
สรุปผลคะแนน และระดับเหรียญรางวัล การประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนแบบสมบูรณ์ 
ของครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพสตึก ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

******************************************** 
ระดับรางวัล เหรียญทอง  

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้องานวิจัย ระดับคะแนน ระดับเหรียญ 
1. นายนิพนธ์   โยวะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางาน

เครื่องยนต์ดีเซล โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน ระดับ ปวช.1 ห้อง ชย.13  วิทยาลัยการ
อาชีพสตึก 

๑00.0 เหรียญทอง 

2. นายสุริกานต์   เปรี่ยมไพบูรณ์ การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ วิชางานเชื่อมไฟฟ้า 1 
เรื่องการตรวจสอบแบบพินิจ  นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างเชื่อม
โลหะ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

9๘.2 เหรียญทอง 

3. นายเนติราช ค าก้อน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษา ชั้น ปวส.2                
สาขาพาณิชยกรรม วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

9๘.2 เหรียญทอง 

4. นางพนิดา  บุญจงนุเคราะห์กุล เรื่อง การใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับห้องเรียนกลับ
ด้านและเสมือนจริง ในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ของนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

96.5 เหรียญทอง 

5. นายกิตติศักดิ์  แสวงสุข การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ Adobe 
Dreamweaver CS5.5 โดยใช้สื่อประสมของ
นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ห้อง สคธ.11/12 แผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

93.9 เหรียญทอง 

6. นายจ ารัส   พิมพาชาติ การปรับพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ปวช.1 ห้อง 
ชย.15 รายวชิาส่งก าลังรถยนต์ 

93.1 เหรียญทอง 

7. นางสาวรัชนีวรรณ  จันทร์ทา การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปภาพ 
ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น
ปีที่ 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง สบช. 1/1-2               
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

92.2 เหรียญทอง 

8. นายวิรัช สายหยุด การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รายวิชา ผลิต
ชิ้นส่วนด้วนเครื่องมือกล ปวช.1 ห้อง ชก.12 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

91.3 เหรียญทอง 

9. นางสาวสุรีรัตน์ งามสะพรั่ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชากฎหมาย
ธุรกิจ เรื่องการฝากทรัพย์ โดยใช้สื่อประสม 
Microsoft Power Point ของนักศึกษา ปวส.2 ห้อง 
สคธ.23 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการ
อาชีพสตึก 
 

90.5 เหรียญทอง 

     



ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้องานวิจัย ระดับคะแนน ระดับเหรียญ 
10. นายกล้าณรงค์  แรงจบ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานฝึกฝีมือ

ของนักเรียน ระดับ ปวช.1/2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

89.6 เหรียญทอง 

11. นางสาวรุ่งอุบล แดนโคตรผม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 
1/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

89.6 เหรียญทอง 

12. นายชวลิต  ผลยลาภ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการส่งเสริม
เจตคติ ต่อกาส่งงานวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมรถยนต์ของนักเรียนใน ระดับชั้น ปวช. 2/3 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

88.7 เหรียญทอง 

13. นายวีรศักดิ์ บุญทันแสน การพัฒนาผู้เรียนจากกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการสอนมุ่นเน้นสมรรถนะวิชาชีพราย
วิชาการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2 วิทยาลัยการ
อาชีพสตึก 

87.9 เหรียญทอง 

14. นางสาวขวัญเรือน นันทแสง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียน เกี่ยวกับ
การเรียน การสอน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ปวช.
1   

86.2 เหรียญทอง 

15. นายสุขิตกุล นามลัย การแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ใน
รายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้วิชาการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษา ระดับ 
ปวส. ช่างกลโรงงาน 

86.2 เหรียญทอง 

16. นางสาวจิราภรณ์  สงครินทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวต้านทาน
ของนักเรียน ระดับ ปวช.2/1 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่
เรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
ด้วยสื่อประสม 

86.2 เหรียญทอง 

17. นางสาวพิชญา พรหมเอาะ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
โดยบูรณาการสื่อการสอนประเภทเกม ของนักเรียน
ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการ
อาชีพสตึก 

85.3 เหรียญทอง 

18. นางวนิดา โสมะฐิติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การไม่ส่งงานของ
นักศึกษาเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาตั๋วเงิน 
ระดับ ปวช. 

84.4 เหรียญทอง 

19. นายธนะศักดิ์  อาคมศิลป์ การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้
ร่วมมือ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระดับ ปวช.2 
แผนกไฟฟ้าก าลัง 

83.6 เหรียญทอง 

20. นายลือเดช บุญโลม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนในรายวิชาการสื่อสาร 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

82.75 เหรียญทอง 

21. นายธนกฤต สุวรรณกัญญา  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดกาเรียนการสอน วิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

82.7 เหรียญทอง 



วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้องานวิจัย ระดับคะแนน ระดับเหรียญ 

20. นายเกียรติศักดิ์  จันทภาส การศึกษาโดยวิธีการปฏิบัติการสอนแบบบันทึกร่วม
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาวัสดุงาน
ช่างอุตสาหกรรม ปวช.1 ห้อง 1/1 - 1/4 

81.8 เหรียญทอง 

21. นายวัชรพงษ์ เวศสุวรรณ์ การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ it ในการ
จัดการเรียนการสอนในราย วิชา งานส่งก าลังรถยนต์ 
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

81.8 เหรียญทอง 

22. นายเอกราช   ประทัด การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การส่งเสริม
เจตคติ ต่อการส่งงานวิชางาน นิวเมตริกส์และไฮดรอ
ลิกส์เบื้องต้นของนักเรียน ระดับ ปวช.2/5 แผนก
วิชาช่างยนต์ 

81.0 เหรียญทอง 

     
 
 
 
 
 

(นายนิพนธ์  โยวะ) 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 



สรุปผลคะแนน และระดับเหรียญรางวัล การประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนแบบสมบูรณ์ 
ของครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพสตึก ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

*************************** 
ระดับรางวัล เหรียญเงิน  

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้องานวิจัย ระดับคะแนน ระดับเหรียญ 
1. ว่าที่ร้อยตรี บุญส่ง นิเรศสวรรค์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัย

และความรับผิดชอบของนักเรียนแผนวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 21-22 วิทยาลัยการ
อาชีพสตึก 

78.4 เหรียญเงิน 

2. นายบรรพต   บุญโพก ผลการวิจัยเรียนรู้เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอน ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์ 

78.4 เหรียญเงิน 

3. นางสาวณิชา   แสงรัตนวงศ ์ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนระดับ ปวช.1 โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
บรรยาย และการเรียนปกติ 

78.4 เหรียญเงิน 

4. นางวาสนา   นวลศร ี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ ปวส.2 
ห้อง สบช.21/22 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

75.0 เหรียญเงิน 

5. นายภานุพงษ์  แสนทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 
ระดับ ปวช.๒ ในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้อต้น สาขาวิชาช่างยนต์ 

75.0 เหรียญเงิน 

6. นายผดุงศักดิ์ บุญยืน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีความ
รับผิดชอบของนักเรียน ปวส.1 ห้อง สคธ.12 ปี
การศึกษา 2561  

75.0 เหรียญเงิน 

7. นางสาวแวววิมนต์   ไสย์แสง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 แผนกวชิาการบัญชี รายวิชา 
การบัญชีภาษีอากร โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบ STAD  

74.1 เหรียญเงิน 

8. นางจิราภรณ์   งามชื่น การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่ง
งานวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียน ปวช.11 
ห้อง พณบ.11 

73.2 เหรียญเงิน 

9. นางจิตรา   จิตตวิวัฒนา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เรื่อง
วงจรปฏิบัติงานบัญชี ในรายวิชากระบวนการจัดท า
บัญชี ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม พณบ. 33 

73.2 เหรียญเงิน 

10. นายวัฒนา  พงษ์ชนะ  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอน ในรายวิชา การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น ระดับ ปวช.
23 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

72.4 เหรียญเงิน 

11. นางสาวกชพรรณ หลักหนองบัว ผลการวิจัยเรียนรู้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
 

72.4 เหรียญเงิน 



ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้องานวิจัย ระดับคะแนน ระดับเหรียญ 
 นายจตุรงค์   คงแสง การพัฒนาพฤติกรรมความกล้าแสดงออก โดยใช้

วิธีการน าเสนอหน้าชั้นเรียน ในรายวิชาระบบสายส่ง
สายอากาศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปีที่ 1 วิทยาลัย
การอาชีพสตึก 

71.5 เหรียญเงิน 

10. นางจันทร์เพ็ญ  โลบุญ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
โดยใช้รูปแบบการสอนปกติและแบบใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  

70.6 เหรียญเงิน 

11. นายชาครีย์  สิริสุนทรานนท์ การศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
ของนักศึกษา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับ ปวช.2  

70.0 เหรียญเงิน 

 
 
 
 
 

(นายนิพนธ์  โยวะ) 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
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สรุปผลคะแนน และระดับเหรียญรางวัล การประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนแบบสมบูรณ์ 
ของครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพสตึก ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

*************************** 
ระดับรางวัล เหรียญทองแดง 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้องานวิจัย ระดับคะแนน ระดับเหรียญ 
1. นางสาวจิระประภา สุริพล การปรับพฤติกรรมการอ่านนิทานพ้ืนบ้านภาษาไทย 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น
ปีที่ 2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพส
ตึก 

69.8 เหรียญทองแดง 

2. นายเถลิงรัฐ แสงพระเวทย์ การส่งเสริมการรักษาความสะอาดในห้องเรียน ของ
นักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวส.๒/1-2 ในวิชาเครื่องวัด
ไฟฟ้า แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพส
ตึก 

69.8 เหรียญทองแดง 

3. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วน้อย การพัฒนาทักษะการแยกแยะหมวดหมู่วิชาบัญชี โดย
แบบฝึกทักษะ ของนักเรียน ปวส.1 ห้อง สบช.12 
สาขางานการบัญชี 

69.8 เหรียญทองแดง 

4. นายลัทธพล   วงศ์กล้า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เรื่องวงจรแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ากระแสตรง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

68.9 เหรียญทองแดง 

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

68.9 เหรียญทองแดง 

6. นายสินทวี  แป้นทองหลาง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ วิชาโลหะวิทยา
เบื้องต้น ของนักเรียน ปวช.2 ช่างกลโรงงาน ที่สอน
ด้วยคู่มือครู 

68.1 เหรียญทองแดง 

7.. นายอนุชา   ชื่นจิตรชม การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับชั้น ปวช. ชั้นที่ปี 1 ห้อง ชย.12 รายวชิา 
งานปรับอากาศรถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

68.1 เหรียญทองแดง 

8. นายเชษฐา   ตากกระโทก การพัฒนาเจตคติเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.2 ห้อง ชย 23 สาขาวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

67.2 เหรียญทองแดง 

9. นางแพรวพรรณ กิตติภูติกุล เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีเบื้องต้น 
2 รหัสวิชา 2200 1003 ระดับ ปวช.1 แผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

67.2 เหรียญทองแดง 

10. นายสิทธิศักดิ์   ส่งสุข ศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายของนักเรียนแผนกวิชา
ช่างเชื่อมโลหะ ระดับ ปวช.1 

65.51 เหรียญทองแดง 

11. นายสิทธิศักดิ์   ทันใจ  การวัดเจตคติท่ีมีต่อ สิชาเชื่อมโลหะแก๊สคลุม 
ระดับชั้น ปวช. 3/1 วิทยาลัยการอาชีพ 
สตึก 

65.5 เหรียญทองแดง 

12. นางสาวอรวรรณ ขุ่ยขะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาการ
บัญชี บริษัทจ ากัด ด้วยแบบฝึกก่อนเรียนและหลัง

65.5 เหรียญทองแดง 



เรียน ระดับ ปวช.21 แผนกวชิาการบัญชี 
ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้องานวิจัย ระดับคะแนน ระดับเหรียญ 

13. นายสุริยะ นันทสุมาลย์ การศึกษาพฤติกรรม เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน 
ของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการ
อาชีพสตึก 

63.7 เหรียญทองแดง 

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

60.34 เหรียญทองแดง 

 

 

 

 

(นายนิพนธ์  โยวะ) 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประจ าภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561 


