
สรุปรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 

ที่ สาขางาน ชื่อ – สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 
1 ชางยนต นายบุญสง  การสุวรรณ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชางานปรับอากาศรถยนต ของนักเรียนระดับช้ันปวช 3 

แผนกวิชาชางยนต 
 

2 นายสุภาพ  สุขศรี การฝกทักษะในการใชเครื่องมือชางยนต  
3 นายพิงพันธ  ทองปญจะ ผลสัมฤทธ์ิการแกปญหางานบํารุงรักษารถยนต  
4 นายสุชาติ  ทองสุข การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือชางยนตของนักศึกษาระดับช้ันปวช 1 แผนกชางยนต วิทยาลัยเทคนิค

จะนะโดยใชกิจกรรมจับคูฝกปฏิบัติ 
 

5 นายสุรชัย  จันทรนุน การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชา เช้ือเพลิงวัสดุหลอลื่น  
6 นายชาญศิลป   พรุเพรชแกว การศึกษาพฤติกรรมการทํางานเปนกลุมในรายวิชางานเครื่องยนตแกสโซลีน ช้ัน ปวช.2แผนกชางยนต  
7 นายอดุล   แดงแสละ การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชางานไฟฟายานยนต  
8 ชางกอสราง 

 
 

วาที่ร.ต.วีระวงศ  วงศหลอ การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช 3 และ ปวส 2 แผนกวิชา
ชางกอสราง 

 

9 นายสมคิด  เพ็ชรเทพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบวิชาฝกฝมืองานไมของนักเรียนแผนก
ชางกอสรางระดับช้ัน ปวช 1  

 

10 นายสุรเชษฐ  เขียวหอม การพัฒนาทักษะการเขียนแบบแปลนอาคารพักอาศัยช้ันเดียวดวยวิธีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติการ
ในรายวิชาเขียนแบบกอสราง 1 ของนักเรียนช้ัน ปวช 2 ในรายวิชาเขียนแบบกอสราง 

 

11 นางสาวจินดา  แกวชวง ความมีวินัยในหองเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 1 แผนกวิชา
ชางกอสราง 

 

12 ชางเช่ือม
โลหะ 

นายศราวุธ  ชุมภูราช การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณงานเช่ือมไฟฟาของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช 1 แผนกวิชา
ชางเช่ือมโลหะโดยใชกิจกรรมจับคูฝกปฏิบัติ 

 

13 นายประสาน  หมินแดง ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 
สาขางานชางยนตป1 

 



ที่ สาขางาน ชื่อ – สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 
14 ชางไฟฟา 

ชางไฟฟา 
นายสาธิต  คงหัด การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชา เครื่องวัดไฟฟา  

15 นายสันติ  สุวรรณวงศ การแกไขปญหาการเขาช้ันเรียนไมตรงเวลาของนักเรียนช้ัน ปวช 2 กลุม 1 แผนกชางยนต ที่เรียน
รายวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน(2100-1003) 

 

16 นายวิเชฐ  สองแกว ปจจัยที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชามอเตอรไฟฟากระแสสลับ วิชามอเตอรไฟฟากระแสสลับ ระดับช้ัน 
ปวช 3  สาขาวิชาชางไฟฟา 

 

17 นายกอบศักด์ิ  ดิษโสภา การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมัลติมิเตอร ดวยกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนนักศึกษา ปวส 1 สาขาวิชาไฟฟา
กําลัง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ(กลุมคูขนาน) 

 

18 นายจรุงศักด์ิ   ศรีมาลา การแกไขพฤติกรรมการไมเขาเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟาเบ้ืองตนโดยใชใบควบคุมพฤติกรรม  
19 นายธนาธิป   กิมาคม การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรและระบบ

ปฏิบัติงานเบ้ืองตน 
 

20 อิเล็กทรอนิกส นายวัชระ  สงวนอาสน หาประสิทธิภาพการเรียนการสอนผานโปรแกรมการจําลองการทํางานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของ
นักศึกษาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ระดับช้ัน ปวช 3 

 

21 เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร 

นางสาวอาบีดะ  นุยเอียด ศึกษาสูตรนํ้ายางและกระบวนการผลิตลูกโปง  
22 นายตอหา  เวาะแม็ง การพัฒนาทักษะการจําคําศัพทเฉพาะเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ปวช 1 สาขา

งานผลิตภัณฑยาง 
 

23 นายปรัชญา  กาญจนารัตน การพัฒนาทักษะการคิดดวยกระบวนการคิดวิเคราะห 5W1H ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 1สาขา
ผลิตภัณฑยาง 

 

24 การบัญชี นางสุธิษา  บุญเรืองขาว เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 1 แผนกวิชาการบัญชี 

 

25 นางนภาพร  โกศักศรี การพัฒนาการเรียนรูเรื่องการคํานวณตนทุนการผลิตวิชาบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ โดยใช
ชุดฝกปฏิบัติของนักศึกษาช้ัน ปวช 3 แผนกวิชาการบัญชี 

 

26 นางอภิลักษณ  ไหมสุข การพัฒนาการเรียนรูที่เนนกระบวนการกลุมเพ่ือแกปญหานักเรียนสมาธิสั้นในรายวิชากระบวนการ
จัดทําบัญชีของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 3 แผนกวิชาการบัญชี 

 



 สาขางาน ชื่อ – สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 
27 คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
นายสุวิทย  เชยบัวแกว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการสรางเว็บเพจของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร  

28 นางสาวธนิดา  เลขานุกิจ การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการสงงานวิชาคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพสําหรับ
นักเรียน ปวช 1 แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

29 นายธนภัทธ    พานิช การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบวิชาการใชโปรแกรมกราฟก  
30 สามัญ – 

สัมพันธ 
นายสมจิตร  รัสวรรณโณ ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชาพละศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพ

แผนกสามัญ-สัมพันธ 
 

31 นายสุธี  บัวหนู การพัฒนาทักษะไหวผูใหญของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 1 แผนกชางยนตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิถีธรรม
วิถีไทยโดยใชกิจกรรมดูวีดีโอจับคูฝกปฏิบัติ 

 

32 นายกัณณพนต  ธรรมหิเวศ ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรประยุกต 1  
33 นายฮาซัน  ยามาดีบู การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิดของนักเรียนช้ัน ปวช 2 แผนกการยาง  
34 นางปยนุช   ทองเจริญ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนสาขางานไฟฟากําลัง ช้ันปที่2 ปการศึกษา 2554  

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 

ที่ สาขางาน ชื่อ – สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 
1 ชางยนต นายบุญสง  การสุวรรณ การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือชางยนตของนักศึกษาระดับช้ันปวช 1 แผนกชางยนต วิทยาลัยเทคนิค

จะนะโดยใชกิจกรรมจับคูฝกปฏิบัติ 
 

2 นายสุภาพ  สุขศร ี เจตคติที่มีวินัยในตนเองในหองเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช 1 
แผนกวิชาชางยนต 

 

3 นายพิงพันธ  ทองปญจะ ผลสัมฤทธ์ิการแกปญหางานบริการรถยนต  
4 นายสุชาติ  ทองสุข การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงานในการเรียนวิชาการพัฒนางานดวย

ระบบบริหารคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ STADเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

5 นายสุรชัย  จันทรนุน การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชา งานทดลองเครื่องกล  
6 นายชาญศิลป   พรุเพรชแกว การศึกษาเจตคติการเรียนวิชางานเครื่องยนตดีเซลของนักศีกษา ปวช.2ที่มีผลการเรียนระดับตางกัน  
7 นายอดุล   แดงแสละ การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชาวิศวกรรมยานยนต  
8 ชางกอสราง วาที่ร.ต.วีระวงศ  วงศหลอ ความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาช้ันปวช1แผนกชางกอสราง  
9 นายสมคิด  เพ็ชรเทพ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียน ปวช 3 วิชางานกอสรางอาคาร 2  
10 นายสุรเชษฐ  เขียวหอม การพัฒนาทักษะการเขียนรูปตัดดวยวิธีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติการในรายวิชาเขียนแบบเบ้ืองตน 

ของนักเรียนช้ัน ปวช 1 ในรายวิชาเขียนแบบเบ้ืองตน 
 

11 นางจินดา   แกวชวง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการสงงานตรงตอเวลาที่กําหนด  
12 ชางเช่ือม

โลหะ 
นายศราวุธ  ชุมภูราช การแกไขทักษะการเช่ือมอารดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซรอยตอตัวทีทาราบ(1F)โดยการควบคุมทุกขั้นตอน

ในวิชางานเช่ือมโลหะ รหัสวิชา 2103-2104 ระดับช้ัน ปวช 1 
 

13 นายประสาน  หมินแดง การพัฒนานักเรียนขาดทักษะการปฏิบัติงานการเช่ือมไฟฟา(การเช่ือมทาราบ)รายวิชางานเช่ือมและ
โลหะแผนเบ้ืองตน รหัสวิชา 2100-1005 ระดับช้ันปที่ 1 สาขาวิชาชางยนต 
 

 



ที่ สาขางาน ชื่อ – สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 
14 ชางไฟฟา นายจรุงศักด์ิ  ศรีมาลา การใชรางวัลเพ่ือสงเสริมเจตคติตอวิชาดิจิตอลเบ้ืองตนของนักศึกษาช้ัน ปวช 3 สาขางานไฟฟากําลัง  
15 นายสันติ  สุวรรณวงศ ศึกษาปจจัยที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันปวช3แผนกชางไฟฟากําลังที่เรียนรายวิชาการ

โปรแกรมและควบคุมไฟฟา(2104-2114)จํานวน 15 คน 
 

16 นายวิเชฐ  สองแกว การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกวงจรไฟฟาแบบอนุกรม  
17 นายกอบศักด์ิ  ดิษโสภา การจัดการเรียนรูโดยนักศึกษาสรุปเน้ือหาของหนวยการเรียนและคนควาหาขอมูลทาง Internet ที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟาช้ันปวช 2 สาขาวิชาไฟฟากําลัง  
 

18 นายธนาธิป    กิมาคม ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชาโปรแกรมและควบคุมไฟฟา  
19 อิเล็กทรอนิกส นายวัชระ  สงวนอาสน การแกไขพฤติกรรมการไมเขาเรียนวิชางานบริการคอมพิวเตอรระดับช้ัน ปวช 3 สาขาชาง

อิเล็กทรอนิกส โดยใชใบควบคุมพฤติกรรม 
 

20 นายปนพงษ  ยอดสะคุณ ศึกษาการใชโปรแกรมทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสเสมือนจริง(Proteus Simulation Program)ในวิชา
ไมโครโปรเซสเซอร 

 

21 เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร 

นางสาวอาบีดะ  นุยเอียด การผลิตเบาะรองน่ังและตุกตาจากฟองยางธรรมชาติ  
22 นายตอหา  เวาะแม็ง การผลิตหมอนอิงจากฟองยางธรรมชาติ  
23 นายปรัชญา  กาญจนารัตน ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนรายวิชากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑยาง

ระดับช้ัน ปวช 2 
 

24 การบัญชี นางสุธิษา  บุญเรืองขาว การพัฒนาการเรียนรูที่เนนกระบวนการกลุมเพ่ือแกปญหานักเรียนสมาธิสั้นในรายวิชาการบัญชีเชาซื้อ
และซื้อขายผอนชําระของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 1 แผนกวิชาการบัญชี 

 

25 นางอภิลักษณ  ไหมสุข เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

26 นางนภาพร   โกศักศร ี การพัฒนาการเรียนรูเรื่อง การวิเคราะหรายการขาย วิชาการบัญชีเบ้ืองตน  
27 คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
นายสุวิทย  เชยบัวแกว การแกไขพฤติกรรมความไมรับผิดชอบในการจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณหลังเลิกใชงานของนักเรียนระดับช้ัน 

ปวช 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

28  นางสาวธนิดา  เลขานุกิจ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 2 วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร  



ที่ สาขางาน ชื่อ – สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 
29  นายธนภัทร  พานิช การแกไขปญหาการเขาช้ันเรียนไมตรงตอเวลาของผูเรียนในรายวิชาโครงการของนักศึกษาระดับช้ัน 

ปวช 3 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

30 เทคนิค
พ้ืนฐาน 

นายปวัตน  หนูบังเกิด การแกไขทักษะการลับมุมเอียงคมตัดของมีดกลึงปอกขวาในวิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองตน ปวช 1 สาขา
ชางเช่ือมโลหะ 

 

31 สามัญ – 
สัมพันธ 

นายสมจิตร  รัสวรรณโณ ศึกษาเจตคติตอวิชาพละศึกษาระดับช้ัน ปวช 2 วิชาพละศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพแผนกสามัญ-
สัมพันธ 

 

32 นายสุธี  บัวหนู การศึกษาพฤติกรรมการคุยโทรศัพทมือถือขณะเรียนวิชาภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนระดับช้ัน ปวส 
1 แผนกชางยนต 

 

33 นายกัณณพนต  ธรรมหิเวศ ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร  
34 นายฮาซัน  ยามาดีบู การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษระหวางการสอนโดยใชเกมประกอบการ

สอนแบบปกติของนักเรียนช้ัน ปวช 2 ชางยนต 
 

35 นางสาวนันทวดี  เซงกิ้ม ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ  
36 นางสาวสุธิสา  แกวนุย ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชา วิทยาศาสตร  
37 นางสาวปวีณา   โกะเห็ม สงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกต 3 เรื่องลอการิทึมของนักเรียนระดับช้ัน 

ปวช.3 แผนกชางยนต 
 

38 นางสาววราพร   เอ่ียมสําอางค การศึกษาพฤติกรรมการสงงานวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน ปวช.2แผนกการบัญชีปการศึกษา 2554  
39 นางปยนุช    ทองเจริญ การศึกษาพฤติกรรมการสงงานวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน ปวช.2แผนกคอมพิวเตอร ปการศึกษา 

2554 
 

 

 


