
รายช่ือผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

ลำดับที่ ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 
1 ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานฝึก

ฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 2 สาขาช่างไฟฟ้า  

นายสุวิทย์  ตาตะนันท์ เทคนิคพ้ืนฐาน  

2 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย
วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 
2010-1001 

นางสาวธนิศา  รัตนกิจ เทคนิคพ้ืนฐาน  

3 การใช้ชุดฝึกปฏิบัติวิชา การบัญชีตั๋วเงิน เรื่อง 
ต๋ัวเงินรับขายลดของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  

นางสุธิษา  บุญเรืองขาว การบัญชี  

4 ผลการพัฒนาความสามารถในการคำนวนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา  รายวิชาการบัญชีภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา 20201-2005 การสอน
โดยวิธีแบบฝึก นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 
แผนกวิชาการบัญชี 

นางนภาพร  โกศักศรี การบัญชี  

5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อบทเรียน
โปรแกรม Power Point ในการเรียนรู้
รายวิชากฎหมายแรงงาน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 แผนกวิชาช่าง
ยนต์ 

นางสาวพรชนิตว์  อภัย
รัตน์ 

การบัญชี  

6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
บัญชีตั๋วเงินโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกา
ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่2 
สาขาวิชาการบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
อำเภอสะเดา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นางสาวชุติมา  อินณุมาน การบัญชี  

7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
บัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นางอภิลักษณ์  ไหมสุข การบัญชี  



 

 

รายช่ือผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 
8 การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การบันทึกรายการค้าใน

สมุดรายวันเฉพาะ วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบจิ๊กซอว์ ของ
นักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 

นางสาวฐวรรณ์ชนก  บุญ
พันธุ์ 

การบัญชี  

9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ
บัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า เรื่องการบันทึก
รายการปรับปรุงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่1 

นางเจสุดา  สุมังคโล การบัญชี  

10 การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้
เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง ในรายวิชา
การศึกษาสูตรยาง 

นางวิชชุดา  คงวิทยา เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ 

 

11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรายวิชา
อุตสาหกรรมถุงมือยาง เรื่องการผลิตถุงมือ
ยาง โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิตของ
นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ 

นายธิติพงษ ์ ทิพรัตน์ เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ 

 

12 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อบทเรียน
โปรแกรม Power Point ในการเรียนรู้
รายวิชาเทคโนโลยีพลาสติกเบื้องต้น ระดับ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 แผนก
วิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

นางสาวรัชดาภรณ์  จิตตา
รมย์ 

เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ 
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 
13 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อบทเรียน
โปรแกรม Power Point ในการเรียนรู้
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการอาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

นางสาวธนิดา  เลขานุกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

14 การพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมลู นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
อำเภอสะเดา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นายลุกมาน  ตาเดอิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

15 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 
วิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

นายธเนศ  บุญแท้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

16 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ย
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายสุวิทย์  เชยบัวแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้าง
เว็บไซต์ เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบ
โครงสร้างเว็บไซตโ์ดยใช้สื่อประสมของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที ่2  

นางสาวกันทิมา  ใบตะเห คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

19 ความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการ
เรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นายสมนึก  ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
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ลำดับที ่ ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 
20 การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะและ

ความชำนาญ ด้านการอ่านค่าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
รายวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ ของนักศึกษา
แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.2 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นายธารารัตน์  สันตรัตติ ช่างยนต์  

21 
 

ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนแบบห้องเรียนกลัง
ด้านในวิชาเครื่องล่างรถยนต์ของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.2/2 แผนกวิชาช่างยนต์ 

ว่าที่ ร.ต.นัทธพงศ์  สิงห์
พรหม 

ช่างยนต์  

22 การพัฒนาเจตคติเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ของ
นักศึกษาชั้น ปวช.2/2 สาขาช่างยนต์ 

นายพิงพันธ์  ทองปัญจะ ช่างยนต์  

23 เจตคตทิี่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยใน
ห้องเรียน ความขยันอดทนการเรียนและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ชั้น ปวช.2/3 

นายธนกร  หนูแสง ช่างยนต์  

24 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ของนักเรียน
ชั้น ปวส.1/2 สาขาวิชาเครื่องกล สาขา
งานเทคนิคยานยนต์ 

นายสรณวิชญ์  ชูพรหม ช่างยนต์  

25 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา 
งานบำรุงรักษารถยนต์ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2 กลุ่ม 1 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

นายสุภาพ สุขศรี ช่างยนต์  

26 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็น
ผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
การเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้น ปวช.3/2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นายชาญศิลป์  
พรุเพชรแก้ว 

ช่างยนต์  
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ลำดับที ่ ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 
27 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางาน

เครื่องยนต์เล็ก ของนักเรียน ระดับ ปวช.1 
ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
Assisted Instruction, CAI) ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2562 

นายนพฐพรข์  
สถิตดำรงค์กุลณ์ 

ช่างยนต์  

28 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา
งานเครือ่งยนต์เล็ก ของนักเรียน ระดับชั้น 
ปวช.1/2 สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำภาค
เรียนที่ 2/2562  

นายณัฐพงศ์ ดีนวนพะเนา ช่างยนต์  

29 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต โดย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มของ
นักเรียนปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายมานพ บุญประเสริฐ สามัญ-สัมพันธ์  

30 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอาหรับ 
อัลหะดีษของวิชาวจนศาสนา 4 

นางสาวสารีน่า ร่าหน ิ สามัญ-สัมพันธ์  

31 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 

นางอาภาภรณ์  
พลอยประเสริฐ 

สามัญ-สัมพันธ์  

32 การใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TAI ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และทักษะการทำงานเป็นกลุ่มของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นางสาวเจนจิรา  
ตรีรัญเพชร 

สามัญ-สัมพันธ์  

33 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและ
บริการ ของนักเรียน ปวช. ชัน้ปีที่ 2 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม 

นางสาวสิรภัทร  
บิลหละเต๊ะ 

สามัญ-สัมพันธ์  
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ลำดับที ่ ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 
34 การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับ

ใจความของนักเรียน แผนกเทคนิคยาน
ยนต์ ระดับชั้น ปวช.1/1 

นางสาวเพ็ญประภา  
สุกสีทอง 

สามัญ-สัมพันธ์  

35 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยใช้แผนภูมิ
กราฟฟิก 

นางแวฮาฟเสาะห์  
ภูยุทธานนท์ 

สามัญ-สัมพันธ์  

36 การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับปวช.1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้บทฝึกการ
สนทนาภาษาอังกฤษ 

นายปรีชา แซ่อ้ึง สามัญ-สัมพันธ์  

37 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนแต่ละคนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิชางาน
ท่อ ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นายนิโรจน์ เพ็งศรี ช่างเชื่อมโลหะ  

38 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถะของผู้เรียนในรายวิชา 
คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนก
วิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
ปีการศกึษา 2562 

นายประสาน หมินแดง ช่างเชื่อมโลหะ  

39 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน ปวส.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 

ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนนีนาถ 
สุวรรณมณ ี

ช่างเชื่อมโลหะ  

40 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มี
วินัย และความรับผิดชอบ รายวิชาการ
ออกแบบรอยต่องานเชื่อม ของนักเรียน 
ปวช.3 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

นายศราวุธ ชุมภูราช ช่างเชื่อมโลหะ  

 



รายช่ือผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 
41 การสร้างและหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ วิชา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 

นายสฤก พรหมกำหนด ช่างอิเล็กทรอนิกส์  

42 
 

การพัฒนาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่
ตรงเวลาเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ แผนก
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.1 

นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ ช่างอิเล็กทรอนิกส์  

43 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
ทดลองเครื่องรับโทรทัศน์ ภาคเรียน 2 ปี
การศึกษา 2562 

นายนฤชาติ สุวรรณชาตร ี ช่างอิเล็กทรอนิกส์  

44 ศึกษาการใช้โปรแกรมทดลองเสมือนจริง 
(Autodesk Tinker cad) ในวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น ของ
นักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กำลัง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นายพิชชา ศรีบัณฑิต ช่างไฟฟ้ากำลัง  

45 การใช้เทคนิคการจัดกลุ่มการเรียนรู้จาก
เพ่ือนสู่เพ่ือนเรื่องการต่อวงจรภายใน
ตู้ควบคุมไฟฟ้า 

นายพิศาล นิยมยาตรา ช่างไฟฟ้ากำลัง  

46 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
การจัดทำรายงานโครงการ 5 บท รายวิชา
โครงการ รหัสวิชา 3104-8501 โดยใช้
แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
รายสัปดาห์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิค
จะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

นางสาวพิชชา พงษ์พันธ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง  

47 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึก
อย่างถูกวิธี 

นายสอแหละ เจะแอ ช่างไฟฟ้ากำลัง  



 

รายช่ือผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 
48 การมีวินัยในตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิค
จะนะ 

นายกอบศักดิ์ ดิษโสภา ช่างไฟฟ้ากำลัง  

49 การสำรวจการส่งงานวิชาคณิตศาสตร์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียน
ระดับปวช.1/2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

นางสาวสุพัตรา ฉิมหนู ช่างไฟฟ้ากำลัง  

50 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาวิชาช่างโยธา 
รายวิชาคอนกรีตเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 

นายวีระวงศ์ วงศห์ล่อ ช่างก่อสร้าง  

 


