
สรุปรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 

ที่ สาขางาน ชื่อ-สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 
1 ชางยนต นายสุชาติ ทองสุข การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชางานจักรยานยนตของนักเรียนระดับช้ันปวช.1แผนกชางยนต   
2 นายบุญสง การสุวรรณ การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือชางยนตของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.1 แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคจะ

นะโดยใชกิจกรรมจับคูฝกปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 
 

3 นายพิงพันธ ทองปญจะ ผลสัมฤทธ์ิ การแกปญหา บํารุงรักษารถยนต ประจําภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2553  
4 นายสุภาพ สุขศรี ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชางานซอมเครื่องยนต ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2553 
 

5 นายสุรชัย จันทรนุน ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชาการอนุรักษพลังงานภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2553 

 

6 นายพีรวิชญ มีสัจจานนท ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชาโครงการภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2553 

 

7 นายอดุล   แดงสละ ศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนตอครูผูสอนรายวิชา งานเครื่องยนตดีเซล  
8 นายชาญศิลป   พรุเพรชแกว การใชเครื่องมือการปฏบัติงานชางยนต  
9 กอสราง นางสาวจินดา แกวชวง การแกปญหาขาดความสนใจเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร ปที่ 1 ในรายวิชา เทคนิคกอสราง 1  
10 นายทัคค สุขแกว ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชางานปูน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2553 
 

11 นายวีระวงศ วงศหลอ การสงเสริมเจตคติในการสงงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2 แผนกวิชาชางกอสราง 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ปการศึกษา 2553 

 

12 ชางเช่ือม นายกูเกต ราเหม ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชา งานผลิตภัณฑอลูมิเนียม ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2553 

 

13 นายประสาน หมินแดง ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการเขียนแบบแผนคลี่  
14 นายธราเทพ นาดเผือก ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน รายวิชาโลหะวิทยาเบ้ืองตน ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2553 
 

 



ที่ สาขางาน ชื่อ-สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 
15 ไฟฟากําลัง นายกอบศักด์ิ ดิษโสภา การจัดการเรียนรูโดยนักศึกษาสรุปเน้ือหาของหนวยการเรียนเพ่ือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการติดต้ังไฟฟา

นอกอาคาร นักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 
 

16 นายจรุงศักด์ิ ศรีมาลา การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกอยางถูกวิธี ปการศึกษา 1/2553  
17 นายวิเชฐ สองแกว การแกไขปญหาการเขาช้ันเรียนไมตรงเวลาของนักเรียนช้ัน ปวส.1 สาขาติดต้ังไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคจะนะที่

เรียนรายวิชา เครื่องกลไฟฟาจํานวน 7คนในภาคเรียนที1่ปการศึกษา 2553 
 

18 นายวิทยา ตนยืนยง ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชามอเตอรไฟฟากระแสสลับ ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2553 

 

19 นายสาธิต  คงหัด ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชา หมอแปลงไฟฟา  
20 นายธนาธิป   กิมาคม ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชางานบริการซอมเครื่องใชไฟฟา  
21 อิเล็กทรอ

นิกส 
วัชระ สงวนอาสน ศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤธ์ิทางการเรียนวิชาระบบภาพ นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2553 
 

22 นายเสรี   ภักดี ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชา ระบบเสียง  
23 เทคโนโลยี

ยางและ
พอลิเมอร 

ฮาบีดะ นุยเอียด การศึกษาสมบัติอิฐดินซีเมนตผสมกากขี้แปงจากกระบวนการผลิตนํ้ายางขน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553   
24 ปรัชญา กาญจนารัตน พัฒนาทักษะการนําเสนอหนาช้ันเรียนนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาเทคโนโลยียาง

และพอลิเมอร โดยการใชเครื่องมือผังความคิด (Mind map) 
 

25 นายตอหา  เวาะแม็ง ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชา ผลิตภัณฑนํ้ายาง  
26 บัญชี นางสุธิษา บุญเรืองขาว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบัญชีเบ้ืองตน 2เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปกรณีที่กิจการจด

ทะเบียนเขาสูภาษีมูลคาเพ่ิม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปที2่ แผนกวิชาการบัญชี  
ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

 

27 นางเจสุดา สุมังคโล การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการบัญชีรวมคาและฝากขาย รหัส 2201-2106 เรื่องการบันทึก
บัญชีรวมคาโดยวิธีไมเปดบัญชีรวมคาแยกตางหากโดยวิธีการสอนแบบมีสวนรวมของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2 (สาขางานการบัญชี) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 

 

28 นางนภาพร โกศักศรี ความสามารถในการบันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไปวิชางานบัญชีเบ้ืองตน ง. 40201 สอนโดยการใช
แบบฝก ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 

 



 สาขางาน ชื่อ-สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 

29 บัญชี นางอภิลักษณ   ไหมสุข การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีเบ้ืองตน1ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.1 แผนกคอมฯ  
30 คอมพิวเต

อรธุรกิจ 
นางสาวธนิดา เลขานุกิจ เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 
 

31 นายสุวิทย เชยบัวแกว การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวิธีเพ่ือนชวยเพ่ือนเพ่ือแกปญหาผลการเรียนตํ่าของนักเรียนระดับช้ัน 
ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 

 

32 นายธนภัทร พานิช การศึกษาพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตในรายวิชาการสรางเว็บเพจ ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 สาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 

 

33 พ้ืนฐาน นายนิโรจน   เพ็งศร ี ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชา งานฝกฝมือ  
34 สามัญ-

สัมพันธ 
นายสุธี บัวหนู การแกไขปญหาการเขาช้ันเรียนไมตรงเวลาของนักเรียนช้ัน ปวช.2 ชางกอสราง วิทยาลัยเทคนิคจะนะที่เรียน

รายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 
 

35 สมจิตร รัสวรรณโณ การศึกษาเจตคติตอวิชาพลศึกษานักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 วิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  
36 นายมานพ บุญประเสริฐ การแกปญหานักศึกษาช้ันปวช.2 แผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอรไมสามารถทําโจทยสมการไดในวิชา

วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 
 

37 นางสาวฝาอิซะ มะหนุ การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาชางไฟฟา ภาคเรียนที่ 
1 ปการศึกษา 2553 

 

38 นางดาวใจ ฤทธิเดช ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชา คณิตศาสตร 2 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2553 

 

29 นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนสาขางานยานยนต ช้ันปที่1 ปการศึกษา 2553  
40 นายนาวาวี   เจะอุมา ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือสถานประกอบการ  

 

 

 

 



สรุปรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 

ที่ สาขางาน ชื่อ-สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 
1 ชางยนต นายสุชาติ ทองสุข การศึกษาพฤติกรรมการสงงานวิชาการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมช้ันปวช.3แผนกชางยนต ป

การศึกษา 2553 
 

2 นายบุญสง การสุวรรณ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชางานเครื่องยนตเล็กของนักเรียนระดับช้ันปวช.1 แผนกวิชา
ชางยนต 

 

3 นายพิงพันธ ทองปญจะ ผลสัมฤทธ์ิ การแกปญหา งานบริการรถยนต  
4 นายสุภาพ สุขศรี อุปกรณดูดนํ้ามันเครื่องสําหรับรถยนต ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2553  
5 นายพีรวิชญ มีสัจจานนท ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2553 
 

6 นายอดุล   แดงสละ ศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนตอครูผูสอนรายวิชาการสงกําลังรถยนต  
7 นายชาญศิลป  พรุเพรชแกว เจตคติที่มีวินัยในตนเองในหองเรียนและแรงจูงใจของนักเรียน ปวช.2 แผนกชางยนต   
8 นายสุรชัย   จันทรนุน ศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนตอครูผูสอนรายวิชา การอนุรักษพลังงาน  
9 กอสราง นายทัคค   สุขแกว ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชาโครงสรางไม-เหล็ก  
10 ร.ต. วีระวงศ วงศหลอ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการสํารวจ รหัส 3109-001 

ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 แผนกวิชาชางโยธาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 
 

11 นางสาวจินดา แกวชวง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบรวมมือในรายวิชางานกอสรางอาคาร เรื่องขั้นตอนการทําฐานราก  
12 ชางเช่ือม นายศราวุธ ชุมภูราช การแกไขปญหาการเช่ือมอารกดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซรอยตอตัวทีทาต้ังเช่ือมขึ้น (3F) โดยการควบคุมทุก

ขั้นตอนในวิชางานเช่ือมโลหะ รหัสวิชา 2103-2104 ระดับช้ัน ปวช.1 แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ 
 

13 นายประสาน หมินแดง การพัฒนานักเรียน ขาดทักษะการปฏิบัติงานการเช่ือมไฟฟา (การเช่ือมทาราบ) รายวิชา งานเช่ือมและโลหะ
แผนเบ้ืองตน รหัสวิชา 2100-1005 ระดับช้ันปที่ 1 สาขาวิชาชางยนต 

 

14 นายกูเกต ราเหม ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชาโลหะวิทยาเบ้ืองตน ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2553 

 

15 นายธาราเทพ นาคเผือก ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชางานเช่ือมโลหะ ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2553 

 



ที่ สาขางาน ชื่อ-สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 
16 ไฟฟากําลัง นายกอบศักด์ิ ดิษโสภา การแกไขปญหาการเขาช้ันเรียนไมตรงเวลาของนักเรียนช้ัน ปวช.1 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะที่เรียนรายวิชา การติดต้ังไฟฟาในอาคารและโรงงาน จํานวน 17คนในภาคเรียนที่2ป
การศึกษา 2553 

 

17 นายจรุงศักด์ิ ศรีมาลา การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 วิชา เครื่องกลไฟฟากระแสตรง แผนกวิชาชาง
ไฟฟากําลัง 

 

18 นายวิเชฐ สองแกว การจัดการเรียนรูโดยนักศึกษาสรุปเน้ือหาของหนวยการเรียนและคนควาขอมูลทาง Internet ที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชานิวเมติกสไฮดรอลิกสเบ้ืองตน นักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชาชางไฟฟาและสาขาวิชา
ชางยนต ภาคเรียนที่2/2553 

 

19 นายธนาธิป กิมาคม ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชาโปรแกรมสําเสร็จรูปในงานอาชีพ ภาค  
20 นายวิทยา ตนยืนยง ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชางานไฟฟาเบ้ืองตน   
21 นายสาธิต   คงหัด ศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนตอครูผูสอนรายวิชาหมอแปลงไฟฟา  
22 อิเล็กทรอนิกส วัชระ สงวนอาสน ศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเครื่องรับวิทยุ นักศึกษาช้ัน ปวช.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส   
23 นายเสรี ภักดี ศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโทรศัพท นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 สาขางาอิเล็กทรอนิกส   
24 เทคโนโลยียาง

และพอลิเมอร 
ปรัชญา กาญจนารัตน พัฒนาทักษะการปฏิบัติดวยเทคนิคการสอนแบบการลงมือปฏิบัติ (Practice) ของนักศึกษาระดับช้ัน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
 

25 นางสาวอาบีดะ  นุยเอียด การพัฒนาสูตรนํ้ายางพาราสําหรับผลิตภาพนูนสูง นูนตํ่า  
26 นายตอหา  เวาะแม็ง ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเรียนวิชาผลิตภัณฑยาง  
27 บัญชี นางอภิลักษณ ไหมสุข การศึกษาความสัมพันธระหวางวิชาธุรกิจและการเปนผูประกอบการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 แผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ และแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 
ประจําภาคเรียนที่2/2553 

 

28 นางสุธิษา บุญเรืองขาว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาระบบบัญชีเด่ียวและสินคา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ช้ันปที่2 แผนกวิชาการบัญชี ประจําภาคเรียนที2่ ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 

 

29 นางนภาพร โกศักศรี ความสามารถในการจัดทํากระดาษทําการ 8 ชองวิชาบัญชีเบ้ืองตน 2 (2201-1003) สอนโดยการใชแบบ
อุปนัย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 

 



ที่ สาขางาน ชื่อ-สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 

30 บัญชี นางเจสุดา   สุมังคโล ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชา ภาษีเงินไดรายบุคคล  
31 คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
นางสาวธนิดา เลขานุกิจ การใชช่ือประสมดวยคอมพิวเตอรในการพัฒนาผูเรียนเรื่องการสรางฐานขอมูล วิชาการใชโปรแกรม

ฐานขอมูล สําหรับนักเรียน ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําภาคเรียนที2่ ปการศึกษา 2553 
 

32 นายสุวิทย เชยบัวแกว เจตคติที่มีตอตนเองดานการวิจัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 

 

33 นายธนภัทร พานิช การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 รายวิชา คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ ของนักศึกษา
ระดับ ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 

 

34 พ้ืนฐาน นายนิโรจน   เพ็งศร ี ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชางานเครื่องมือกล  
35 สามัญ-

สัมพันธ 
นางสาวดาวเดือน เยาวรัตน การศึกษาพฤติกรรมการสงงานวิชาภาษาไทยของ นักเรียนช้ันปวช.1 แผนกวิชาบัญชี ปการศึกษา 2553  

36 นายสุธี บัวหนู เรื่องการใชรางวัลเพ่ือเสริมเจตคติตอการสงงานวิชาภูมิปญญาทองถิ่นของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปที่ 1 สาขาชางยนต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 

 

37 สมจิตร รัสวรรณโณ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 วิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ แผนกสามัญ-
สัมพันธ ภาคเรียนที่ 2/2553 

 

38 นายมานพ บุญประเสริฐ ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชา วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2553 

 

39 นางดาวใจ ฤทธิเดช ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชา แคลคูลัส1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 

 

40 นายนาวาวี   เจะอุมา ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ 2  
41 นางสาวฝาอิซะ   มะหนุ การวัดเจตคติของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 3 ที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  

 

 


