
       สรุปรายงานการวจิยัในช้ันเรียนของครูผู้สอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

ที ่ สาขางาน ช่ือ – สกลุ งานวจิัย หมายเหตุ 

1 แผนกช่างยนต ์ นายบุญส่ง  การสุวรรณ การขาดความตั้งใจฝึกปฎิบติัก่อนการสอบวชิาปฎิบติั  

2 แผนกช่างยนต ์ นายสุภาพ  สุขศรี การพฒันาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาเคร่ืองยนตส์ันดาป
ภายใน 

 

3 แผนกช่างยนต ์ นายพิงพนัธ์  ทองปัญจะ   

4 แผนกช่างยนต ์ นายสุชาติ  ทองสุข การพฒันาชุดฝึกการสอนเร่ืองงานระบบไฟฟ้าจกัรยานยนต ์  

5 แผนกช่างยนต ์ นายธารารัตน ์ สันตรัตติ การเลือกประเภทการใชส่ื้อการสอนของครูในระดบัชั้น ปวช 3 
สาขาวชิาเคร่ืองกลโดยใชแ้บบสอบถาม 

 

6 แผนกช่างยนต ์ นายชาญศิลป์  พรุเพชร
แกว้ 

การศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียน ปวช.1 เร่ืองการไม่ส่งงาน/การบา้น  

7 แผนกช่างยนต ์ นายสรณวชิญ ์ ชูพรหม การพฒันาเจตคิเพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลศาสตร์วศิวกรรม 1 ระดบั 
ชั้น ปวส.1/1 

 

8 แผนกช่างยนต ์ นายนพฐพรข ์ สถิตด ารง
กลุณ์ 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา งานจกัรยานยนต ์ของนกัเรียนชั้น 
ปวช.1 

 

9 แผนกวชิาช่างก่อสร้าง นายสมคิด  เพช็ร์เทพ   
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10 แผนกวชิาช่างก่อสร้าง นายวรีวงศ ์ วงศห์ล่อ  
 

 

11 แผนกวชิาช่างก่อสร้าง นางสาวรัญชิดา  แกว้ช่วง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมี้วนิยัและความรับผดิชอบ 
 

 

12 แผนกช่างเช่ือมโลหะ นายศราวธุ  ชุมภูราช การพฒันาทกัษะการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์งานเช่ือมไฟฟ้าของนกัศึกษา
ระดบัชั้น ปวช 2/2 แผนกวชิาช่างเคร่ืองกลโดยใชกิ้จกรรมจบัคู่ฝึกปฏิบติั 

 

13 แผนกช่างเช่ือมโลหะ นายประสาน  หมินแดง ศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนของนกัเรียน ปวช 1-3 สาขาวชิา
ช่างเช่ือมโลหะ 

 

14 แผนกช่างไฟฟ้า นายป่ินพงษ ์ ยอดสะคุณ การศึกษาการบูรณาการองคค์วามรู้เดิมร่วมกบัการสอนดว้ยประสบการณ์จริง
ในวชิาการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 

 

15 แผนกช่างไฟฟ้า นายสันติ  สุวรรณวงศ ์ การแกไ้ขปัญหาการเขา้ชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนกัเรียนชั้น ปวช 1 กลุ่ม 1 
แผนกช่างไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีเรียนรายวชิาเขียนแบบไฟฟ้า 

(2104-2001) 
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16 แผนกช่างไฟฟ้า นายจรุงศกัด์ิ  ศรีมาลา ผลของการใชเ้ทคนิคการทดสอบยอ่ยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าก าลงั 

 

17 แผนกช่างไฟฟ้า นายกอบศกัด์ิ  ดิษโสภา การพฒันาทกัษะการใชเ้คร่ืองมลัติมิเตอร์ ดว้ยกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนนกัศึกษา 
ปวส 1 สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั  

 

18 แผนกวชิา
อิเลก็ทรอนิกส์ 

นายวชัระ  สงวนอาสน ์ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาเคร่ืองรับวทิย ุระดบัชั้น 
ปวช 2 

 

19 แผนกวชิา
อิเลก็ทรอนิกส์ 

นายนฤชาติ  สุวรรณชาตรี การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสอน แผนกวชิาช่าง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

20 แผนกวชิาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ 

นางสาวอาบีด๊ะ  นุย้เอียด การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนกัศึกษา   
ปวส 1  

 

21 แผนกวชิาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ 

นายปรัชญา  กาญจนารัตน ์ ศึกษาพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนสายของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช 2  
สาขางาน อุตสาหกรรมยาง 

 

22 แผนกวชิาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ 

นายธิติพงษ ์ ทิพรัตน์ การพฒันาเจตคติ เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น ปวส 1 วชิา 
ผลิตภณัฑย์างแหง้ 1 
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23 แผนกวชิาการบญัชี นางสุธิษา  บุญเรืองขาว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา การบญัชีเช่าซ้ือและฝากขายในการบนัทึก
บญัชีตามเกณฑก์ารขายผ่อนช าระต่อเน่ืองกนัหลายปี ของนกัเรียน  

ปวช 2 แผนกวชิาการบญัชี 

 

24 แผนกวชิาการบญัชี นางนภาพร  โกศกัศรี ความสามารถในการจดัท ากระดาษท าการ 8 ช่อง วชิา การบญัชีส าหรับ
กิจการซ้ือขายสินคา้ สอนโดยการใชแ้บบอุปนยั 

 

25 แผนกวชิาการบญัชี นางอภิลกัษณ์  ไหมสุข เจตคคิท่ีมีต่อวนิยัในตนเองดา้นวนิยัในหอ้งเรียน ความขยนัอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ของนกัเรียน ปวช 1 

 

26 แผนกวชิาการบญัชี นางสิริภทัร  บวัแดง ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อคุณภาพการสอน วชิาเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองตน้ (2200-1001) ของนกัเรียนสาขาวชิาพณิชยการ 

 

27 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

นายสุวทิย ์ เชยบวัแกว้ การใหค้  าชมเชยเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวชิาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ ของนกัเรียน ปวช 2 

 

28 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

นางสาวธนิดา  เลขานุกิจ การพฒันาความสามารถทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ ชั้น ปวช 1 โดย
ใชเ้อกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างข้ึน 
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29 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

นายธเนศ  บุญแท ้ การแกไ้ขพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา โดยใชแ้บบประเมิน
พฤติกรรม ของนกัเรียน ปวส 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

30 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

นายธนภทัร์  พานิช การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ก่อนเรียนและหลงัเรียนวชิาคริตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ เร่ืองเซต โดยใชกิ้จกรรมการเรียนแบบร่วมมือ 

 

31 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

นางสาวสุกญัญา  หมาน
สา 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่
ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

 

32 แผนกวชิาสามญั 
สัมพนัธ์ 

นายสมจิตร  รัสวรรณโณ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมี้วนิยัและความรับผดิชอบ 
ของนกัเรียน ปวช 2 

 

33 แผนกวชิาสามญั 
สัมพนัธ์ 

นางสาวปวณีา  โก๊ะเหม ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ก่อนเรียนและหลงัเรียนวชิา คณิตศาสตร์ 2 
เร่ืองเซตโดยใชกิ้จกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ปวส 1 แผนกไฟ้ฟ้าก าลงั 

 

34 แผนกวชิาสามญั 
สัมพนัธ์ 

นางสาววรีะวรรณ  จนัอิ การพฒันาความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอดโดยใชแ้ผนท่ี
ความคิดของนกัเรียน ปวช 2 สาขาวชิาช่างไฟ้ฟ้าก าลงั 
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35 แผนกวชิาสามญั 
สัมพนัธ์ 

นางสาวพิไลพร  สมพงษ ์ พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนและพฤติกรรมการสอนของครู ต่อการ
ขาดเรียนในรายวชิาวทิยาสาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 

 

36 แผนกวชิาสามญั 
สัมพนัธ์ 

นางสาวแวฮาฟเสาะห์  แว
ดาโอะ 

ผลของการใชเ้ทคนิคการท่องจ าและฝึกเขียนสะกดค ากริยา 3 ช่อง ทีมีต่อ
พฒันาการในการเรียนไวยกรณ์ภาษาองักฤษ เร่ือง Part Simple 

 

37 แผนกวชิาสามญั 
สัมพนัธ์ 

นางสาวกลุวดี แประสามะ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวธีิเพื่อนช่วยสอนเพื่อแกปั้ญหา
ระดบัผลการเรียนต ่าในรายวชิาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนกัศึกษา ปวช 2 

 

38 แผนกวชิาสามญั 
สัมพนัธ์ 

นายอสัมี  สมาน ผลของการใชเ้พลงภาษาองักฤษท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษเร่ืองไว
ยกรณ์ รายวชิา ทกัษะพฒันาเพื่อการส่ือสารภาษาองักฤษ ระดบั ปวส 1 

 

39 แผนกวชิาเทคนิค
พื้นฐาน 

นายปวตัน ์ หนูบงัเกิด ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อนรายวชิา
งานตะไบ 

 

40 แผนกวชิาเทคนิค
พื้นฐาน 

นายอดินนัต ์ สะแต การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน แผนกวชิา ช่าง
ไฟฟ้าก าลงั ระดบั ปวช 1 ศูนยฝึ์กวชิาชีพสะเดา 
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1 แผนกวชิา
อิเลก็ทรอนิกส์ 

นายณทตั  ปรีชม การหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนผา่นวดีิโอ วิชาเคร่ืองรับวทิย ุของ
นกัศึกษาระดบัชั้น ปวช 2 

 

2 แผนกวชิา
อิเลก็ทรอนิกส์ 

นายวฒิุนนัท ์ จนัจุฬา การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวชิาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนกัศึกษา 
ปวช 1 

 

3 แผนกช่างไฟฟ้า นายณฐกร  กิมาคม ทกัษะการใชโ้ปรแกรมทดลองวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เสมือนจริง ในวชิา
ไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

 

4 แผนกช่างไฟฟ้า นายวรรณชยั  แกว้
นพรัตน ์

ศึกษาการใชง้านโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์เสมือนจริง ในวชิา
ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

5 แผนกวชิาเทคนิค
พื้นฐาน 

นางสาวนูรียา  หวนัล่า
โส๊ะ 

ศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนของนกัเรียน ระดบั ปวช 1 
แผนกช่างเช่ือมโลหะและช่างยนต ์

 

6 แผนกวชิาเทคนิค
พื้นฐาน 

นางสาวเกษรา  สุวรรณ
หงษ ์

การส่งงานไม่ตรงเวลาวชิาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ ของนกัศึกษาแผนก
ช่างยนต ์ปวช1/2 

 

  

 



 

             สรุปรายงานการวจิยัในช้ันเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

ที ่ สาขางาน ช่ือ – สกลุ งานวจิัย หมายเหตุ 

7 แผนกวชิาเทคนิค
พื้นฐาน 

นายศตวรรษ  เพชรคง
ทอง 

การแกไ้ขปัญหาการใชแ้คร่ืองมือวดั(เวอร์เนียคาลิปเปอร์) ในวชิางานฝึก
ฝีมือ 1 ชั้นปวช 1 แผนกวชิาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

8 แผนกช่างเช่ือมโลหะ นางสาวกนกพร  มิสโร ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิางานเช่ือมโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 
ของนกัเรียน ปวช 1 

 

9 แผนกช่างเช่ือมโลหะ นายชาฝีอี  มูสา การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนการสอน วชิางานเช่ือม
โลหะแผน่เบ้ืองตน้ ระดบัชั้น ปวช 2/2  

 

10 แผนกช่างเช่ือมโลหะ นายอดิศกัด์ิ  ใบดุเกม็ พฤติกรรมการศึกษาการใชโ้ทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษาสาขาช่างเช่ือม
โลหะ ระดบัชั้น ปวช 1 

 

 

 

 

 

 



  สรุปรายงานการวจิยัในช้ันเรียนของครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

ที ่ สาขางาน ช่ือ – สกลุ งานวจิัย หมายเหตุ 

1 แผนกช่างยนต ์ นายบุญส่ง  การสุวรรณ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนกัเรียนในระดบัชั้น ปวช 1 โดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่ม 1 

 

2 แผนกช่างยนต ์ นายสุภาพ  สุขศรี การใชส่ื้อการสอนใบงาน เร่ืองโครงสร้างของเคร่ืองยนต ์รายวชิางาน
เคร่ืองมือกลช่างยนต ์ระดบัชั้น ปวช 2 

 

3 แผนกช่างยนต ์ นายพิงพนัธ์  ทองปัญจะ ผลสัมฤทธ์ิการแกปั้ญหางานบริการรถยนต ์  

4 แผนกช่างยนต ์ นายสุชาติ  ทองสุข การพฒันาทกัษะการใชเ้คร่ืองมือช่างยนต ์ของนกัศึกษาระดบั ปวช 2 แผนก
วชิาช่างยนต ์โดยใชกิ้จกรรมจบัคู่ฝึกปฏิบติั 

 

5 แผนกช่างยนต ์ นายธารารัตน ์ สันตรัตติ   

6 แผนกช่างยนต ์ นายชาญศิลป์  พรุเพชร
แกว้ 

  

7 แผนกช่างยนต ์ นายสรณวชิญ ์ ชูพรหม การพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาวชิากลศาสตร์ของไหล ของ
นกัเรียนชั้น ปวส 1/1 สาขาวชิาเคร่ืองกล 

 

8 แผนกช่างยนต ์ นายนพฐพรข ์ สถิตด ารง
กลุณ์ 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิางานเคร่ืองยนตดี์เซล ของนกัเรียน
ระดบั ปวช 2 ดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

9 แผนกวชิาช่างก่อสร้าง นายสมคิด  เพช็ร์เทพ   
 



           สรุปรายงานการวจิยัในช้ันเรียนของครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

ที ่ สาขางาน ช่ือ – สกลุ งานวจิัย หมายเหตุ 

10 แผนกวชิาช่างก่อสร้าง นายวรีวงศ ์ วงศห์ล่อ การส่งเสริมเจตตคติในการเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพของนกัศึกษาชั้น 
ปวส 2 สาขาวชิาช่างโยธา 

 

11 แผนกวชิาช่างก่อสร้าง นางสาวรัญชิดา  แกว้ช่วง   

12 แผนกช่างเช่ือมโลหะ นายศราวธุ  ชุมภูราช พฤติกรรมการแต่งกายของนกัศึกษาชั้น ปวช 1 แผนกวชิาโลหะการ ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวชิา งานเช่ือมไฟฟ้า 1 

 

13 แผนกช่างเช่ือมโลหะ นายประสาน  หมินแดง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น ปวช 2 สาขาช่างเช่ือม
โลหะ ในวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

ดีข้ึนดว้ยวธีิการสอนเสริม 

 

14 แผนกช่างไฟฟ้า นายป่ินพงษ ์ ยอดสะคุณ  
 

 

15 แผนกช่างไฟฟ้า นายสันติ  สุวรรณวงศ ์  
 

 

 

 

 



สรุปรายงานการวจิยัในช้ันเรียนของครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

ที ่ สาขางาน ช่ือ – สกลุ งานวจิัย หมายเหตุ 

16 แผนกช่างไฟฟ้า นายจรุงศกัด์ิ  ศรีมาลา การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผดิชอบในการท างาน ของนกัศึกษา
ชั้น ปวช 1 โดยใชว้ธีิการเสริมแรงทางบวก 

 

17 แผนกช่างไฟฟ้า นายกอบศกัด์ิ  ดิษโสภา การพฒันาทกัษะการปฏิบติังานวชิาติดตั้งไฟฟ้าในอาคารดว้ยวธีิเพื่อนช่วย
เพื่อน นกัศึกษา ปวช 1 สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 

 

18 แผนกวชิา
อิเลก็ทรอนิกส์ 

นายวชัระ  สงวนอาสน ์   

19 แผนกวชิา
อิเลก็ทรอนิกส์ 

นายนฤชาติ  สุวรรณชาตรี การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมี้วนิยัและความรับผดิชอบของ
นกัศึกษา ปวช 2  

 

20 แผนกวชิาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ 

นางสาวอาบีด๊ะ  นุย้เอียด การใหค้  าชมเชยเพื่อส่งเสริมเจตตคติต่อวชิาการศึกษาสูตรยางของนกัเรียน
ระดบัชั้น ปวช 2  

 

21 แผนกวชิาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ 

นายปรัชญา  กาญจนารัตน ์ การพฒันาทกัษะการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนโดยการใชเ้คร่ืองมือผงัความคิด
(Mind map) ของ นกัศึกษาระดบัชั้น ปวส 

 

22 แผนกวชิาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ 

นายธิติพงษ ์ ทิพรัตน์ การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนชั้น ปวช 1  

 

สรุปรายงานการวจิยัในช้ันเรียนของครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 



ที ่ สาขางาน ช่ือ – สกลุ งานวจิัย หมายเหตุ 

23 แผนกวชิาการบญัชี นางสุธิษา  บุญเรืองขาว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีตัว๋เงินเก่ียวกบังบพิสูจน์ยอดเงิน
ฝากธนาคารของนกัเรียนระดบั ปวช 2  

 

24 แผนกวชิาการบญัชี นางนภาพร  โกศกัศรี ความสามารถในการค านวณหายอดซ้ือสินคา้ทั้งส้ิน วชิาการบญัชี
สินคา้ การสอนโดยการใชแ้บบอุปนยั ระดบัชั้น ปวช 2 

 

25 แผนกวชิาการบญัชี นางอภิลกัษณ์  ไหมสุข การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบา้นวชิาธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช 3 สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 

 

26 แผนกวชิาการบญัชี นางสิริภทัร  บวัแดง การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผดิชอบการส่งงานของนกัเรียน
ระดบัชั้น ปวช 2 แผนกวชิาการบญัชี  วชิา การบญัชีร่วมคา้และระบบ

ใบส าคญั โดยการใชเ้ทคนิคเสริมแรงทางบวก 

 

27 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

นายสุวทิย ์ เชยบวัแกว้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการสร้างเวบ็เพจดว้ยภาษา HTML โดยการ
จดัการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ร่วมกกนัแบบร่วมกนัคิด

ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวส 2 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ 

 

28 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

นางสาวธนิดา  เลขานุกิจ การพฒันาความสามารถทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียน 
ปวส 1 แผนกช่างไฟฟ้า โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างข้ึน 

 

 

 

 



  

สรุปรายงานการวจิยัในช้ันเรียนของครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

ที ่ สาขางาน ช่ือ – สกลุ งานวจิัย หมายเหตุ 

29 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

นายธเนศ  บุญแท ้ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมี้วนิยัและความรับผดิชอบของ
นกัเรียนชั้น ปวช 2  

 

30 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

นายธนภทัธ์  พานิช ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน รายวชิา
การใชด้ปรแกรมกราฟิก 

 

31 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

นางสาวสุกญัญา  หมาน
สา 

เคร่ืองมือเตรียมการก่อนเขียนโปรแกรมดว้ยผงังานโปรแกรมวชิาพื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดบัชั้น ปวช 2 

 

32 แผนกวชิาสามญั 
สัมพนัธ์ 

นายสมจิตร  รัสวรรณโณ การวจิยัสมรรถนะการออกก าลงักาย วชิาพลศึกษาเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ  

33 แผนกวชิาสามญั 
สัมพนัธ์ 

นางสาวปวณีา  โก๊ะเหม การสร้างและพฒันาชุดฝึกเสริมทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและ
ร้อยละ ระดบัชั้น ปวช 1 

 

34 แผนกวชิาสามญั 
สัมพนัธ์ 

นางสาววรีะวรรณ  จนัอิ การศึกษาเจตคติของนกัศึกษาระดบั ปวส 1 สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการสอนของครูผูส้อน วชิาเศรษฐกิจพอเพียง 
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35 แผนกวชิาสามญั 
สัมพนัธ์ 

นางสาวพิไลพร  สมพงษ ์   

36 แผนกวชิาสามญั 
สัมพนัธ์ 

นางสาวแวฮาฟเสาะห์  แว
ดาโอะ 

ประสิทธิผลของกิจกรรมเพลงภาษาองักฤษต่อการเรียนรู้และความคงทน
ของค าศพัทแ์ละความสามารถดา้นการพูด 

 

37 แผนกวชิาสามญั 
สัมพนัธ์ 

นางสาวกลุวดี แประสามะ ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวธีิเพื่อนช่วยสอนเพื่อแกปั้ญหาระดบั
ผลการเรียนต ่ารายวชิาภาษาไทยพื้นฐาน 

 

38 แผนกวชิาสามญั 
สัมพนัธ์ 

นายอสัมี  สมาน การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการ
อ่าน ของนกัเรียน ปวช 1 สาขาวชิาบญัชี  รายวชิาภาษาองักฤษในชีวิต

จริง 1 

 

39 แผนกวชิาเทคนิค
พื้นฐาน 

นายปวตัน ์ หนูบงัเกิด การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนวชิางานฝึกฝีมือ 1 ใหมี้วนิยัและความ
รับผดิชอบ ของนกัเรียน ปวช 1/1 แผนกช่างไฟฟ้า 

 

40 แผนกวชิาเทคนิค
พื้นฐาน 

นายอดินนัต ์ สะแต เคร่ืองมินิซีเอน็ซีควบคุมดว้ยโปรแกรม MACH 3  

 

 


