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                                                                                            ผลงานวิจัยในช้ันเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 

สรปุผลงานวจิยัในชัน้เรยีนของครผููส้อน ประจำปีการศกึษา ภาคเรยีนที ่1/2563 

วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการตากฟา้ 

ชือ่เรือ่งงานวจิยัในชัน้เรียน ชือ่ผูว้จิยั 
สถานศึกษาที่ทำการ

วจิยัในชัน้เรยีน 
ประเภท
งานวจิยั 

1. การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการบัญชี
อุตสาหกรรม เรื่อง การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิต
เสร็จ และการจัดทำงบต้นทุนผลิต โดยใช้ชุดการ
สอนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
ตากฟ้า 

นางสิริกร  ถั่วสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

2. ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (active learning) 
ด้วยเทคนิคเพ่ือนเรียน เทคนิคคิดเดี่ยว คิดคู่  
คิดร่วมกัน และเทคนิคการอภิปรายเป็นทีม ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง 
ระบบนิเวศสำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.2 ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

นางสาวทิพกฤตา  อินไชย วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

3. เรื่องการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย (Multmedia)  
เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ วิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ รหัส
วิชา 20001-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

นางสาวอุไลพร  แก้วผลึก วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

4. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน รายวิชาเขียน
แบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.1 

นายครัชนน  คุ้มไข่น้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

5. การฝึกทักษะการถอดประกอบวาล์ว ประจำ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

นายศักดา  วิรัชชั่ว วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 
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6. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอน 
รายวิชา งานเครื่องล่างรถยนต์ รหัสวิชา 
20101-2003 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ฐานสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายธิติพงษ์  ปลาคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

7. การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.1 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายชาญณรงค์สุข ศรีแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

8. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน วิชา
กระบวนการจัดทำบัญชีของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง 
ฉัตรกมลวรรณ  หาชื่น 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

9. การศึกษาพฤติกรรมในการไม่ส่งงาน / 
การบ้าน ของนักเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
ระดับชั้น ปวช.1 รายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าใน
อาคาร 

นายฐาปน  น้อยพูล วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

10. เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทให้ความ
ร้อน ในรายวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
(รหัสวิชา 2104-2111) 

นางสาวปิยนุช  แสงพุก วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

11. การสร้างและประเมินคุณภาพสื่อการสอน 
วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  
(รหัสวิชา 20100-1002) 

นางสาวเสาวนีย์  เดชฉาย วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 
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12. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช. 2/1 , 2/2 แผนกวิชาช่างยนต์  
นักเรียนไม่ส่งงาน/การบ้าน วิชางานขับรถยนต์ 
รหัสวิชา 20101-2008 

นายชำนาญ  มากศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

13. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช. 1/1 ช่างไฟฟ้ากำลัง ในการไม่ส่งงาน  
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

นางสาวศศิวิมล  พูลพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

14. การสำรวจการส่งงานของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวส. 1 สาขางานช่างยนต์ 

นายพลกฤต  ไพรเขียว วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

15. รายงานผลงานวิจัยในชั้นเรียน ปวช. 2 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เรื่องการไม่ส่ง
งาน/การบ้าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

นายพศิน  สุภิรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

16. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้าเรื่องการไม่ส่ง
งาน/การบ้าน 

นายเจษฎา  สายท่าเสา วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

17. การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมติดเกมส์ 
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

นายพงษ์สถิต  มัดหา วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

18. การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 

ว่าท่ีร้อยตรีกฤษฎา  พูลสวสัดิ ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 
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19. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ
บัญชีภาษ๊เงินได้นิติบุคคล เรื่อง การบันทึก
บัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้
ชุดการเรียนรู้ร่วมกับการใช้แบบประเมินความ
พึงพอใจเกี่ยวกับชุดการเรียนรู้ 

นางสาวชญาดา  สุวรรณบัวสด วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

20. (Classroom Action Research)  
เรื่อง การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้ประโยคในชีวิตประจำวันของนักเรียน
สาขาวิชาการบัญชี ระดับชั้นประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 

นางสาวสุพรรณิการ์  ทองผา วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

21. (Classroom Action Research)  
เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหา
โดยใช้กิจกรรมเกม เพื่อพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน  
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการตากฟ้า 

ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

 

 

 

 


