
รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยการอาชพีสตึก 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
********************************************** 

                                                                                                     (นายนิพนธ์   โยวะ) 
                                                                                  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

ที ่ ช่ือผู้ท าวิจัย ช่ือวิจัย คะแนน 
ระดบั
เหรยีญ 

1 นายสุริกานต์  เปรี่ยมไพบูลย์ พฤติกรรมการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา 
แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ ระดับ ปวช .3 

100.00 เหรียญทอง 

2 นางพนิดา   บุญจงนุเคราะห์กุล การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะการค านวณ
โดยใช้แบบฝึกการค านวณของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปี ท่ี 2 กลุ่มท่ี 2 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

97.41 เหรียญทอง 

3 นายจตุรงค์    คงแสง การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนผ่าน Goole Application ของ
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ัน
ปีท่ี 1 ในรายวิชาวงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพส
ตึก 

97.41 เหรียญทอง 

4 นางจิตรา      จิตตวิวัฒนา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การวิเคราะห์
รายการค้าและการบันทึกรายการค้าในสมุด
รายวัน ท่ัวไป ในรายวิชาการบัญชีเบื้ อง ต้น 
ส าหรับนักศึกษา ระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 1 แผนก
วิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสตึก ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

96.50 เหรียญทอง 

5 นายชวลิต     ผลยะลาภ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
พัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการ
แสดงบทบาทสมมุติของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.
14 ในรายวิชางานเครื่องยนต์แก็สโซลีน 

96.5 เหรียญทอง 

6 นายเอกราช  ประทัด เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะในรายวิชางาน
เครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีนและดีเซล ในช้ันเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี ½ สาขางาน
ยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ 

94.80 เหรียญทอง 

7 นายสุขิตกุล   นามลัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเขียน
แบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ 
 
 

94.80 เหรียญทอง 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยการอาชพีสตึก 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
********************************************** 

                                                                                                     (นายนิพนธ์   โยวะ) 
                                                                                  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

ที ่ ช่ือผู้ท าวิจัย ช่ือวิจัย คะแนน 
ระดบั
เหรยีญ 

8 นายบรรพต   บุญโพก การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ส่ือ วีดีโอ
ประกอบการเรียนการสอนวิชาวัสดุงานช่าง
อุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 
1 แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพส
ตึก 

93.96 เหรียญทอง 

9 นายกล้าณรงค์  แรงจบ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชางานฝึกฝีมือของนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2/3 
สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

93.10 เหรียญทอง 

10 นายบัญชา    มาดี พัฒนาการเรียนของผู้เรียนจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนมุ่งเน้น
สมรรถนะวิชาชีพวิชาปรับประกอบช้ินส่วนด้วย
เครื่องมือกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขางาน
เครื่องมือกล 

93.10 เหรียญทอง 

11 นางสาวจารุมาศ  ยะบุญมี การแก้ไขพฤติกรรมการไม่สนใจเรียนในรายวิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพด้วย
ส่ือการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ห้อง 1 2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง
วิ ทยา ลัยการอา ชีพส ตึกภาคเ รี ยน ท่ี  1  ปี
การศึกษา 2563 

92.24 เหรียญทอง 

12 นางสาวพิชญา  พรหมเอาะ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์
เพื่ อพัฒนาทักษะชีวิต ของนัก เรียน ระ ดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชาการ
บัญชี วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

92.24 เหรียญทอง 

13 นายวีระศักดิ์   บุญทันเสน พัฒนาการของผู้เรียนจากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะ
วิชาชีพ วิชาผลิตช้ินส่วนเครื่องมือกล 2 สาขาช่าง
กลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 

91.30 เหรียญทอง 

14 นายวัฒนา  พงษ์ชนะ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาการบัญชี
เบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1002 เรื่อง การ
จัดท างบดุลโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ห้อง พณค.
11 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

91.30 เหรียญทอง 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยการอาชพีสตึก 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
********************************************** 

                                                                                                     (นายนิพนธ์   โยวะ) 
                                                                                  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

ที ่ ช่ือผู้ท าวิจัย ช่ือวิจัย คะแนน 
ระดบั
เหรยีญ 

15 นายเนติราช  ค าก้อน   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียน และเจตคติต่อ
วิชาพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีได้รับ
การจัดดารเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม 

91.37 เหรียญทอง 

16 นางสาวรุ่งอุบล  แดนโคตรผม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิชาเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้นของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ระดับช้ัน ปวช.1/1 สาขาวิชาช่างกล
โรงงาน วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

90.65 เหรียญทอง 

17 นายนิพนธ์    โยวะ  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้แบบทดสอบก่อน
เ รี ย น  แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  ข อ ง นั ก เ รี ย น ช้ั น 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ห้อง ชย.15 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

88.70 เหรียญทอง 

18 นายธนะศักดิ์   อาคมศิลป์ การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้
ร่วมมือวิชาดิจิตอลเบื้องต้น ของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 แผนกไฟฟ้า
ก าลัง 

87.90 เหรียญทอง 

19 นายกิตติศักดิ์   แสวงสุข การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาโปรแกรมตาราง
ค านวณ (Excel) โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การ
ใช้ฟั งก์ ชัน  if ในการค านวณ ของนัก เรียน 
ระดับช้ัน ปวช.1 กลุ่ม พณค. 11 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

87.93 เหรียญทอง 

20 นางสาวขวัญเรือน นันทแสง การพัฒนาการอ่านเมนูเครื่องมือภาษาอังกฤษ 
บน เมนู Adobe Photoshop วิชาโปรแกรม
กราฟิก ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

87.06 เหรียญทอง 

21 นางสาวณิชา  แสงรัตนาวงศ์ กา รพั ฒ นาคว ามส ามา รถ ด้ าน กา ร เขี ย น
ภาษาอังกฤษ โดยการเรียนแบบร่วมมือ (CO 
Operative Learning) ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม พณค.12 วิทยาลัยการ
อาชีพสตึก 
 

87.00 เหรียญทอง 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยการอาชพีสตึก 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
********************************************** 

                                                                                                     (นายนิพนธ์   โยวะ) 
                                                                                  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

ที ่ ช่ือผู้ท าวิจัย ช่ือวิจัย คะแนน 
ระดบั
เหรยีญ 

22 นายผดุงศักดิ์  บุญยืน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีความ
รับผิดชอบของนักเรียน ปวช.2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2563 

86.20 เหรียญทอง 

23 นายจ ารัส   พิมพาชาติ การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการ
ส่งงานนัก ศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระ ดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ช้ันปีท่ี 1 
รายวิชานิวเมติกส์และ”ฮดรอลิกส์ 

86.20 เหรียญทอง 

24 นายธีระชัย   บุตรดี การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องท า
ความเย็น หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปี
ท่ี 2 

84.48 เหรียญทอง 

25 นางสาวอรวรรณ    ขุ่ยขะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 ห้อง 
พณบ.22 แผนกวิชาการบัญชี รายวิชาการบัญชี
ร่วมค้าและฝากขาย ด้วยแบบฝึกก่อนเรียนและ
หลังเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

84.00 เหรียญทอง 

26 นายสุวิจักขณ์  จันทร์ส าราญ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานแม่บ้าน วิชางาน
แ ม่ บ้ า น โ ร ง แ ร ม  ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขาการ
โรงแรม วิทยาลัยการสตึก 

83.62 เหรียญทอง 

27 นายลือเดช    บุญโยดม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ศึกษา
พฤติกรรมในการเรียนออนไลน์ ในรายวิชา
ระบบปฏิบั ติการคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ห้อง 
พณค.11 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการ
อาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

82.75 เหรียญทอง 

29 นางสาวจริยาภร   โคกสุก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลจิสติกส์
และซัพพลาย เชน  ของนั ก เรี ยนระ ดับ ช้ัน
ประกาศนี ยบั ต ร วิ ช า ชีพ ช้ัน สู ง  ช้ั นปี ท่ี  1 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยการ
อาชีพสตึก 
 
 

82.75 เหรียญทอง 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยการอาชพีสตึก 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
********************************************** 

                                                                                                     (นายนิพนธ์   โยวะ) 
                                                                                  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

 

 

 

 

 

 

 (นายนิพนธ์   โยวะ) 
                                                                                  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ช่ือผู้ท าวิจัย ช่ือวิจัย คะแนน 
ระดบั
เหรยีญ 

30 
 

นายธนกฤต สุวรรณกัญญา การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียน ลิชาการติดต้ังไฟฟ้าในและ
นอกอาคาร จากคอมพิว เตอร์ ช่วยสอนกับ
ครูผู้สอน 

81.89 เหรียญทอง 

31 นางวาสนา  นวลศรี รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชา คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม (20000 -
1402) ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

81.05 เหรียญทอง 

32 นายสวัสด์ิ  จันทราช การพัฒนาทักษะการอ่านค่าเครื่องมือไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1/1 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563 

81.03 เหรียญทอง 

33 นางสาวอังคุณากร   พลพา การพัฒนาทักษะ เรื่อง การปรับปรุงทางบัญชี 
รายวิชาการบัญชีการเงิน ของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 ห้อง สบช.
13 วิทยาลัยการอาชีพสตึก โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

81.00 เหรียญทอง 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยการอาชพีสตึก 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
********************************************** 

                                                                                                     (นายนิพนธ์   โยวะ) 
                                                                                  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

ที ่ ช่ือผู้ท าวิจัย ช่ือวิจัย คะแนน 
ระดบั
เหรยีญ 

1 นายเชษฐา     ตากกะโทก การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือพิ เศษและ
เครื่องมือช่างยนต์เกี่ยวกับงานจักยายนต์ของ
นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.1 กลุ่ม ชย.11 

79.3 เหรียญเงิน 

2 นางสาวกชพรรณ  หลักหนองบัว การใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ “แบบจับคู่เพื่อนคู่คิด” ในการแก้ไข
ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา วัด
ละเอียด รหัสวิชา 20102 -2004 ส านัก
นักเรียนระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 
1 ห้อง ชก.12 สาขางานช่างกลโรงงาน สาขา
งานเครื่องมือกล 

78.40 เหรียญเงิน 

3 นายวิรัช   สายหยุด การใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ “แบบจับคู่เพื่อนคู่คิด” ในการแก้ไข
ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา วัด
ละเอียด รหัสวิชา 20102 -2004 ส านัก
นักเรียนระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 
1 ห้อง ชก.11 สาขางานช่างกลโรงงาน สาขา
งานเครื่องมือกล 

78.40 เหรียญเงิน 

4 นายพรชัย   ไปล่งูเหลือม การศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการ
สอ นแ บบ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น วิ ช า วั ส ดุ ง า น ช่ า ง
อุตสาหกรรม รหัสวิชา 20100-1002 ของ
นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 ห้อง 1 และ 2 แผนก
วิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

77.85 เหรียญเงิน 

5 นายเกียรติศักดิ์  จันทภาส การศึกษาเจตคติท่ีมีต่อ รายวิชามาตรฐานงาน
เช่ือมเบื้องต้น ของนักเรียนช่างเช่ือมโลหะ ช้ัน 
ปวช.1/1 วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

75.80 เหรียญเงิน 

6 นางสาวแวววิมนต์  ไสย์แสง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับ ปวส. ปีท่ี 1 แผนกวิชาการบัญชี รายวิชา
ระบบบัญชี โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 
STAD ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

75.00 เหรียญเงิน 

7 ว่าท่ี ร้อยตรีบุญส่ง นิเวศ
สวรรค ์

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบของนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลังระดับช้ัน ปวช.2 กลุ่ม 21 ปีการศึกษา 
1/2563 

74.00 เหรียญเงิน 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยการอาชพีสตึก 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
********************************************** 

                                                                                                     (นายนิพนธ์   โยวะ) 
                                                                                  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

ที ่ ช่ือผู้ท าวิจัย ช่ือวิจัย คะแนน 
ระดบั
เหรยีญ 

8 นางสาวกชพรรณ  สังข์น้อย การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร เ ขี ย น  ร า ย วิ ช า ก า ร เ ขี ย น
ภาษาอั ง กฤษ ใน ชี วิ ตประจ า วั น  รหั สวิ ช า 
20000-1204 ห้อง ชก.24 

71.55 เหรียญเงิน 

 
 
 
 
 
 

 (นายนิพนธ์   โยวะ) 
                                                                                  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยการอาชพีสตึก 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
********************************************** 

                                                                                                     (นายนิพนธ์   โยวะ) 
                                                                                  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

ที ่ ช่ือผู้ท าวิจัย ช่ือวิจัย คะแนน 
ระดบั
เหรยีญ 

1 นางสาวปวีณา ชะเดืองรัมย์ การวัดเจตคติท่ีมีต่อวิชา งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น ของนักศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 กลุ่มท่ี 1 

69.82 เหรียญ
ทองแดง 

2 นางจันทร์เพ็ญ  โลบุญ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอนปกติและ
แบบใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 A 
Comparison of Achievement in English Using 
Traditional Teaching Method and Computer 
Assisted Instruction For 2 nd year Vocational 
Certificate Students 

68.10 เหรียญ
ทองแดง 

3 นางกัลยา   บุญทันเสน การปรับพฤติกรรมนักเรียนท่ีขาดความ
รับผิดชอบการส่งงาน ในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (รหัสวิชา 
20000-1301) โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วม
ใจแบบ STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

67.24 เหรียญ
ทองแดง 

4 นายนัฐพงษ์   ตลาดขวัญ กาแก้ไขปัญหาผูเรียนช้ัน ปวช.1/1 ไม่สามารถ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ SCR ของนักศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ห้อง ชอ.1/1 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

65.51 เหรียญ
ทองแดง 

5 นางแพรวพรรณ  กิตติภูติกุล รูปแบบการเรียนรูของตนเองในรายวิชาการขาย
เบ้ืองต้น ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
ปีท่ี 1 กลุ่ม พณบ.12 แผนกวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก ภาคเรียนท่ี 1                        
ปีการศึกษา 2563 

64.60 เหรียญ
ทองแดง 

6 นางสาวสิริยากร สุภาผล การใช้เทคนิคการให้ลายเซ็น เพื่อแก้ปัญหาการ
ไม่ท าแบบฝึกหัด วิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 

63.79 เหรียญ
ทองแดง 

7 นายจิราภรณ์  งามช่ืน ศึกษาการสร้างแรงจูงใจเพื่อการแก้ไขปัญหาการ
เรียนวิชาบัญชีเบื้องต้นของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้อง พณบ.1/2 แผนก
วิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสตึก ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 

62.00 เหรียญ
ทองแดง 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยการอาชพีสตึก 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
********************************************** 

                                                                                                     (นายนิพนธ์   โยวะ) 
                                                                                  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

ที ่ ช่ือผู้ท าวิจัย ช่ือวิจัย คะแนน 
ระดบั
เหรยีญ 

1 นายอนุชา   ช่ืนจิตรชม การพัฒนาความสามารถในการแกโจทย์ปัญหา 
วิชากลศาสตร์วิศวกรรม โดยเทคนิคแผนท่ี
ความคิด (Mind Mapping) ระดับ ปวส.1 สาขา
งานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

58.6 ชมเชย 

2 นายวัชรพงษ์  เวศสุวรรณ์ การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ IT ในการ
จัดการเรียนการสอนในราย วิชา งานบ ารุงรักษา
รถยนต์ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 

57.70 ชมเชย 

3 สิบเอกสุริยะ นันทสุมาลย์ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และศึกษา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องการศึกษา
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปวช.2 ของ
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ัน
ปีท่ี 2 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง และช่างกลโรงงาน 

41.37 ชมเชย 

 
 

 

                                                                                                      (นายนิพนธ์   โยวะ) 
                                                                                  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 


