
สรุปรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 

ที่ สาขางาน ชื่อ – สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 
1 ชางยนต นาย บุญสง  การสุวรรณ การขาดความมั่นใจในการสอบปฏิบัติงาน  
2 นาย สุภาพ  สุขศรี การศึกษาพฤติกรรมการไมต้ังใจเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรชางยนต ช้ัน ปวช 2 แผนกชางยนต  
3 นาย พิงพันธ  ทองปญจะ ผลสัมฤทธ์ิการแกปญหางานบริการรถยนต  
4 นาย อดุล  แดงแสละ ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอย รายวิชา เครื่องยนต  
5 นาย ชาญศิลป  พรุเพชรแกว การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.2/2 ชย.วิทยาลัยเทคนิคจะนะเรื่องการไมสงงาน  
6 นาย สุชาติ  ทองสุข การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาช้ัน ปวช ชย 1/1  
7 นาย ธารารัตน  สันตรัตติ การศึกษาพฤติกรรมเริ่มตนของนักเรียนช้ัน ปวช ชย 1 กลุม 2 แผนกชางยนต  
8 ชางกอสราง 

 
 

นาย วีระวงศ  วงศหลอ การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวช 3  
9 นาย สมคิด  เพ็ชรเทพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหนักเรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 

3 แผนกกอสราง 
 

10 นาย สุรเชษฐ  เขียวหอม ศึกษาการปรับพฤติกรรมการเตรียมอุปกรณการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1ในรายวิชาภาพราง 1  
11 นางสาว จินดา  แกวชวง การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 2 วิชากลศาสตรโครงสราง 1  
12 ชางเช่ือม

โลหะ 
นาย ศราวุธ  ชุมภูราช ศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชางานเช่ือมโลหะ 2 รหัสวิชา 2103-2107 ของนักเรียน  

13 นาย ประสาน  หมินแดง ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลตอกระทบตอการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ช้ันปที่ 1-3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ 

 

14 ชางไฟฟา นาย สันติ  สุวรรณวงศ การแกปญหาการเขาช้ันเรียนไมตรงเวลาของนักเรียน ปวช.1 รายวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
15 นาย จรุงศักด์ิ  ศรีมาลา พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักศึกษา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  
16 นาย วิเชฐ  สองแกว การใชวิธีการสอนแบบรวมมือรวมใจวิชาเขียนแบบไฟฟา นักเรียนช้ัน ปวช.1 ชางไฟฟากําลัง  
17 นาย จีรศักด์ิ  นวลละออง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการตอวงจรควบคุมมอเตอรแบบสตารตโดยตรง (DIRECT START 

MOTOR) กรณีศึกษา นักศึกษาระดับช้ัน ปวส 1 สาขางานติดต้ังไฟฟา 
 

 



ที่ สาขางาน ชื่อ – สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 
18 ชางไฟฟา นาย กอบศักด์ิ  ดิษโสภา ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน รายวิชาหมอแปลงไฟฟา  
19 อิเล็กทรอนิกส นาย ปนพงษ  ยอดสะคุณ ศึกษาการใชโปรแกรมทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสเสมือนจริง (Circuit Wizard Simulation Program) 

ในวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
 

20 นาย วัชระ  สงวนอาสน การวิจัยเรื่องการวิเคราะหและปรับปรุงสภาพการทํางานในรายวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสโดยใช
วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 

 

21 เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร 

นางสาว อาบีดะ  นุยเอียด การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาช้ัน ปวช 1 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนรูแบบรวมมือ 
(Cooperative Learning) 

 

22 นาย ตอหา  เวาะแม็ง การพัฒนาทักษะการจําคําศัพทเฉพาะเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสารเคมีเบ้ืองตนใน
อุตสาหกรรมยางของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่  
1 สาขางาน ผลิตภัณฑยาง 

 

23 นาย ปรัชญา  กาญจนรัตน ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2 สาขาผลิตภัณฑยางโดยใช
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ  (เทคนิค STAD) 

 

24 การบัญชี นางสุธิษา  บุญเรืองขาว การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพสัมผัสของนักเรียน สาขาวิชาการบัญชีกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2 

 

25 นาง นภาพร  โกศักศรี การสอนโดยวิธีสอนแบบอุปนัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รหัส 2201-1002 วิชาบัญชีเบ้ืองตน 
1 

 

26 นาง อภิลักษณ  ไหมสุข การปรับพฤติกรรมการเรียนและการสงงานชองนักเรียนระดับช้ัน ปวช 1 รายวิชาธุรกิจและการเปน
ผูประกอบการ 

 

27 คอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

นาย สุวิทย  เชยบัวแกว การศึกษาและการแกปญหาการออกกลางคันของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจโดยใชระบบครูที่ปรึกษาดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

28 นาย ธเนศ  บุญแท การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 2 วิชาคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3  
 

 



 สาขางาน ชื่อ – สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 
29 คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
นางสาว ธนิดา  เลขานุกิจ ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน รายวิชาคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ  

30 นาย ธนภัทร  พานิช การศึกษาและการแกปญหา การ Drop-Out ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจโดยใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

31 เทคนิค
พ้ืนฐาน 

นาย อดินันต  สะแต การสงงานไมตรงเวลาในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน  
32 นาย ปวัตน  หนูบังเกิด ความมีวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
33 สามัญ – 

สัมพันธ 
นาย สมจิตร  รัสวรรณโน การวิจัยสมรรถนะการออกกําลังกายในรายวิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  

34 นาย สุธี  บัวหนู ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอย รายวิชา วิถีธรรมวิถีไทย  
35 นางสาว วราพร  เอ่ียมสําอางค การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนสาขางานยานยนต ช้ันปที่2   
36 นางสาว ปวีณา  โกะเห็ม สงเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนวิชา คณิตศาสตรประยุกต 1เรื่องอัตราสวน ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 

1/3 ชางยนต 
 

37 นางสาว นันทวดี  เซงกิ้ม การศึกษาพฤติกรรมการสงงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน ปวช 2  
38 นางสาว สุธิสา  แกวนุย ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอย รายวิชา วิทยาศาสตร 8  
39 นาย ฮาซัน  ยามาดีบุ การพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงโดยเรียนรูจากเพ่ือนรวม

กลุม 
 

 

 

 

 

 

 



สรุปรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 

ที่ สาขางาน ชื่อ – สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 
1 ชางยนต นาย บุญสง  การสุวรรณ การขาดความต้ังใจฝกปฏิบัติกอนการสอบวิชาปฏิบัติ  
2 นาย สุภาพ  สุขศร ี การศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชางานเครื่องยนตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 

สาขางานยานยนตที่มีระดับผลการเรียนตางกัน 
 

3 นาย พิงพันธ  ทองปญจะ ผลสัมฤทธ์ิ การแกปญหา งานบริการรถยนต  
4 นาย อดุล  แดงแสละ ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอย รายวิชา งานบริการรถยนต  
5 นาย ชาญศิลป  พรุเพชรแกว การสํารวจการเขาเรียนสานของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 2 วิชา งานเครื่องยนตดีเซล  
6 นาย สุชาติ  ทองสุข การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนช้ัน ปวช 2/2 ชางยนต  
7 นาย ธารารัตน  สันตรัตติ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคุณภาพการสอนของวิชางานเช้ือเพลิงและวัสดุหลอลื่น  
8 ชางกอสราง นาย วีระวงศ  วงศหลอ การสงเสริมเจตคติในการปฏิบัติงานวิชางานสํารวจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1 

แผนกวิชาชางกอสราง 
 

9 นาย สมคิด  เพ็ชรเทพ การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานหรือการบานของนักศึกษาระดับ ปวช ช้ันปที่ 1 กลุม 1 แผนกวิชา
ชางกอสราง 

 

10 นาย สุรเชษฐ  เขียวหอม การปรับพฤติกรรมการเตรียมอุปกรณการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 1 ในรายวิชาเขียนแบบ
เบ้ืองตน 

 

11 นางสาว จินดา  แกวชวง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบรวมมือในรายวิชางานกอสรางอาคาร เรื่อง ขั้นตอนการทําฐาน
ราก 

 

12 ชางเช่ือม
โลหะ 

นาย ศราวุธ  ชุมภูราช ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิททางการเรียนวิชางานเช่ือมโลหะ 1 รหัสวิชา 2103 – 2104 ของนักเรียน
ระดับช้ัน ปวช 1 แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ 

 

13 นาย ประสาน  หมินแดง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการเขียนแบบแผนคลี ่  
14 ชางไฟฟา นาย สันติ  สุวรรณวงศ ปจจัยที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ปวช 3 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ในรายวิชาการ

โปรแกรมและควบคุมไฟฟา จํานวน 10 คน 
 



ที่ สาขางาน ชื่อ – สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 
15 ชางไฟฟา นาย จรุงศักด์ิ  ศรีมาลา ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอย รายวิชา งานไฟฟากําลัง  
16 นาย วิเชฐ  สองแกว การแกไขปญหาการเขาช้ันเรียนไมตรงเวลาของนักศึกษาช้ัน ปวส 1 สาขางานติดต้ังไฟฟา ในรายวิชา 

เครื่องวัดไฟฟา จํานวน 11 คน 
 

17 นาย จีรศักด์ิ  นวลละออง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการวัดหาขั้วคอมเพรสเซอร กรณีศึกษา นักศึกษาระดับช้ัน ปวช 2 สาขา
งานไฟฟากําลัง 

 

18 นาย กอบศักด์ิ  ดิษโสภา การศึกษาพฤติกรรมการเรียน รายวิชา การติดต้ังไฟฟาในอาคารและในโรงงานของนักเรียน ระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1 

 

19 อิเล็กทรอนิกส นาย ปนพงษ  ยอดสะคุณ ศึกษาความเห็นและทัศนคติของนักศึกษา ปวช 2 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกสที่เรียนวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยโดยใชชุดการเรียนรูมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสํานักงาน
ความปลอดภัยในการทํางานกระทรวงแรงงาน 

 

20 นาย วัชระ  สงวนอาสน ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปวช ช้ันปที่ 1 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 

21 เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร 

นางสาว อาบีดะ  นุยเอียด การใหคําชมเชยเพ่ือสงเสริมเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอรของนักเรียนช้ัน ปวช 1 สาขางาน
ผลิตภัณฑยาง 

 

22 นาย ตอหา  เวาะแม็ง การเพ่ิมผลสัมฤทธทางการเรียนโดยวิธีการสอบซอมอยางมีหลักการในรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดลอม
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 3 สาขางาน ผลิตภัณฑยาง 

 

23 นาย ปรัชญา  กาญจนรัตน ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2 สาขาผลิตภัณฑยางโดยใช
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ (เทคนิค TAG) 

 

24 การบัญชี นาง สุธิษา  บุญเรืองขาว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา บัญชีรวมคาและฝากขายในการคํานวณหาสวนแบงกําไรขาดทุนของ
กิจการรวมคากรณีไมเปดสมุดบัญชีกิจการรวมคาแยกตางหากของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปวช ช้ันปที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี 

 

25 นาง นภาพร  โกศักศร ี การจําหนายหุนทุนของบริษัทจํากัด วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด (2201 - 2103) การสอนโดยวิธีอุปนัย 
 

 



ที่ สาขางาน ชื่อ – สกุล งานวิจัย หมายเหตุ 
26 การบัญชี นาง อภิลักษณ  ไหมสุข การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหนักเรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบของนักเรียนระดับช้ัน ปวช 

1 แผนกวิชาการบัญชี 
 

27 คอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

นาย สุวิทย  เชยบัวแกว การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวิธีเพ่ือนชวยเพ่ือนเพ่ือแกปญหาผลการเรียนตํ่าในรายวิชาระบบ
เครือขายเบ้ืองตนของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช 2 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

28 นาย ธเนศ  บุญแท การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการสงงานของนักศึกษา ปวช 2 คอมพิวเตอรธุรกิจ  
29 นางสาว ธนิดา  เลขานุกิจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบ วิชาโครงการของนักเรียนแผนก

คอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับช้ัน ปวช 3 
 

30 นาย ธนภัทร  พานิช การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนช้ัน ปวช 1 แผนก
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

31 เทคนิค
พ้ืนฐาน 

นาย อดินันต  สะแต ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการมองภาพฉายระบบมุมที่ 1 และมุมที่ 3  
32 นาย ปวัตน  หนูบังเกิด การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ในเรื่องการไมสงงาน / การบาน  
33 สามัญ – 

สัมพันธ 
นาย สมจิตร  รัสวรรณโน การศึกษาเจตคติตอวิชาพลศึกษาของนักเรียนช้ัน ปวช 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หอง 1 โดยใช

หลักการประเมินการปฏิบัติทักษะ 
 

34 นาย สุธี  บัวหนู การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนช้ัน ปวช 1 สาขาชาง
ไฟฟา วิชาความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

 

35 นางสาว วราพร  เอ่ียมสําอางค การศึกษาพฤติกรรมการสงงานวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน ปวช 2 แผนกชางยนต  
36 นางสาว ปวีณา  โกะเห็ม การศึกษาการออกกลางคันนของนักเรียนนักศึกษา  
37 นางสาว นันทวดี  เซงกิ้ม การศึกษาพฤติกรรมการสงงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน ปวช 1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร 2 
 

38 นางสาว สุธิสา  แกวนุย การศึกษาผลของพฤติกรรม การขาดเรียน เขาเรียนสาย ที่มีตอคะแนนเก็บรายวิชา วิทยาสาสตร
อุตสาหกรรม (2000 – 1420 ) 

 

39 นาย อิลยาส  บิดิง การอานภาษาอังกฤษ กรณีศึกษานักศึกษาระดับช้ัน ปวช 3 แผนกวิชาชางยนต, กอสราง และ 
อิเล็กทรอนิกส 

 



 


