ภาคเรียนที่ 1/2564

สรุปรายงานวิจัยในชั้นเรียน ประจาภาคเรียน 1/2564 ประจาปีการศึกษา 2564
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

แผนกช่างยนต์
นายวสันต์

ดาราสูรย์

คศ. 2

2

นายสมกิต

ด้วงกูล

คศ. 1

3

นายชาตรี

ศักดิ์ภิรมย์

คศ. 1

4

นายมนตรี

อ่อนจันทร์

คศ. 1

5

นายประเสริฐ

ศรีอุดม

6
7

นายธนิต
นายชนาธิป

ธรรมโสภณ
สุวรรณขันธ์

8

นายชูศักดิ์

เชาวนวาที

วิจัยเรื่อง
การพัฒนาการเรียนภาคปฏิบัติโดยการศึกษาจากคลิปวิดีโอ
การติดตามพฤติกรรมไม่ส่งงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์ ที่เรียนรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม
การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบออนไลน์และสื่อประสม
ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1
การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียน
นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1

ศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทอร์โมไดนามิคส์ เรื่องงานและ
พลังงาน ที่เรียนอ่อนโดยใช้วิธีการสอนซ่อมเสริมสาหรับนักรเยนระดับชั้น
ปวส.1
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงาน
คศ. 1
ครูอัตราจ้าง พฤติกรรมการตรงต่อเวลาของนักเรียนในการส่งงานในวิชางานเครื่องยนต์
แก๊สโซลีน
คศ. 1

ครูอัตราจ้าง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ในวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ของ
นักเรียน ระดับ ปวช.2

แผนกช่างกลโรงงาน
9 นายศิระพงษ์
หอมดารงค์ศักดิ์
10 นายมานิตย์
เดชารัตน์

คศ. 2
คศ. 1

11 นายวานิต

คศ. 2

ผลสัมฤทธิ์การใช้บทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อผสม เรื่องการเขียน
ภาพฉาย สาหรับนักเรียน ปวช.1

แผนกช่างเชื่อมโลหะ
12 นายริวัฒน์
อวิรุตม์
13 นายประสิทธิ์
ไวยวรรณจิตร

คศ. 2
คศ. 2

การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานแบบออนไลน์
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงาน

แผนกช่างไฟฟ้า
14 นายสุมน

โส้สมัน

คศ. 2

15 นายสนอง
16 นายประเสริฐ

บารุง
ไฝจู

คศ. 2
คศ. 3

17 นายณรงค์ฤทธิ์

เดชสุวรรณ

คศ. 1

ศิริพันธ์

การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ของนักเรียน
นักศึกษา ระดับชั้น ปวช 1

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในงานอาคารโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ใน Google Meet
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วิชาการประมาณการ
ติดตั้งไฟฟ้า เรื่อง การประมาณราคาวัสดุและอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า
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18 นายชูศักดิ์

วรรณปทุมจินดา

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
19 นายบุญฤทธิ์
ทองโอ
20 นายสุภาพ

ทองโอ

21 นางอรอุมา

ทองโอ

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
22 นายณัฐชัย
ไตรเมศ

23 นายศราวุฒิ
24 นางสาวปนิดา

ไพฑูรย์
ภูมิกิจ

ตาแหน่ง

พนักงานราชการ ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอน

คศ. 2

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทางานรวมกับ
ผู้อื่นของนักศึกษา
พนักงานราชการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้งานโอห์มมิเตอร์วัดค่าความ
ต้านทาน
พนักงานราชการ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความสอดคล้องกับระเบียบวินัย ตรง

ต่อเวลา รายวิชาพื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้างในรูปแบบออนไลน์
ที่ส่งผลต่อระดับการเรียนของนักเรียน ระดับ ปวช.2
ครูอัตราจ้าง การพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้สื่อออนไลน์
ครูอัตราจ้าง การพัฒนาผู้เรียนดเข้าเรียนออนไลน์
คศ. 2

26 นายบุญธรรม
27 นางวดี

คาแป้น
กุลจิตติชนก

คศ. 2
คศ. 3

28 นางสาวจิราพร

วรรณะ

แผนกการบัญชี
32 นางลัดดา

ตั้งมณีสกุล

33 นางสาวปวันรัตน์

สุทธิพันธ์

แผนกการตลาด
34 นางนัยนา
35 นางสาวกมลชนก

หอมดารงค์ศักดิ์
สุวรรณสังข์

การพัฒนาสื่อการสอนผ่านสมาร์ทโฟน

คศ. 2

แผนกเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
25 นางย่อม
คาแป้น

แผนกอาหารและโภชนาการ
29 นางสุจิรา
ปิ่นสญชัย
30 นางสาวธัญศวรรณ ปรีดาศักดิ์
31 นางสาวฐิตินันท์
ทองกัน

วิจัยเรื่อง

การพัฒนาทักษะการคานวณในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า นักเรียนระดับชั้น
ปวช.2 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเบื้อนต้นฯ โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ออนไลน์
ครูอัตราจ้าง การพัฒนาความรับผิดชอบและหน้าที่ตนเองรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เบื้องต้น
ครูอัตราจ้าง ความรับผิดชอบของผู้เรียนในการเข้าชั้นเรียนรูปแบบออนไลน์
ครูอัตราจ้าง การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน
ครูอัตราจ้าง ความรับผิดชอบและหน้าที่ตนเองในรายวิชาขนมไทย
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าของกิจการให้บริการใน
วิชาการบัญชีเบื้องต้น โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
ครูอัตราจ้าง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โดยใช่สื่อเอกสาร www.rd.go.th
คศ. 2

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน
คศ. 2
ครูอัตราจ้าง การพัฒนาหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายรายวิชา
การตลาดเบื้องต้น
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ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วิจัยเรื่อง

แผนกการโรงแรม
36 นางพวงเพ็ญ

ม้ากาบแก้ว

คศ. 2

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

37 นางสาวสุภาวดี

รัตนบุรี

คศ.1

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนตามความขยันอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

38 นางสาวอิงอร

ยอดพิจิตร

ครูอัตราจ้าง การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของผู้เรียน บทบาทสมมติของ
นักศึกษาวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของนักเรียน นักศึกษา

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
39 นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใส

คศ. 2

40 นายประเวท

จันทร์งาม

คศ. 2

41 นางสาวปิยะพร

แก้วแสง

42 นางสาวรัตนา

บุญมี

43 นายวิสทรรศ

วงศ์จันทร์

แผนกสามัญ
44 นางพัชรี

วาทีรักษ์

คศ. 3

45 นายพิชัย
46 นางอาฐิตา

ทุยอ้น
เรศประดิษฐ์

คศ.2
คศ.1

47 นางสาวสาคร
48 นางสาวพรพิมา

ขุนอาไพ
ปรีชา

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
คศ.1
ครูอัตราจ้าง กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 E เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจาวันในการ
พัฒนาการเรียนรู้ในการเรียนออนไลน์

49 นางสาวชาลิสา

พานชาตรี

ครูอัตราจ้าง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่
1 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped
Classroom ในรูปแบบออนไลน์

50 นางสาวณัชชาภัทร

ล่องลือฤทธิ์

51 นางสาวนาฏลดา

มณีวงศ์

ครูอัตราจ้าง ผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ Application Facebook โดยใช้สื่อวิดิทัศน์
(VDO) ในรายวิชากภาษาอังกฤษในชีวิตจริงของนักเรียน
ครูอัตราจ้าง การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ ห้องเรียน
ออนไลน์ Google Meet

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ใน
รายวิชากออกแบบและสร้างงานแอนิเมชั่น ปวส.1
ครูอัตราจ้าง การศึกษาปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนใน
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูอัตราจ้าง การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับเกมส์และ
แอนิเมชั่น
คศ.1

การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานแบบออนไลน์
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงาน วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 เรื่องพันธุกรรม

