเรียน หลังเรียน และนวัตกรรมในกรรมในการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

87.0 เหรียญทอง 

3 นายอนุชา   ชื่นจิตรชม การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนและการส่งงานนักเรียน 
นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช. ชั้นที่ปี 
2 วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

79.3 เหรียญเงิน 

4 นายวัชรพงษ์ เวศสุวรรณ์ การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ it ในการจัดการ
เรียนการสอนในราย วิชา งานบ ารุงรักษารถยนต์ ของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

69.8 เหรียญ
ทองแดง 

5 นายเชษฐา   ตากกระโทก การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือพิเศษและเครื่องมือ
ช่างยนต์เกี่ยวกับงานจักรยานยนต์ของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

69.8 เหรียญ
ทองแดง 

6 นายเอกราช   ประทัด การพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษาใส่รองเท้าถูก
กฎระเบียบของสถานศึกษา นักศึกษาแผนกวิชาช่าง
ยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

68.9 เหรียญ
ทองแดง 

7 นายชวลิต  ผลยลาภ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

56.8 - 

 

หมายเหตุ ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพสตึก จ านวน 48 คน 

   เหรียญรางวัลตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

          เกณฑ์การให้คะแนน  80 – 100  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง  
          เกณฑ์การให้คะแนน      70 - 79  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน  
          เกณฑ์การให้คะแนน  60 - 69  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง 
 
 
 
 
 
 
 

งานวจิัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 




