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รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนท่ี  2/2559 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

************************************ 

ลําดับท่ี ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 

1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายวชิาโปรแกรมกราฟฟก 

นายธรภัทร     พานิช คอมพิวเตอรธุรกิจ  

2. การพัฒนาแบบฝกปฏิบัติวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ ของ

นักเรียน ปวส.1 แผนกชางยนต โดยใช

แบบฝกหัดท่ีสรางข้ึน 

นางสาวธนิดา  เลขานุกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ  

3. การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน

ของนักเรียน ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นายธเนศ      บุญแท คอมพิวเตอรธุรกิจ  

4. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนการ 

สอนดวยโปรแกรม Prezi เรื่องการใช

โปรแกรม Microsoft Word 2013 

เบื้องตน รายวิชาโปรแกรมประมวลคํา 

2204-2108 ระดับชั้น ปวช.1 

คอมพิวเตอรธุรกิจ ศูนยฝกอบรมวิชาชีพ

อําเภอสะเดา 

นายลุกมาน    ตาเดอิน คอมพิวเตอรธุรกิจ  

5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตนของ

นักเรียน ระดบัชั้น ปวช.2/2 แผนกวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ 

นายสุวิทย    เชยบัวแกว คอมพิวเตอรธุรกิจ  

6. ความพึงพอใจของผูเรียนในการจักการ

เรียนการสอนโดยประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร

ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นายสมนึก     ธรรมชาติ คอมพิวเตอรธุรกิจ  

 

 

 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนท่ี  2 /2559 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

************************************ 

ลําดับท่ี ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 

7. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียนชั้น ปวช.3 แผนกวิชาเทคโนโลยี

ยางและพอลิเมอร 

นายธิติพงษ    ทิพรัตน เทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร 

 

8. ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนแบบหองเรียน

กลับดานในวิชาเทคโนโลยีพลาสติก

เบื้องตนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

นางสาวรัชดาภรณ  จิตตารมย เทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร 

 

9. การใชกระบวนการสอนแบบเสาะหา

ความรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการ

คิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน

ระดับชั้น ปวช.2 สาขาอุตสาหกรรมยาง 

ในรายวิชาการศึกษาสูตรยาง 

นางวิชชุดา     คงวิทยา เทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร 

 

10. เจตคติท่ีมีตอวินัยในตนเองดานวินัยใน

หองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาชาง

กอสราง ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา

ท่ี 2/2559  

นายสมคิด     เพ็ชรเทพ ชางกอสราง  

11. การจัดการเรียนการสอนแบบเนนการ

ปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวชิาการเขียนแบบกอสราง ของ

นักศึกษา แผนกวิชาชางกอสราง ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 

(โยธา) วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นายวศโดม    จุลิวรรณลยี ชางกอสราง  

 

 
 
 
 
 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนท่ี   2/2559 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

************************************ 

ลําดับท่ี ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 

12. การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

นิวเมติกสและไฮดรอลิกส  เรื่อง งาน

ควบคุมกระบอกสูบสองทาง โดยใช ชุดฝก

ควบคุมกระบอกสูบสองทาง สําหรับ

นักเรียนชั้น ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นายสุริยะ     พูลพิพัฒน ไฟฟากําลัง  

13. ศึกษาการใชโปรแกรมทดลองวงจรการ

ควบคุมไฟฟาเสมือนจริงโปรติอัส ในวิชา

ไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน ของ

นักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกวิชาชางไฟฟา

กําลัง  

นายสมพร  มณีนวล ไฟฟากําลัง  

14. การพัฒนาศักยภาพการทําผังความคิดให

สอดคลองและครอบคลุมเรื่อง การ

ออกแบบระบบไฟฟา ของนักศึกษา 

ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 สาขาวิชา

ไฟฟากําลัง 

นายกอบศักดิ์     ดิษโสภา ไฟฟากําลัง  

15. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย

เรียนรูการตอวงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศ 

โดยสอนแบบแบงกลุมและสาธิต

กรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ชาง

ไฟฟากําลัง 

นายสอแหละ    เจะแอ ไฟฟากําลัง  

16. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการตอวงจร

ควบคุมมอเตอรแบบสตารทโดยตรง 

(DIRECT START MOTOR) กรณีศึกษา 

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานติดตั้ง

ไฟฟา 

นายจรุงศักดิ์     ศรีมาลา ไฟฟากําลัง  

 

 

 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนท่ี  2 /2559 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

************************************ 

ลําดับท่ี ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 

17. การแกปญหาผูเรียนระดับชั้น ปวช.1 ไม

สามารถจําคําศัพทพ้ืนฐานทางไฟฟา วิชา 

วงจรไฟฟากระแสสลับ โดยวิธเีพ่ือนชวย

เพ่ือน 

นางสาวทัศนีย    ไบบาว ไฟฟากําลัง  

18. การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน

และการสงเสริมงานวิชาเครื่องรับโทรทัศน 

นายฤนชาติ    สุวรรณชาตร ี อิเล็กทรอนิกส  

19. การพัฒนาทักษะการใชเครื่องวัดมัลติ

มิเตอรโดยใชเครื่องวัดมัลติมิเตอรจําลอง 

ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.1) 

นายดนุเดช    เหมรัญ อิเล็กทรอนิกส  

20. ศึกษาปจจัยการสรางแรงจูงใจในการเรียน 

วิชาอินเตอรเฟสเบื้องตน ระดับชั้น ปวช.3 

สาขางานอินเล็กทรอนิกส 

นายวัชระ    สงวนอาสน อิเล็กทรอนิกส  

21. การพัฒนาทักษะการเชื่อมรอยตอตัวทีทา

ขนานนอนของนักศึกษา ชั้น ปวช.1 แผนก

วิชาชางเชื่อมโลหะ ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่ํากวาเกณฑ ในรายวิชางานเชื่อม

ไฟฟา 1 รหัสวิชา 2103-2001 ดวยวิธีการ

ควบคุมทุกข้ันตอน 

นายศราวุธ    ชุมภูราช ชางเชื่อมโลหะ  

22. การเปรียบเทียบผลสัมฤท์ิทางการเรียน 

วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน (2100-

1001) และความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียน ปวช.ชั้นปท่ี 1 แผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดย

ใชเสียงเพลงประกอบกับการสอนตามคูมือ

คร ู

นายนิโรจน    เพ็งศรี ชางเชื่อมโลหะ  

 

 

 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนท่ี  2/2559 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

************************************ 

ลําดับท่ี ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 

23. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักศึกษา ปวช.2 วิชาคณิตศาสตรชาง

เชื่อม โดยกําหนดกระดับพฤติกรรมการ

เรียนรูตามหลักการของแผนการสอน 

นายประสาน      หมินแดง ชางเชื่อมโลหะ  

24. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหวางการเรียนแบบทดลองและการ

เรียบแบบบรรยาย นักเรียนระดับชั้น 

ปวช.1แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ ใน

รายวิชางานทดสอบแบบทําลายสภาพ 

นางสาวกนกพร    มิสโร ชางเชื่อมโลหะ  

25. ปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน (รหัส 2100-

1008) ระดับชั้น ปวช.1 สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2559 

นายพิเชษฐ      สัมปชาโน เทคนิคพ้ืนฐาน  

26. ปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน (2100-

1008) ระดับชั้น ปวช.2 สาขาชางไฟฟา 

แผนกวิชาชางเทคนิคพ้ืนฐาน 

นายสุวิทย      ตาตะนันท เทคนิคพ้ืนฐาน  

27. การพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนน

กระบวนการกลุม เพ่ือแกปญหานักเรียน

สมาธิสั้นในรายวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 

ของนักเรยีน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวชิา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

นางอภิลักษณ    ไหมสุข การบัญชี  

28. การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอ

คุณภาพการสอนของผูสอนรายวิชาการ

ประยุกตโปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชี 

นางสาวณัฐวดี    บุญพันธุ การบัญชี  

 

 

 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนท่ี  2/2559 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

************************************ 

ลําดับท่ี ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 

29. การคํานวณตนทุนของกิจการ

อุตสาหกรรม วิชาการบัญชี ตนทุน

เบื้องตนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 

นางสิริภัทร      บัวแดง การบัญชี  

30. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษีเงินได

บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่องการ

คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดย

วิธีการจัดกลุมทําแบบฝกหัด ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นป

ท่ี 2 

นางสาวสุชยา   บินหมัด การบัญชี  

31. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

การบัญชีตั๋วเงินโดยใชกิจกรรมเพ่ือนชวย

เพ่ือน ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัร

วิชาชพี ชั้นปท่ี 2 แผนกวิชาการบัญช ี

นางสุธิษา    บุญเรืองขาว การบัญชี  

32. ความสามรถในการจัดทํากระดาษทําการ   

6 ชอง วิชา หลักการบัญชีเบื้อตน 1 

(3200-001) สอนโดยการใชแบบอุปนยั 

นางนภาพร  โกศักศรี การบัญชี  

33. การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอาหรับ

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

อิสลามศึกษา เรื่องอักษรภาษาอาหรับโดย

ใชแบบฝกเสริมทักษะ ของนักเรียน

ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาชางกอสราง 

นางสาวสุมาลี  หละหมีน สามัญ-สัมพันธ  

34. การแกปญหาพฤติกรรมการขาดเรียนของ

นักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกผลติภัณฑยาง 

ในรายวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพ

ชางอุตสาหกรรม 

นายมานพ  บุญประเสริฐ สามัญ-สัมพันธ  

 

 

 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนท่ี 2 /2559 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

************************************ 

ลําดับท่ี ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 

35. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใช

กิจกรรมการใชพจนานุกรม ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

นางแวฮาฟเสาะห  ภูยุทธานนท สามัญ-สัมพันธ  

36. การใชแผนท่ีความคิดเพ่ือเสริมสรางทักษะ

การสรุปความคิดรวบยอดวิชา หนาท่ี

พลเมืองและศีลธรรม (200-1501) ของ

นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 

2 สาขาวิชาการบัญชี 

นางสาววีระวรรณ  จันอิ สามัญ-สัมพันธ  

37. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมี

วินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้น 

ปวช.1 

นายสมจิตร  สุวรรณโร สามัญ-สัมพันธ  

38. การศึกษาผลการสอนโดยใชกิจกรรมเสริม

ท่ีมีตอความสามารถในการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 2 

แผนกวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นายอัสมี  สมาน สามัญ-สัมพันธ  

39. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร  เรื่องอัตราสวน ระหวาง

สอนโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา

กับการสอนปกติของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค

จะนะ 

นางรวีภา   อําพันนิยม สามัญ-สัมพันธ  

 

 

 

 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนท่ี  2/2559 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

************************************ 

ลําดับท่ี ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 

40. การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือชางยนต 

ของนักศึกษา ระดับ ปวช.1 สาขาวิชา ชาง

ยนต วิทยาลัยเทคนิคจะนะโดยใชกิจกรรม

จับคูฝกปฏิบัติ 

นายณัฐพงศ  ดีนวนพะเนา ชางยนต  

41. การพัฒนาเจตคตเิพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน รายวิชา งานวัดละเอียดชางยนต 

ของนักศึกษาชัน้ ปวช.ชย.2/1 

นายพิงพันธ  ทองปญจะ ชางยนต  

42. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 1 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ในเรื่องการไมสง

งาน/การบาน 

นายชาญศิลป  พรุเพชรแกว ชางยนต  

43. เจตคติท่ีมีตอวินัยในตนเองดานวินัยใน

หองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ

นักเรียนระดับ ปวส.1 

นายสรณวิชญ ชูพรหม ชางยนต  

44. การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนสาย 

นักเรียนชั้น ปวช.2/2 แผนกวิชาชางยนต 

ในรายวิชางานไฟฟารถยนต  โดยวิธีทํา

ขอตกลงและศึกษาพฤติกรรม 

นายธารารัตน  สันตรัตต ิ ชางยนต  

45. การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน

และการสงงานของนักเรียนระดับชั้น 

ปวช.3 แผนกวิชาชางยนตในรายวิชางาน

ปรับแตงเครื่องยนตเบื้องตน ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2559 

นายสภาพ  สุขศรี ชางยนต  

 

 

 

 



รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนท่ี  2/2559 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

************************************ 

ลําดับท่ี ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 

46. การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือชางยนต 

ของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนก

วิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยใช

กิจกรรมจับคูฝกปฏิบัติ 

นายศดายุ  สมยัง ชางยนต  

47. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางาน

เครื่องยนตดีเซล  ของนักเรียน ระดับ ชั้น 

ปวช.2 ดวยคอมพิวเตอรชวยสอน 

นายนพฐพรข  สถติดํารงกุลณ ชางยนต  

48. 

 

การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือชางยนต  

ของนักเรียน ระดับ ปวช.3 แผนกวิชาชาง

ยนต วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยใช

กิจกรรมจับคูฝกปฏิบัติ 

นายสชุาติ  ทองสุข ชางยนต  

 

 
 

 


