
รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยการอาชพีสตึก 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
********************************************** 

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยการอาชพีสตึก 

ที ่ ช่ือผู้ท าวิจัย ช่ือวิจัย คะแนน ระดบัเหรียญ 
1 นางพนิดา บุญจงนุเคราะห์กุล การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้ร่วมมือ วิชา

วงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

100.00 เหรียญทอง 

2 นายจตุรงค์ คงแสง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในราย วิชาเครื่องรับ
วิทยุ ด้วยการจัดการเรียนแบบActive  Learning ของ
นักเรียนระดับช้ันปวช. 2/1 

100.00 เหรียญทอง 

3 นางสาวขวัญเรือน
 นันทแสง 

การแก้ปัญหาทางการเรียนของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.1 
เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และเรียนหลังเรียน จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับครูผู้สอน 
ในรายวิชาติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร 

93.96 เหรียญทอง 

4. นางจิตรา จิตตวิวัฒนา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนวิชาเขียนแบบเทคนิค
เบ้ืองต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ช้ันปีท่ี 1/2 สาขาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

93.96 เหรียญทอง 

5 นายสุขิตกุล   นามลัย การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนรายวิชาผลิตช้ินส่วนด้วย
เครื่องมือกล 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนของนักเรียนในระดับช้ันปวช. 3 แผนก
วิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยการอาชีพสตึกหรือขี้เกียจ 

93.96 เหรียญทอง 

6. นายกล้าณรงค์ แรงจบ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานฝึกฝีมือของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1/1 
สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

93.10 เหรียญทอง 

7. นายสุวิจักขณ์ จันทร์
ส าราญ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ไฟฟ้ารถยนต์ 
เรื่องการส่งเสริมเจคติในการส่งงานของนักเรียน ระดับ 
ปวช.2/3 สาขาวิชางานยานยนตร์ นักเรียนแผนกวิชาช่าง
กลโรงงาน 

92.24 เหรียญทอง 

8 นายธนกฤต สุวรรณ
กัญญา 

การส่งเสริมพัฒนานักเรียนในรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าโดย
ใช้ชุดสาธิตวงจรเรียงกระแสจากไดโอตพร้อมชุดวัด
สัญญาญไฟฟ้าของนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ระดับช้ัน ปวช 1/1-2 ประจ าปีการศึกษา 1/2562 

91.37 เหรียญทอง 

9 นายชวลิต ผลยลาภ การศึกษาพฤติกรรมภาษาไทยเน็ต ภาษาเฉพาะกลุ่มของ
คนไทยรุ่นใหม่ในการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กลุ่ม สคธ.13 แผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

91.37 เหรียญทอง 



งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

********************************************** 
 

 
 
 

ที ่ ช่ือผู้ท าวิจัย ช่ือวิจัย คะแนน ระดบัเหรียญ 
10 นายธนะศักดิ์  อาคมศิลป์  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการส่งเสริมเจตคติ

ในการเข้าเรียน วิชางานช่อมรถยนต์ ระดับ ปวช.1/4 
90.51 เหรียญทอง 

11 นางสาวจิระประภา  สุริพล พัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือ อัสทรานซิสเตอร์ การ
ประกอบการเรียนการสอนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจร 

90.51 เหรียญทอง 

12 นายสวัสด์ิ  จันทราช การพัฒนาทักษะการอ่านค่าเครื่องวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ระดับช้ันปวช. 1/1 แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 

89.65 เหรียญทอง 

13 นายวีระศักดิ์  บุญทันเสน การพัฒนาทักษะการวัดโอห์มมิตเตอร์ โดยการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ของนักศึกษา ช้ัน ปวช1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

88.79 เหรียญทอง 

14 นายนัฐพงษ ์ ตลาด
ขวัญ 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองวงจรไฟฟ้า
แสงสว่างของการเรียนการสอนวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 

88.79 เหรียญทอง 

15 นางจิราภรณ ์ งามช่ืน การศึกษาเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของนักศึกษาช้ันปี
ท่ี ปวช.2 สาขาพาณิชยกรรม ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรม 

88.79 เหรียญทอง 

16 นางสาวพิชญา พรหม
เอาะ 

การศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการ
บัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ช้ัน ปวช. 3 

88.79 เหรียญทอง 

17 นางสาวรุ่งอุบล แดน
โคตรผม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีน 

87.93 เหรียญทอง 

18 นางสาวกชพรรณ  หลักหนอง
บัว 

การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงาน
วิชาการขายเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพห้อง พณบ 1 1 แผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยการ
อาชีพสตึก 

87.06 เหรียญทอง 

19 นางสาวจารุมาศ ยะบุญมี พัฒนาความกล้าแสดงออกโดยการน าเสนอหน้าช้ันเรียน
ของนักเรียนระดับช้ันปวช.2/2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

86.20 เหรียญทอง 

20 นางวาสนา นวลศรี การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง ระดับ ปวช 2/1ประจ าปีการศึกษา 1/2561 

85.34 เหรียญทอง 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยการอาชพีสตึก 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
********************************************** 

 
(นายนพินธ์   โยวะ) 

                                                    หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

ที ่ ช่ือผู้ท าวิจัย ช่ือวิจัย คะแนน ระดบัเหรียญ 
21 นายนิพนธ์    โยวะ การพัฒนาของผู้เรียนจากกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนแผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพรายวิชาผลิต
ช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 

84.48 เหรียญทอง 

22 นางวนิดา    โสมะฐิติ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับช้ัน (ปวช.1) 
ห้อง ชย.15 

83.62 เหรียญทอง 

23 นายจ ารัส    พิมพาชาติ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีเช่า
ซื้อและฝากขายโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 
MB ของนักศึกษาระดับช้ันปวช. 2 ห้อง พณบ.22 แผนก
วิชาการบัญชี 

82.75 เหรียญทอง 

24 นายเถลิงรัฐ แสงพระเวทย์ ศึกษาการสร้างแรงจูงใจเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาการ
บัญชีช้ันกลาง 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงห้อง สบช13 แผนกวิชาการบัญชี 

81.89 เหรียญทอง 

25 นายเนติราช   ค าก้อน การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาเช่ือมไฟฟ้า 1 ของ
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ท่ีสอนด้วยวิธี
ร่วมมือกันและสอนตามคู่มือครู 

81.89 เหรียญทอง 

26 นายลือเดช   บุญโยดม การพัฒนาทักษะการอ่านเมนูเครื่องมอืภาษาอังกฤษบน
เมนู internet explorer วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพของนักเรียนระดับช้ันปวช. 2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

81.89 เหรียญทอง 

27 นางสาวรัชนีวรรณ  จันทร์ทา การพัฒนาทักษะการเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทยเบื้องต้นโดย
ใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพส
ตึก 

81.89 เหรียญทอง 

28 นายเอกราช   ประทัด การศึกษาเรื่องพัฒนาการเรียนรูว้ิชาการบัญชีเบ้ืองต้น 1 
การจัดท างบคุมโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพห้อง 13 แผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ 

81.03 เหรียญทอง 

29 นายสุริกานต์ เปรี่ยมไพบูลย์ การพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชา(2000-1401) ส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาการบัญชี 

80.9 เหรียญทอง 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยการอาชพีสตึก 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
********************************************** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ช่ือผู้ท าวิจัย ช่ือวิจัย คะแนน ระดบัเหรียญ 
1 นางสาวณิชา แสงรัตนวงศ์  79.31 เหรียญเงิน 
2 นายบรรณพต บุญโพก  79.31 เหรียญเงิน 
3 นางสาวอังคุณากร

 พลพา 
 76.72 เหรียญเงิน 

4 นางแพรวพรรณ กิตติภูติ
กุล 

 75.86 เหรียญเงิน 

5 นายกิตติศักดิ์ แสวงสุข  75 เหรียญเงิน 
6 นายวัฒนา พงษ์ชนะ  74.13 เหรียญเงิน 
7 นายเกียรติศักดิ์ จันทภาส  74.13 เหรียญเงิน 
8 นายจตุรง   บุญตา  73.27 เหรียญเงิน 
9 นางจันทร์เพ็ญ โลบุญ  72.41 เหรียญเงิน 

10 นายสิทธิศักดิ์ ทันใจ  71.55 เหรียญเงิน 
     



 
รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยการอาชพีสตึก 

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

********************************************** 
 
 
 
                                                                  (นายนิพนธ์   โยวะ) 
                                                    หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ ช่ือผู้ท าวิจัย ช่ือวิจัย คะแนน ระดบัเหรียญ 
1 นางสาวแวววิมนต์ ไสย์แสง  69.82 เหรียญทองแดง 
2 นางสาวอรวรรณ ขุ่ยขะ  68.96 เหรียญทองแดง 
3 นายผดุงศักดิ์ บุญยืน  61.20 เหรียญทองแดง 

4 นายอนุชา   ช่ืนจิตรชม  60.34 เหรียญทองแดง 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยการอาชพีสตึก 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
********************************************** 

 
 
 
 
                                                                  (นายนิพนธ์   โยวะ) 
                                                    หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 
 

ที ่ ช่ือผู้ท าวิจัย ช่ือวิจัย คะแนน ระดบัเหรียญ 
1 นางกัลยา   บุญทันเสน  56.03 ชมเชย 
2 นายวัชรพงษ์  เวศสุวรรณ์  55.17 ชมเชย 
3 ว่าที่ร.ต.บุญส่งนิเวสวรรค์  52.58 ชมเชย 
4 นายเชษฐา  ตากกะโทก  50 ชมเชย 
5 นายสุริยะ นันทสุมาลย์  41.37 ชมเชย 


