
ที่ ชื่อ-สกุล เร่ือง หมายเหตุ

1 นางสาวขนิษฐา นาคเปา้ ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 นายอุดม อึ้งพรหมบณัฑิต การพัฒนานักเรียน ปวช.2 ช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีใหม้ีทกัษะปฏิบติังาน วิชาเร่ืองปรับอากาศ

3 นางพิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในหอ้งเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน รายวิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า

4 นายอัคเดช พิสัยสวัสด์ิ ศึกษาความเหมาะสมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ Google ส าหรับนักเรียนนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

5 นายอนนท ์บญุช่วยเหลือ การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารการเรียน งานหนังประกอบวัสดุทอ้งถิ่น

6 นางวารี ฤทธิโยธี การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (ระดับกลาง)

7 นายอภิสิทธ์ิ โรมเมือง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยงาน (CAI) เร่ืองระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ปวช.1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8 นางวราภรณ์ ประทมุโฉม การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน การสร้างแบบแขนเส้ือเบื้องต้น วิชาเส้ือเบื้องต้น

9 นางนวลนภา ริมโพธ์ิเงิน การใช้กระบวนการแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัมนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์

10 นายพงษ์ศักด์ิ ชาญณรงค์ การพัฒนาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 1 เกี่ยวกับการจับอุปกรณ์ตัดผมชาย เร่ืองแก้ปญัหาการใช้หวี 3 แบบไม่ถูกต้อง

11 นายเชิดศักด์ิ ค าสุนันท์ การพัฒนาทกัษะการใช้เคร่ืองมือช่างยนต์ของนักเรียน รายวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

12 นายพรชัย ศรีนาค การศึกษาและพัฒนา วิชางานจักรยานยนต์ เร่ืองระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์

13 นายกิตติวัฒน์ โสมาศรี การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบติังานไฟฟ้ารถยนต์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ระบบทวิศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์

14 นางสุวารี ติยารัชกุล การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา การควบคุมและตรวจสอบภายในของนักเรียนระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบญัชี 

15 นางวิมล แถมเงิน การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชากระบวนการจัดท าบญัชีของนกัเรียนหลักสูตร ปวช.3 สาขางานการบญัชี โดยใช้แบบฝึกทกัษะทางการเรียน

16 นางวารุณี สมศรีโย การพัฒนาประสิทธ์ิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเส้ือลูกไม้ 

17 นายเอนก กองค า การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองวงล้อแบบซ่ีลวด วิชางานจักรยานยนต์
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วิจัยในช้ันเรยีน ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี



18 นายนัฐอนันต์ การใช้แบบฝึกทกัษะแบบการเสริมแรง

19 นายวุฒิชัย ธิปโชติ การศึกษาและพัฒนา วิชางานจักรยานยนต์ เร่ืองระบบน้ ามันเชื้อเพลิงหวัฉีด

20 นางสาวดวงเดือน ทารินทร์ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหม้ีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนนักศึกษา ปวช.3 สาขาบญัชี

21 นางสุนิสา ศรีเจริญ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ภาษีรายได้บคุคลธรรมดากับการบญัชี ปวช.2

22 นางเกษร ครองยุทธ การศึกษาพฤติกรรมการส่งการบา้น การคุยโทรศัพทข์ณะเรียนวิชาการบญัชีเบื้องต้น ปวช.2

23 นางสาวนีรนุช เดชะ การศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม สาขางานไฟฟ้าก าลัง ปวช.1

24 นางสาวกนกลักษณ์ มูลอามาตย์ การแก้ปญัหานักเรียนเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง

25 นางสาวอภิญญา บวัค าโคตร การศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2

26 นายจีระเดช สิงคลีประภา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียน เร่ือง การเขียนโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า

27 นายโกวิทย์ เหล่าโยธี การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยใช้โปรแกรมประยุกต์จัดระบบสอน Online 

28 นายอภิรักษ์ ทองดี การศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกาย รายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ชั้น ปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์

29 นางสุจิรัฎ นิกร การพัฒนาส่ือการเรียนรู้พาวเวอร์พ้อย วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทกัษะชีวิต เร่ืองพันธเคมี หลักสูตร ปวช.

30 นายกฤษฎา เสนาเจริญ วิจัยในชั้นเรียนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ แทน่อัดไฮดรอลิกส์ mini

31 นางวนิดา ใจซ่ือ การเกล้าผม-ถักเปยี

32 นายบญุสนอง สีมืด การแก้ปญัหานักเรียนไม่สามารถปฏิบติังานเชื่อมไฟฟ้าต่อเกย (Lap Jiont) ต าแหน่งทา่ราบ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

33 นายพิสิฐ โฮ่ล่ิม การแก้ปญัหานักเรียนไม่สามารถปฏิบติังานเชื่อมไฟฟ้าต่อตัวท ี(Tee Jiout) ต าแหน่งทา่ราบ

34 นายหรรษา เสริฐผล ปญัหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษา ปวช.1 อิเล็ทรอนิกส์

35 นายณรงค์ จันทรา การพัฒนาการเรียนรู้ เร่ืองเฟส และเฟสเซอร์ไดอะแกรม ในวิชาไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักเรียน ปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์

36 นายเทพบณัฑิต สิงคีบบัพา การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อครูผู้สอนของนักศึกษาของสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

37 นายสันทนา สงครินทร์ รายงานการสร้างและการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์

38 นายวิสาขะ เรืองปญัญา สภาวะความสงบในมิติแสงเงา 
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39 นางสาวพัชรี บญุมี การศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์



40 นายสมนึก อุ่นแก้ว ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาร้องเล่นใหเ้ปน็เพลง หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

41 นายอัครพล อ่อนบวัขาว การพัฒนาทกัษะการบดักรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์

42 นายวุฒิชัย ศรีสุวอ เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในหอ้งเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียน และแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 

รายวิชางานเคร่ืองมือกลเบื้องต้นของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

43 นายศตวรรษ แพงศรี การแก้ปญัหาเด็กนักเรียนคุยกันในชั้นเรียนของนักเรียนลดเวลาเรียน ในรายวิชาการประดิษฐ์สมัยนิยม

44 นางพัชรี ลีปรีชานนท์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น ของนักเรียนระดับ ปวช.2 

45 นางสาววิชชุตา อนันต๊ะ การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 2 การใช้อุปกรณ์เกล้าผม เร่ืองการเกล้าผม

46 นางอรุณพร ชาญสุข การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนคุกกี้

47 นางสาวนัฏพร สรรพอาษา เจตคติการประกอบอาชีพอิสระทางด้านคหกรรมศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

48 นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษา ปวช.2 ช่างไฟฟ้าก าลัง

49 นายทวีศักด์ิ ทานน การสร้างส่ือการสอนเพื่อฝึกทกัษะการปฏิบติังานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช.1


