
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
ที…่…………………………………………………..วันที่   ๓๐   มีนาคม  ๒๕๖๐  
เรื่อง  สรุปการส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน  ประจ าภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  
  
เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

ตามที่งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  ได้แจ้งให้  ครู   อาจารย์  ทุกท่านส่งงานวิจัยใน
ชั้นเรียน  ประจ าภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ นั้น  บัดนี้ครูผู้สอนได้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียนเรียบร้อย
แล้ว   งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   จึงขอสรุปรายงานตามรายชื่อผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ประจ า
ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ดังมีเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

๑. ครูผู้สอนส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   จ านวน  ๒๖ คน 
๒. เรื่องท่ีท าการวิจัย    จ านวน  ๒๖ เรื่อง 
๓. จ านวนครูผู้สอนมีทั้งหมด   จ านวน  ๒๖ คน 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรด 
๑. ทราบ 
๒. อนุมัติ 

 
 
 

(นายสิทธิพร บญุหวาน) 

                  หัวหน้างานวิจัยพัฒนา  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สรุปการส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๙ 
 

ที ่ ผู้วิจัย งานวิจัย 

๑ นางสาวเฉลิมพร สายสนิท 
การเรยีนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบตัิภายในช้ันเรียนร่วมกัน
เพื่อเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิา การโฆษณา ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๙ 

๒ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์ 
การประเมินพฤติกรรมการเรียนวชิาการบัญชีปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาการบญัชี ภาคเรยีนที่  ๒/๒๕๕๙ 

๓ นายอุเทน พร้อมมูล 
พฤติกรรมที่มผีลกระทบต่อการเรยีนของนักเรียน วิชาเพศศึกษา  รหัสวิชา ๒๐๐๐-
๑๖๐๗ ระดับ ปวช.๑ ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่  ๒/
๒๕๕๙ 

๔ นายสุรชาติ ชื่นพิชัย 

การศึกษาเปรยีบเทียบผลการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.๑ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรด้วยวิธีการ
สอนแบบใช้ E-learning กับวิธีการสอนแบบไม่ใช้ E-learning เรื่องสารกึ่งตัวน าและ
ไดโอด ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๙ 

๕ นางสมส่ง พูลผล 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หุ้น  รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๔๐๖ วิชา 
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 
โดยใช้สื่อ E-learning และการเรยีนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ  ภาคเรยีนที่  ๒/
๒๕๕๙ 

๖ นางสาวปองใจ ตันพิพัฒนาวิทย์ 
ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา การขายเบื้องตน้๒  รหัสวิชา 
๒๒๐๐-๑๐๐๕ ระดับชั้น ปวช.๒ สาขาพาณิชยกรรม ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๙ 

๗ นางสาวเรืองรัตน์ นิลอุบล 
การประเมินพฤติกรรมการเรียน วชิาการเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา ๒๐๐๑-๑๐๐๒ 
ระดับชั้น ปวช.๒ สาขางานการตลาด ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๙ 

๘ นางสาวสุทธินี สหนันทรายุทธ 
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมติ ของนักเรียน  
ระดับชั้น  ปวช.๑ ในรายวิชาศลิปะการขาย  
ภาคเรยีนที่  ๒/๒๕๕๙ 

๙ นายสมชาย ด าสง่า 
การส ารวจการเข้าเรยีนสายของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ วิชา การสร้าง
เว็บไซต์  รหัส ๒๒๐๔-๒๐๐๙ ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๙ 

๑๐ นายธเนศ บุญโตนด 
การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องระบบควบคุมอเิล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น  ปวช. 
๒ กลุ่ม ๑ วิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รหัส ๒๑๐๑-๒๑๐๙  โดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

๑๑ 
นางสาวจิตร
วรรณ 

แซ่หลี 
การแกไ้ขพฤติกรรมการมาเรียนสาย ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๙ 

๑๒ นางสาวสุภาวด ี เสนาะกรรณ 
ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบบูรณาการที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษีเงินได้นติิบุคคลกับการบญัชีของนักเรียน ระดบัช้ัน ปวช. ๓ แผนกวิชาการบัญชี 
ภาคเรยีนที่  ๒/๒๕๕๙ 

๑๓ นางสาวสุทธดา เมืองเสน 

การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การใช้อินเตอร์เนต็ การคิดวิเคราะห์ 
และเจตคตติ่อการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น  ปวช.๒ ระหว่างการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา และการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๙ 
 



 

๑๔ นายธีรทัต สื่อสุวรรณ 
การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องหลักการท างานเบรก ของนักเรียน ช้ัน ปวช.๒ 
ห้อง ๑ สาขางานยายยนต์ วิชางานเครื่องล่างรถยนต์ รหสั ๒๑๐๑-๒๐๐๔ โดยใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

๑๕ นายพิรุณ ก้อนทอง 
การปรับพฤติกรรมการขาดความรบัผิดชอบ ระดับ ปวช.๑/๑,๒ แผนกวิชาช่างยนต์  
ภาคเรยีนที่  ๒/๒๕๕๙ 

๑๖ นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่ 
การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.๑/๑,๒ แผนกวิชาช่างยนต์  
ภาคเรยีนที่  ๒/๒๕๕๙ 

๑๗ นางสาวพัสกร เหมือนพิมพ์ทอง การพัฒนาพฤติกรรมนักเรยีน ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพยีง ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๙ 

๑๘ นางสาวนฤมล ดีชัยยะ 
การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
โรงเรียนบ้านบางท่อ ภาคเรยีนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

๑๙ นางสาวสุดารัตน์ เพิดขุนทด 
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทาน ของนักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ 
ปวช.ช้ันปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

๒๐ นางสาวปิยา จูประเสริฐ 
ส ารวจความต้องการในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแผนกวิชาคหกรรม ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

๒๑ นายนพรัตน์ ด ารงศิลป์ ปัญหาการไมส่่งงานในช้ันเรียน 

๒๒ นางสาวสิริกร  โพธิ์สวัสดิ ์
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาศิลปะกับงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้กิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖โรงเรยีนวดับ้านลาดใหญ่  
ภาคเรยีนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

๒๓ นายสิทธิพร บุญหวาน 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อประสิทธิภาพการสอนรายวิชา  
งานปรับอากาศรถยนต์  รหัสวิชา  ๒๑๐๑-๒๑๐๓ ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๙ 

๒๔ นายตฤณ พงษ์ธนาคม 
เจตคติทีม่ีต่อการส่งงานและการเข้าเรียนของนักเรียน ระดับ  ปวช.๓ แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

๒๕ นางสาวภิรมณ เรืองสมบูรณ์ 
พฤติกรรมระหว่างเรียน วิชางานประดิษฐ ์ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี           
๑-๓ โรงเรียนวดัช่องลมธรรมโชติ ภาคเรยีนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

๒๖ นายธีรภทร ธนกิจสุนทรกุล การเรยีนการศึกษาของนักเรยีนช่วงช้ันประถมแกนมัธยม 

 


