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รายงานสรุปผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 
ของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หมายเหต ุ
1 นายภูริชภูมิ  สิงห์ด้วง การแก้ไขปัญหานักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาพวงกุญแจผ้า

และท่ีครอบลูกกุญแจ รุ่นท่ี 142 จำข้ันตอนการปฏิบัติชิ้นงานไม่ได้ โดย
ใช้แบบบันทึกข้ันตอนการปฏิบัติชิ้นงาน 

 

2 นางนิภา  แตงแจ้ ความต้องการสื่อและวิธีการสอน วิชาการร้อยมาลัยของนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นท่ี 143 

 

3 นายเจษฎา  ศิรินภาทรัพย์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างบทเรียน E-Learning 
และหนังสือแบบเรียน วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (MS-Word 
2019) เร่ืองส่วนประกอบของหน้าต่างและแถบเครื่องมือ 

 

4 นางทักษิณา  เมืองเกลี้ยง ความพึงพอใจของผู้เรียนในการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา 
งานสระผม-เซทผม รุ่นท่ี 143 

 

5 นายระพพีัฒน์  ศรีทะ กรณีศึกษา : การฝึกทักษะการตัดผมทรงรองทรงทรงสูงให้ได้มาตรฐาน
ของนักเรียนนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นท่ี 143 

 

6 นางภิญญดา  ศิรดานิฏฐา ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาเสื้อผ้า
อุตสาหกรรม วิชาการตัดเย็บกระเป๋าฯ รุ่น ท่ี 143 ภาคเรียนท่ี 2                 
ปีการศึกษา 2562 

 

7 นางสาววิชชญาภาณ์  ศรีพรม การใช้กรรไกรในการตัดซอย วิชา ซอยผม-ดัดผม  
8 นายอภินนัท์  เนาไธสง หลักการข้ันตอนการลอกสีวิธีการพ่นสี นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น            

วิชาช่างซ่อมสีรถยนต์เบ้ืองต้น 450 ชั่วโมง 
 

9 นายเสกสรรค์  วงค์ใหญ่ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเขียนโปรแกรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (ไมโครคอนโทลเลอร์) ผ่าน Google Site ของนักเรียน
หลักสูตรระยะสั้น รุ่นท่ี 143/2 ประจำปีการศึกษา 2562 

 

10 นายเสกสรรค์  วงค์ใหญ่ การเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาในรายวิชางานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
รุ่นท่ี 143/2 ปีการศึกษา 2562 

 

11 นายอำนวย  เมืองเกลี้ยง การพัฒนาทักษะการต่อวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ของนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นท่ี 142 วิชา งานซ่อมรถจักรยานยนต์            
โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

 

12 นายกัลญศักภิ์  นรินยา หลักการข้ันตอนการเคาะชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ นักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น วิชางานซ่อมตัวถังรถยนต์เบ้ืองต้น 450 ชั่วโมง 
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รายงานสรุปผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 
ของครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน หลักสูตรปวช. และปวส. หมายเหต ุ
1 นางจรรยา  ภู่ยอดยิ่ง การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆ โดยใช้การสอน

แบบบทบาทสมมุติ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

 

2 นางสาวณิภกร  ศรีเกตุ การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับ
งานช่าง นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 

 

3 นายวรวุฒิ  มกรเสน รายงานการวิจัย เรื่อง ทักษะการเชื่อมท่อทองแดง ของนักเรียน               
ในรายวิชาเครื่องทำความเย็น ระดับ ปวช.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 

 

4 นายสหยศ  เจริญวัฒน ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในงานควบคุม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้
การสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 

 

5 นางอภิกัญ  เลิศวาสนา ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 

 

6 นายวรพล  ลือเลิศสกุลชัย การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา เรื่อง ระบบบ้าน
อัตโนมัติ (Auto Home) 

 

7 นางสาวเกวลนิ  วุ่นจนิา การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.3) 

 

8 นายอภิชาต  พุ่มประทีป การศึกษาพฤติกรรม เรื่อง การมาเรียนสายของนักเรียนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

 

9 นายสุธน  กิมพิันธ ์ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 

10 นายเสฐียรพงษ์  เอียดคง ศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อแผนผังประกอบการสอนวิชางานระบบฉีด
เชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนปวช.1  สาขางาน         
ยานยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 

 

11 นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานติดต้ังเต้ารับไฟฟ้าฝังผนัง 
โดยวิธีการระดมสมอง  

 

12 นางสาวอรยา  ศรีสวัสด์ิ การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถด้านการจำสูตรในการคำนวณหา
ค่าต่างๆ ในวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบใช้สื่อรูปภาพและไม่ใช้สื่อรูปภาพ
ของนักเรียน ชั้นปวช.1 วิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้า 

 

13 ว่าที่ ร.ต. หญิงปทุมมา เพ็งวิชัย เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทน
ทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
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รายงานสรุปผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 
ของครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน หลักสูตรปวช. และปวส. หมายเหต ุ
14 นางสาวกนกพร  น้อยทรง การใช้สื่อการเรียนการสอน Kahoot เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนัก เรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช .) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม 

 

15 นางณัฐธิดา  ปานม่วง การพัฒนาทักษะการสร้างแผนภูมิด้วยโปรแกรมตารางงานของนักเรียน
ระดับ ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 

16 นายทิชชา  วิริยะธรรม การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การแก้ไขข้อบกพร่องในงานทดสอบ
แบบทำลายสภาพ รหัสวิชา 20103-2003 โดยใช้สื่อวีดิโอประกอบการ
สาธิต วิชางานทดสอบแบบทำลายสภาพ ของนักเรียน ปวช. ชั้นปีท่ี 1 
สาขางานโครงสร้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

 

17 นายปฏิพัทธ์  วัชรวงค์ทิพย์ การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานกลึง โดยการกลึงเกลียว 
วิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น โดยใช้วิธีการควบคุมทุกข้ันตอน 

 

18 นายกรีพล  ศิริบุญสุข การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน วิชางานเครื่องมือกล
เบ้ืองต้น เรื่อง งานกลึง 

 

19 นายศุภเดช  เมืองเงิน การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 
แผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

 

20 นายอภิชาต  ใจนวล การศึกษาพฤติกรรมการก่อกวนของนักศึกษาชั้นปวช.1 รายวิชางานฝึก
ฝีมือ โดยใช้แบบสอบถามแบบสังเกต และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 หมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ 

 

21 นางสาวภัควลัญชญ์  สุกจินะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนในรายวิชางาน
เชื่อมโลหะแผ่นเบือ้งต้น รหัส 2100-1005 เรื่อง ตำแหน่งท่าท่ีใช้ทำการ
เชื่อมไฟฟ้าและชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีการเรียนการ
สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาระดับ ปวช. ทวิศึกษา ชั้นปีท่ี 3 
สาขาวิชาช่างยานยนต์ สาขางานยานยนต์ เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 

 

22 นางสาวบุผา  กองกลิน่ การเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
อาชีพธุรกจิและบริการ 

 

23 นายอนชุาติ  กิจแสงเจริญ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในการเรียนวิชา 
อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 

 

24 นางสาวสุรีพร  เจนพิทยา การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการสั่งงาน รายวิชาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2404-2120) 
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รายงานสรุปผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 
ของครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
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ที่ ชื่อ-นามสกุล งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน หลักสูตรปวช. และปวส. หมายเหต ุ
25 นางกัญญาณัฐ  เอ่ียมสุรนันท์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนโมดูลกับการจดัการเรียนรู้ด้วย
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การวัดแนวโน้มเข้าสูส่่วนกลาง 

 

26 นางสุทธภา  เจริญสุข การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.  
27 นางพรทิพย์ ชลกาญจน ์ ผลสัมฤทธิ์การใช้เกมส์และสถานการณ์จำลอง รายวิชาการขายเบ้ืองต้น 

โดยการเล่นเกมส์และการจำลองสถานการณ์ และทำแบบทดสอบก่อน
เรียนหลังเรียน 
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รายช่ือครูผู้สอนที่ยังไม่ได้ส่งวิจัยในชั้นเรียน หรือยังส่งไม่สมบุรณ์ในแต่ละภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 

 

ท่ี ชือ่-นามสกุล 
รายงานผลการส่งวิจัยฯ 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 

1 นางสาวรัชเกล้า       สินเทียน    

2 นายอิทธิพล           ฤกษ์โอภาส ✓   

3 นางสาวสุพชัรินทร ์   เสียงประเสริฐ    

4 นายศักด์ิ               ศศิกุลกมล ✓   

5 นายพีระพล แพถนอม    

6 นางสุทธภา  เจริญสุข ✓ ✓  
7 นายมงคล ชลกาญจน ์    
8 นายณรงค์ศักด์ิ                     พงษ์อิศรานุพร ✓   
9 นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่  ✓ (2 เล่ม)  
10 นายสมบัติ             เจริญสุข ✓   
11 นายกัลญศักภิ ์ นรินยา  ✓  
12 นางกาญจนา ปันจันทึก ✓   
13 นายศิริพันธ์             พุทธชาติ    
14 นางพรทิพย์                 ชลกาญจน ์ ✓ ✓  
15 นางวิสาข์                    สุขอิ่มเจริญ     
16 นางสาวศิรินภา เล็กโสภ ี ✓   

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์ ✓  หมายถึง   ส่งแล้ว 

  สัญลักษณ์   หมายถึง   ยังไม่ได้ส่ง 


