
รายชื่อวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอน  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  2556 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล เร่ือง แผนกวิชา 

1 นางสาวปวีณา  โก๊ะเห็ม การใช้ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง ร้อยละ สามัญ –  สัมพันธ์ 
2 นายสุธี บัวหนู การศึกษาพฤติกรรมการคุยโทรศัพท์มือถือขณะเรียนวิชาวิธีธรรมวิธไีทย สามัญ –  สัมพันธ์ 
3 นายสมจิตร รัสวรรณโณ ความพึงพอใจของผู้เรียนวิชาพลศึกษาของครูผู้สอนรายวิชาพลศึกษา สามัญ –  สัมพันธ์ 
4 นางสาวฮาฟเสาห์ แวดาโอะ การศึกษาผลการสอนโดยใช้เกมท่ีมีผลต่อความสามารถต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ ปวช.1 
สามัญ –  สัมพันธ์ 

5 นายอิลยาส บิดิง ความส าคัญของการเรียนโดยใช้ผังความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษาช้ัน ปวส.1 
แผนกโยธา 

สามัญ –  สัมพันธ์ 

6 นางวราพร จันทรัตน์ การศึกษาพฤติกรรมการสอนงานวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพของนักเรียนช้ัน ปวช.2 แผนกช่างไฟฟ้า  ปี
การศึกษา 2556 

สามัญ –  สัมพันธ์ 

7 นายประสาน หมินแดง การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟ้า ช่างเช่ือมโลหะ 
8 นายศราวุธ ชุมภูราช พฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ปวช.1 แผนกช่างเช่ือมโลหะ  ช่างเช่ือมโลหะ 
9 นางสาวกฤติกา ศรีแก้วทอง การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟ้า ช่างเช่ือมโลหะ 
10 นางสาวอารดา นาคศรี  การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามรถปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟ้าต่อชนบากร่องตัววีต าแหน่งท่าราบ วิชางาน

เช่ือมโลหะ โดยใช้วิธีการควบคุมทุกขั้นตอน 
ช่างเช่ือมโลหะ 

11 นายสุรเชษฐ์ เขียวหอม การเพิ่มทักษะการลากเส้นหลายทิศทางโดยพิงพาอุปกรณ์ประคองแนวด้วยแบบฝึกปฏิบัติของ
นักเรียน ปวช.1 รายวิชาภาพร่างงานก่อสร้าง 1/2556 

ช่างก่อสร้าง 

12 นายสมคิด เพ็ชร์เทพ เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจ ใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 แผนกช่างก่อสร้าง ภาคเรียนท่ี 1/2556 

ช่างก่อสร้าง 

 
13 

นางสาวรัญชิดา แก้วช่วง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 แผนก
ช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา2556 

 



ท่ี ชื่อ – สกุล  เร่ือง แผนกวิชา 
14 นายจรุงศักดิ์ ศรีมาลา ผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ก าลัง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

15 นายกอบศักดิ์ ดิษโสภา การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมัลติมิเตอร์ ด้วยกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้า
ก าลัง 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 

 นายปิ่นพงษ ์ ยอดสะคุณ ศึกษาการบูรณาการองค์ความรู้เดิมร่วมกับการสอนด้วยประสบการณ์จริงในวิชาการซ่อมบ ารุงระบบ
ไฟฟ้า 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 

16 นายสันติ สุวรรณวงศ์ การแก้ไขปัญหาการเข้าช้ันเรียนไม่ตรงเวลา ของนักเรียนช้ัน ปวช.1 กลุ่ม1 แผนกวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเรียนรายวิชาเขียนแบบไฟฟ้า(2104-2001) จ านวน 32 คน 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 

17 นายสุภาพ สุขศรี การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวัดละเอียดช่างยนต์ของนักเรียน ระดับช้ัน 
ปวช.2 แผนกช่างยนต์ 

ช่างยนต์ 

18 นายบุญส่ง การสุวรรณ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 โดยใช้แบบสอบถาม ช่างยนต์ 
19 นายสุชาติ ทองสุข การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ช่างยนต์ 
20 นายอดุล แดงสละ การศึกษาทักษะการใช้เครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์โดยใช้กิจกรรมแก้ปัญหา ช่างยนต์ 
21 นายชาญศิลป์ พรุเพชรแก้ว การเบิกจ่ายเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ในรายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ของนักเรียน ปวช.2 

แผนกช่างยนต์ 
ช่างยนต์ 

22 นางสุธิษา บุญเรืองขาว ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร(ปวช.)ช้ันปีท่ี1 แผนกวิชาการบัญชีท่ีมีต่อ
การเรียนวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

การบัญชี 

23 นางนภาพร โกศักศรี ความสามารถในการจัดท ากระดาษท าการ เรื่องวิชาการบัญชีเบ้ืองต้น1(2200-1002)การสอนโดยการ
ใช้แบบอุปมัยของนักเรียนช้ัน ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชีภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2556 

การบัญชี 

24 นางอภิลักษณ์ ไหมสุข วินัยในตนเอง วินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี 

การบัญชี 

25 นายนฤชาติ สุวรรณชาตรี ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องรับวิทยุและของนักศึกษาช้ัน ปวช.2 สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 



ท่ี ชื่อ – สกุล  เร่ือง แผนกวิชา 
26 นายวัชระ สงวนอาสน์ ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องส่งวิทยุและสายอากาศของนักศึกษาช้ัน ปวช.

2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

27 นายธนภัทร ์ พานิช ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน รายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟฟิก ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

28 นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 แผนก
คอมพิวเตอร์  ประจ าภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2556 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

29 นายธเนศ บุญแท้ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 โดยใช้แบบสอบถาม แผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2556 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

30 นางสาวธนิดา เลขานุกิจ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เรื่องการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ส่ือ
ประสมของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

31 นายอดินันต์ สะแต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เวอร์เนียร์คาลิบเปอร์ โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปในรายวิชางานเครื่องมือ
กลเบ้ืองต้น 

เทคนิคพื้นฐาน 

32 นายปวัตน์ หนูบังเกิด การแก้ไขทักษะการลับดอกสว่าน ภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2556 เทคนิคพื้นฐาน 
33 นายอเนก สังข์สุวรรณ การแก้ปัญหาทักษะการอ่านเวอร์เนียร์คาลิบเปอร์ในรายวิชาฝึกฝีมือ ช้ัน ปวช.1 สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
เทคนิคพื้นฐาน 

34 นายธนารักษ ์ แสงคง การแก้ไขทักษะการลับมุมเอียงคมตัดของมีดกลึงปอกขวาในวิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น ช้ัน ปวช.2 
สาขาวิชาช่างยนต์  

เทคนิคพื้นฐาน 

๓๕ นางสาวอาบีด๊ะ นุ้ยเอียด การใช้ค าชมเชยเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชายางธรรมชาติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง(ปวส.1) 

เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ 

๓๖ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาเทคโนโลยีน้ ายางระดับช้ัน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบแบ่งกลุ่ม 

เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ 

๓๗ นายธิติพงษ ์ ทิพรัตน์ การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ปวส. วิชากระบวนการผลิตยางดิบ เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ 



รายชื่อวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2556 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา 

ท่ี ชื่อ – สกุล เร่ือง แผนกวิชา 
1 นางสาวปวีณา  โก๊ะเห็ม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง นักเรียนช้ัน ปวช.2 แผนก

คอมพิวเตอร์ 
สามัญ –  สัมพันธ์ 

2 นายสุธี บัวหนู ศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาภูมิปัญญาของนักศึกษา ปวช.ยนต์ สามัญ –  สัมพันธ์ 
3 นายสมจิตร รัสวรรณโณ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน สามัญ –  สัมพันธ์ 
4 นางสาวฮาฟเสาห์ แวดาโอะ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในรายวิชาศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษของนักเรียนแผนช่างยนต์ 

ปวช.2 โดยใช้กิจกรรมแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
สามัญ –  สัมพันธ์ 

5 นางสาวพิไลพร สมพงษ์ นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2/1 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ในเรื่องความ
รับผิดชอบส่งงาน 

สามัญ –  สัมพันธ์ 

6 นายธณฑวรรต จิรนนท์วงศ์ นักศึกษาไม่มีทักษะการปฏิบัติงานการเช่ือมไฟฟ้า รายวิชา งานเช่ือมเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2106-2128 
ระดับช้ันปี่ท่ี3 คู่ขนานดีนูนอิสลามช่างก่อสร้าง 

ช่างเช่ือมโลหะ 

7 นายประสาน หมินแดง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษา ปวช.2 วิชาคณิตศาสตร์ช่างเช่ือม โดยก าหนดระดับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักการของ MAIP 

ช่างเช่ือมโลหะ 

8 นายศราวุธ ชุมภูราช การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องและอุปกรณ์งานเช่ือมไฟฟ้าของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

ช่างเช่ือมโลหะ 

9 นางสาวกฤติกา ศรีแก้วทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปวช.2 วิชาคณิตศาสตร์ช่างเช่ือม โดยการก าหนดระดับพฤติกรรม
การเรียนรู้ตามหลักการของ MAIP 

ช่างเช่ือมโลหะ 

10 นางสาวชนดา นาคศรี  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานเช่ือมไฟฟ้าของนักเรียน ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

ช่างเช่ือมโลหะ 

11 นายสุรเชษฐ์ เขียวหอม การพัฒนาทักษะการเขียนแบถนนคอนกรีตด้วยวิธีก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายวิชาเขียนแบบ
โยธาของนักเรียนนักศึกษาช้ัน ปวส.1 ภาคเรียนท่ี2 

ช่างก่อสร้าง 

12 นายสมคิด เพ็ชร์เทพ การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงานตรงเวลาท่ีก าหนด ช่างก่อสร้าง 



ท่ี ชื่อ – สกุล  เร่ือง แผนกวิชา 
13 นางสาวรัญชิดา แก้วช่วง การส ารวจการเข้าเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 วิชางานปูน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง 
14 นายสันติ สุวรรณวงศ์ การจัดการเรียนรู้โดยนักศึกษาสรุปเนื้อหาของหน่วยการเรียนและค้นคว้าหาข้อมูลทางInternet ท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงการ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

15 นายจรุงศักดิ์ ศรีมาลา ผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนกัศึกษาใน รายวิชา
เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ1 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 

16 นายกอบศักดิ์ ดิษโสภา การส่งงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 (ปวช.1) แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ช่างไฟฟ้าก าลัง 
17 นายปิ่นพงษ ์ ยอดสะคุณ ศึกษาใช้โปรแกรมทดลองวงจรควบคุมวงจรนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เสมือนจริง ช่างไฟฟ้าก าลัง 
18 นายสุภาพ สุขศรี การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่ส่งงาน รายวชิางานเครื่องยนต์เบ้ืองต้น ช่างยนต์ 
19 นายบุญส่ง การสุวรรณ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนในระดับช้ัน ปวช.1 โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่ม 1 ช่างยนต์ 
20 นายสุชาติ ทองสุข การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนช้ัน ปวช.2/1 ช่างยนต์ ช่างยนต์ 
21 นายธารารัตน์ สันตรัตติ การเลือกประเภทการใช้ส่ือการสอนของครูผู้สอนในระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยาน

ยนต์โดยใช้แบบสอบถาม 
ช่างยนต์ 

22 นางสุธิษา บุญเรืองขาว การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการการจัดท าบัญชี ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช) ช้ันปีท่ี 3 แผนกวิชาการบัญชี 

การบัญชี 

23 นางนภาพร โกศักศรี ความสามารถในการค านวณหายอดซื้อสินค้าท้ังส้ิน วิชา ระบบบัญชีเด่ียวและสินค้า (2201-2105) การ
สอนโดยการใช้แบบอุปนัย 

การบัญชี 

24 นางสิริภัทร บัวแดง การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.1 แผนกการบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

การบัญชี 

25 นางอภิลักษณ์ ไหมสุข การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน และการบ้านวชิาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน 
ระดับช้ัน ปวช.3 สาขาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

การบัญชี 

26 นายนฤชาติ สุวรรณชาตรี การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงานของนักศึกษา ปวช.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
27 ตางสาวสุกัญญา หมานสา การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์(เพื่องานอาชีพส าหรับเด็กช่างในระดับ

ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชาเครื่องกล 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 



ท่ี ชื่อ – สกุล  เร่ือง แผนกวิชา 
28 นายธนภัทร ์ พานิช การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้าน การใช้โปรแกรมกราฟิกของนักเรียน ช้ัน ปวช.1 สาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

29 นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว การับเปล่ียนพฤติกรรมผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.1  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
30 นายธเนศ บุญแท้ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 ของนักเรียนช้ัน ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

31 นางสาวธนิดา เลขานุกิจ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ส่ือประสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
32 นายอดินันต์ สะแต การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียน สาขางานยานยนต์ ช้ันปีท่ี 1 เทคนิคพื้นฐาน 
33 นายปวัตน์ หนูบังเกิด การแก้ไขทักษะการกลึงปาดหน้าในรายวิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น เทคนิคพื้นฐาน 
34 นางสาวอาบีด๊ะ นุ้ยเอียด การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและมีความรับผิดชอบของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.1 สาขา

งานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ 

35 นายปรัชญา กาญจนา
รัตน์ 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบทัศนศึกษานอกสถานท่ี เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ 

36 นายธิติพงษ ์ ทิพรัตน์ การพัฒนาครูลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ัน ปวส.1 แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ 

 
 


