
รายช่ือผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ลำดับที่ ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 
1 ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียน

แบบเทคนิคเบื้องต้น(20100-1001) ระดับชั้น 
ปวช.1 กลุ่ม 2 สาขาช่างยนต์ 

นายสุวิทย์  ตาตะนันท์ เทคนิคพ้ืนฐาน  

2 ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียน
แบบเทคนิคเบื้องต้น(20100-1002) ระดับชั้น 
ปวช.1 กลุ่ม 1 สาขาช่างยนต์ 

นางสาวธนิศา  รัตนกิจ เทคนิคพ้ืนฐาน  

3 การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นด้วย
เครื่องมือฝึกทักษะการพิมพ์ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที ่1 แผนก
วิชาการบัญชี 

นางสุธิษา  บุญเรืองขาว การบัญชี  

4 ผลการพัฒนาความสามารถในการคำนวณ
กำไร ขาดทุน ตามแบบบัญชีเดี่ยว รายวิชา 
การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว รหัส 
2201-2101 การสอนโดยวิธีแบบฝึก นักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาบญัชี ประจำภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

นางนภาพร  โกศักศรี การบัญชี  

5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สามรถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียน
สาขาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 
2 รายวิชาการเงินผู้ประกอบการ 

นางสาวพรชนิตว์   
อภัยรัตน์ 

การบัญชี  

6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชีเกี่ยวกับการ
คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

นางสาวชุติมา  อินณุมาน การบัญชี  

7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีห้าง
หุ้นส่วนรหัสวชิา 2201-2002 ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการ
บัญชี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 

นางอภิลักษณ์  ไหมสุข การบัญชี  

 

 



รายช่ือผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้

แบบฝึกหัดในรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานบัญชี เรื่องการบันทึกข้อมูลรายการ

รายวัน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

น.ส.ฐวรรณ์ชนก  บุญพันธุ์ การบัญชี  

9 ศึกษาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) 
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการ
บัญชีเบื้องต้น (20200-1002) การวิเคราะห์
สายการค้านักเรียนระดับประกาศนียบัตร 
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 

นางเจสุดา  สุมังคโล การบัญชี  

10 การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่ง
งานวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง ของ
นักเรียน ปวช.2 สาขาอุตสาหกรรมยาง โดย
การใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก 

นางวิชชุดา  คงวิทยา เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ 

 

11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ
ทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง เรื่องการ
ทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่ โดยใช้วิธีการ
สอนแบบสาธิตและควบคุมทุกข้ันตอนของ
นักศึกษาชั้น ปวส.2 แผนกวิชาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นายธิติพงษ ์ ทิพรัตน์ เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ 

 

12 การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทำงาน วิชายางสังเคราะห์เบื้องต้น ของ
นักเรียน ปวช.2 สาขาอุตสาหกรรมยาง 

นางสาวรัชดาภรณ์   
จิตตารมย์ 

เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ 

 

13 การสร้างสื่อแบบทดสอบออนไลน์ ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการอาชีพ ระดับ ปวส.1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาวธนิดา  เลขานุกิจ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

 

 

 

 



รายช่ือผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 
14 การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

ในรายวิชาพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หวัข้อเรื่อง ผังงาน ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีท่องจำ 

นายลุกมาน  ตาเดอิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

15 การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้
สอดคล้องและครอบคลุม เรื่อง “การ
เขียนโฟลชาร์ต” ของนักเรียนระดับ ปวช.
2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ที่กำลัง
ศึกษา วิชาพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2006 ภาค
เรียนที่ 1/2562 

นายธเนศ  บุญแท้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

16 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของ
นักเรียน ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) 

นายสุวิทย์  เชยบัวแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรม
มัลติมีเดียเพ่ือการนำเสนอ เรื่องการ
กำหนดการเคลื่อนไหว โดยใช้สื่อประสม
ของนักเรียน ปวช.2 ศูนย์การฝึกอบรม
วิชาชีพอำเภอสะเดาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นางสาวกันทิมา  ใบตะเห คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

18 การวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพ
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 
รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์กร 
รหัสวิชา 3001-1001 

นายสมนึก  ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 

 

 

 

 



รายช่ือผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 
19 
 

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลาของนักเรียนวิชาช่างยนต์ ปวช.3 
กลุ่ม 1 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ว่าที่ ร.ต.นัทธพงศ์   
สิงห์พรหม 

ช่างยนต์  

20 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างช่าง
ยนต์ของนักเรียนระดับ ปวช.3 กลุ่ม 4 
แผนกวิชาช่างยนต์ ศูนยก์ารฝึกอบรม
วิชาชีพอำเภอสะเดาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
โดยกิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

นายธนกร  หนูแสง ช่างยนต์  

21 การใช้สื่อการเรียนการสอนและวิธีการ
สอนแบบสาธิต เรื่องการอ่านค่าเวอร์เนียร์
คาลิปเปอร์ระบบอังกฤษ ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม1 และ 2 แผนกวิชา
ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นายสุภาพ สุขศรี ช่างยนต์  

22 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์ เรือ่งการไม่ส่ง
งาน/การบ้าน 

นายชาญศิลป์  
พรุเพชรแก้ว 

ช่างยนต์  

23 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เครือ่งทำความเย็นและปรับอากาศ ของ
นักเรียน ระดับ ปวช.3 ด้วยคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

นายนพฐพรข์  
สถิตดำรงค์กุลณ์ 

ช่างยนต์  

24 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ของนักเรียน ปวช.2 
แผนกวิชาช่างยนต์  

นายสุชาติ ทองสุข ช่างยนต์  

25 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามรถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนของ
นักเรียนชั้น ปวช.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

นายมานพ บุญประเสริฐ สามัญ-สัมพันธ์  

 

 

 



รายช่ือผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 
26 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยของ
นักเรียน ชั้นปวช.2 ด้วยวธิีการสอบย่อย
ทุกสัปดาห์ กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วย
การเรียน 

นางอาภาภรณ์  
พลอยประเสริฐ 

สามัญ-สัมพันธ์  

27 การใช้ 3F Model ในการพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรของนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
ระดับ ปวช.1 

นางสาวเจนจิรา  
ตรีรัญเพชร 

สามัญ-สัมพันธ์  

28 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง
โครงสร้างอะตอม และตารางธาตุของ
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 
2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

นางสาวสิรภัทร  
บิลหละเต๊ะ 

สามัญ-สัมพันธ์  

29 การวิจัยและพัฒนาการอ่านวิชาภาษาไทย 
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1/3 แผนกวิชาช่าง
ยนต์ 

นางสาวเพ็ญประภา  
สุกสีทอง 

สามัญ-สัมพันธ์  

30 ผลของการใช้เทคนิคการท่องจำและฝึก
เขียนสะกดคำกริยาช่อง 3 ที่มีพัฒนาการ
ในการเรียนไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Past Simple ของนักเรียนระดับ ปวช.1 
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นางแวฮาฟเสาะห์  
ภูยุทธานนท ์

สามัญ-สัมพันธ์  

31 การอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธรการสอน
แบบ SQ 4 R ของนักกเรียนแผนกวิชา
บัญชี 

นายปรีชา แซ่อ้ึง สามัญ-สัมพันธ์  

32 การแก้ปัญหาทักษะการเรียนงานเชื่อม
ไฟฟ้า (การเชื่อมไฟฟ้าท่าขนานนอน)  

นายนิโรจน์ เพ็งศรี ช่างเชื่อมโลหะ  

 

 

 

 



รายช่ือผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 
33 การนำวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ 

Power Point ประกอบในการเรียนการ
สอน เพื่อหาประสิทธิภาพของผู้รายวิชา
งานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของนักเรียน 
ปวช.2 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

นายประสาน หมินแดง ช่างเชื่อมโลหะ  

34 การแก้ไขปัญหาทักษะการเรียนงานเชื่อม
ไฟฟ้า (การเชื่อมท่าราบ) วิชางานเชื่อม
ไฟฟ้าและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 
20100-1004 ชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนนีนาถ 
สุวรรณมณ ี

ช่างเชื่อมโลหะ  

35 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มี
วินัย และความรับผิดชอบ รายวิชางาน
เชื่อมโลหะ 2 ของนักเรียน ปวช.2 แผนก
วิชาช่างเชื่อมโลหะ 

นายศราวุธ ชุมภูราช ช่างเชื่อมโลหะ  

36 การสร้างและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง
อุปกรณ์ประกอบในระบบเสียง วิชาระบบ
เสียง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 

นายสฤก พรหมกำหนด ช่างอิเล็กทรอนิกส์  

37 
 

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
รายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ ช่างอิเล็กทรอนิกส์  

38 เจตนคติทีด่ีต่อวินัยในตนเองดา้นวินัยให้
ห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและ
แรงจูงใจส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักเรียน ปวช.2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์

นายวัชระ สงวนอาสน ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  

39 การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการ
ส่งงานของนักเรียน ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

นายนฤชาติ สุวรรณชาตร ี ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  

 

 



รายช่ือผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน/เรื่อง ชื่อ-สกุล สาขางาน หมายเหตุ 
40 ศึกษาการใช้โปรแกรมทดสอบวงจร

ควบคมุ วงจรนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
เสมือนจริง (Festo Fluidsim 
Progrogram) 

นายพิชชา ศรีบัณฑิต ช่างไฟฟ้ากำลัง  

41 การบานท่อทองแดงเครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศโดยการปฏิบัติงานแบบ 
ซ้ำ ๆ เพ่ือให้เกิดความชำนาญ  

นายพิศาล นิยมยาตรา ช่างไฟฟ้ากำลัง  

42 การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่ง
งาน ของนักเรียน ระดบัชั้น ปวช.3/2 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

นางสาวพิชชา พงษ์พันธ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง  

43 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา
เครื่องทำความเย็นของนักเรียน ปวช.2 
กลุ่ม 2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

นายสอแหละ เจะแอ ช่างไฟฟ้ากำลัง  

44 การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

นายกอบศักดิ์ ดิษโสภา ช่างไฟฟ้ากำลัง  

45 การสำรวจการส่งงานวิชาเขียนแบบไฟฟ้า
ของนักเรียน ระดบัชั้น ปวช.1/2 แผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

นางสาวสุพัตรา ฉิมหนู ช่างไฟฟ้ากำลัง  

46 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียน 
ระดบัชั้น ปวช.1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง 

นายเศรษฐรินทร์ จันจุฬา ช่างไฟฟ้ากำลัง  

47 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาโยธา รายวิชา
วัสดุงานทางและการทดสอบ 

นายวีระวงศ์ วงศห์ล่อ ช่างก่อสร้าง  

 


