
ที่ ชื่อ-สกุล เร่ือง หมายเหตุ
1 นางวารี ฤทธิโยธี การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใหน้ักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงโดยการแสดงบทบาทสมมุติ

I love strawberries! (Developing Of  English Learn Skills For Direct Experience By role play)
2 นางสาววิชชุตา อนันตะ การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 3 การเขียนคิว 3 มิติ 6 มิติ
3 นายสมนึก อุ่นแก้ว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนัดที่เรียนโดยใช้หนังสือ ร้องเล่นใหเ้ปน็วง 1
4 นายนัฐอนันต์ นิกร การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้เสริมแรงทางบวก
5 นายอุดม อึ้งพรหมบณัฑิต การพัฒนานักเรียน ชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1/2562 

ใหม้ีทกัษะการปฏิบติังานเพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาเคร่ืองท าความเย็น เร่ืองการบานทอ่ชั้นเดียว 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบเพื่อนเรียน (Partners Share)

6 นายอนนท ์บญุช่วยเหลือ การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง งานหนัง (กระเปา๋สตรี)
7 นางสาวนัฏพร สรรพอาษา การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาอาหารจานเดียว 
8 นายอัคเดช พิสัยสวัสด์ิ การพัฒนาส่ือการสอนรายวิชา พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ เร่ือง ศึกษาความเหมาะสมการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยระบบออนไลน์
9 นางวารุณี สมศรีโย การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการตกแต่งของใช้จากผ้า

10 นางสุวารี ติยารัชกุล การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา พฤติกรรมผู้บริโภคของนักเรียน ระดับ ปวส.1 สาขางานการบญัชี
11 นางนวลนภา ริมโพธ์ิเงิน การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบของนักเรียน 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
12 นางสุจิรัฎ นิกร การพัฒนาส่ือการเรียนรู้พาวเวอร์พอยท ์วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เร่ือง วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
13 นายณรงค์ จันทรา การพัฒนาการเรียนรู้ เร่ืองวงจรขนานในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแส ของนักศึกษาชั้น ปวช.1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง
14 นางวิมล แถมเงิน จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการบญัชี ชั้นปทีี่ 2 
15 นางเกษร ครองยุทธ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การบญัชีต๋ัวเงิน เร่ือง การบนัทกึบญัชีเกี่ยวกับต๋ัวเงิน ของนักเรียนระดับประกาศนีบตัรวิชาชีพ

(ปวช.) ชั้นปทีี่ 2 แผนกวิชาการบญัชี
16 นางสาวกนกลักษณ์ มูลอามาตย์ การแก้ปญัหานักเรียนเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง
17 นางวราภรณ์ ประทมุโฉม การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การวัดตัว วิชา เส้ือเบื้องต้น

ผลงานวิจัยในช้ันเรยีน ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  



ที่ ชื่อ-สกุล เร่ือง หมายเหตุ
18 นางสาวอภิญญา บวัค าโคตร ปจัจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม
19 นางพัชรี บญุมี ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปญัหาของการไม่ส่งงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ระดับ ปวช.1
20 นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ช่างไฟฟ้าก าลังในการไม่ส่งงาน/การบา้น รายวิชาเขียนแบบไฟฟ้า
21 นายอภิสิทธ์ิ โรมเมือง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เร่ืองระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
22 นายอภิรักษ์ ทองดี เร่ือง การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
23 นางสาววงษ์เดือน สีดาเดช ส ารวจการส่งงานของนักเรียน ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปทีี่ 1 สาขางานการบญัชี
24 นายเชิดศักด์ิ ค าสุนันท์ เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในหอ้งเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2

สาขางานยานยนต์
25 นายโกวิทย์ เหล่าโยธี การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ หน่วยที่ 2 โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น 

รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
26 นายพรชัย ศรีนาค การศึกษาและพัฒนา วิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ เร่ืองระบบจุดระเบดิอิเล็กทรอนิกส์
27 นางอรุณพร ชาญสุข การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 3 เร่ือง ขนมอบประเภทเค้ก วิชาขนมอบยอดนิยม
28 นายบญุสนอง สีมืด การแก้ปญัหานักเรียนไม่สามารถปฏิบติังานเชื่อมไฟฟ้า ต าแหน่งทา่ราบ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น
29 นายวุฒิชัย ศรีสุวอ เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในหอ้งเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจไฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชางานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาช่างยนต์
30 นายสันทนา สงครินทร์ รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
31 นางสุนิสา ศรีเจริญ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 การบญัชีในการไม่ส่งงาน/การบา้น
32 นางสาวนีรนุช เดชะ การศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ปวช.1 สาขางานการบญัชี
33 นายศตวรรษ แพงศรี ผลิตภัณฑ์เร่ืองแขวนไทยกล่ินหอม ในรายวิชา เคร่ืองแขวนเล็ก
34 นางวนิดา ใจซ่ือ การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เกล้าผม-ถักเปยี
35 นางสาวขนิษฐา นาคเปา้ การสร้างชุดฝึกคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เร่ือง การคูน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



ที่ ชื่อ-สกุล เร่ือง หมายเหตุ
36 นางพัชรี ลีปรีชานนท์ การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานใหต้รงต่อเวลา วิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบญัชีของนักเรียน 

ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37 นายอัครพล อ่อนบวัขาว การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองวงจรผสม ใช้ชุดฝึกวงจรผสมของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปวช.3
38 นายกฤษฎา เสนาเจริญ แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ-3) รายงานผลโครงการวิจัย เร่ือง แปรงขัดเบาแรง (relieve brush)
39 นายพิสิฐ โฮ่ล่ิม การแก้ปญัหานักเรียนไม่สามารถปฏิบติังานเชื่อมไฟฟ้า ต่อชนต าแหน่งทา่ราบ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 

โดยใช้วิธีการควบคุมทกุขั้นตอนปฏิบติังาน
40 นางพิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา ศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทศันะของนักศึกษา
41 นายหรรษา เสริฐผล ศึกษาความพึงพอใจในการใช้เตียงยกตัวผู้ปว่ยใหฝึ้กยืน
42 นายพงษ์ศักด์ิ ชาญณรงค์ การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 1 อุปกรณ์ตัดผมชาย เร่ืองการจับปตัตาเล่ียนใหถู้กวิธี
43   นายกิตติพัฒน์ โสมาศรี การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ โดยศึกษาจากนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ช่างยนต์ รายวิชาไฟฟ้ารถยนต์
44 นายวิกิต เกิดแสง การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เร่ืองระบบไฟฟ้าแสงสว่าง วิชางานเคร่ืองยนต์ดีเซล
45 นายเอนก กองค า การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เร่ืองระบบน้ ามันเชื้อเพลิง วิชางานเคร่ืองยนดีเซล
46 นายจีระเดช สิงคลีประภา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทงการเรียน เร่ืองการเดินสายไฟฟ้า
47 นายทวีศักด์ิ ทานน การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เร่ืองล าโพง วิชาเคร่ืองเสียง
48 นายเทพบณัฑิต สิงคีบบัพา การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อครูผู้สอนของนักศึกษา สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
49 นายวิสาขะ เรืองปญัญา การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง วาดภาพด้วยเทคนิคส่ืออะคริลิก


