
สรุปรายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียน วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ภาคเรียนท่ี 1/2557 

ล ำดับ ช่ือผลงำนวิจัย ช่ือผู้จัดท ำ แผนกวิชำ 

1 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชัน้ ปวช.1 สาขางาน
ช่างยนต์ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอนรายวิชางาน
จักรยานยนต์ 

นายประหยัด  เริ่มด ารหิ ์ ช่างยนต์ 

2 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอนรายวิชา
ความความแข็งแรงของวัสดุ นายพิทักษ์   จันทร์อุทัย ช่างยนต์ 

3 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน  
รายวิชา งานแก๊สรถยนต์ 

นายเตชิต    พึ่งพวก ช่างยนต์ 

4 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพครูผู้สอน วิชางานบริการบ ารุงรักษาเครื่องกล นายปิยวิทย์  สุทธิวงศ ์

เครื่องมือกลและ
ซ่อมบ ารุง 

5 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน  
รายวิชา เทคโนโลยีซีเอ็นซี 

นายกิตติศักด์ิ   ลือบรรเลง เครื่องมือกลและ
ซ่อมบ ารุง 

6 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน  
รายวิชา งานเชื่อมซ่อมบ ารุง 

นายอภิเดช    ภูมิกอง 
เครื่องมือกลและ

ซ่อมบ ารุง 

7 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา งานเชื่อมและโลหะแผน่เบื้องต้น นายจินดา    ทองม ี ช่างเชื่อมโลหะ 

8 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน  
รายวิชา เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 

นายสุวรรณ    ศรีเทีย่งตรง ช่างไฟฟ้าก าลัง 

9 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา การออกแบบระบบไฟฟ้า นายประกิจ    จ าปาสัก ช่างไฟฟ้าก าลัง 

10 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา เครื่องรับโทรทศัน ์

นายเริงศักด์ิ   เข็มทอง ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

11 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น นายจักรพนัธ์    ชนิพัณณ ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

12 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา การวเิคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 

นายสมปอง    บญุยงค ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

13 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน รายวิชา 
ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม นายปรญิญา  ชยัพันธุ ์ ช่างก่อสร้าง 

14 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน  
รายวิชา การเพิ่มประสทิธิภาพในองค์กร 

นายธนาสิทธ์ิ   โพธิ์รัง ช่างเทคนิคพื้นฐาน 

15 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา พฤติกรรม 

นางฉวี   ชินพณัณ ์ พณิชยการ 

16 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา  การด าเนินธรุกิจขนาดย่อม นางสาวอโนมา  โพธิศ์รีทอง พณิชยการ 

17 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา  การบญัชีสนิค้า 

ว่าที่ร.ต.(ญ)ชฎาภรณ์  มุทุกันต์ พณิชยการ 

18 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา การบญัชีชัน้กลาง 2 นางสาวศิรนิทิพย์  วิรยิะไพสิฐ พณิชยการ 

19 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 

นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์สุวรรณ คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 



สรุปรายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียน วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ภาคเรียนท่ี 1/2557 

ล ำดับ ช่ือผลงำนวิจัย ช่ือผู้จัดท ำ แผนกวิชำ 

20 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี 

นางสาวนันนภัสสร  ศรีละว้า คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

21 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม นางศรีวรรณ  มณีวงษ์ คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

22 
การศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพ่ือการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ2 ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

นางสุธาสินี   ถาแยง สามัญสัมพันธ ์

23 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา เพศวถิีศึกษา นายคฑาวุธ   ด้วงปล ี สามัญสัมพันธ ์

24 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา คณิตศาสตรพ์าณิชยกรรม 

นายดนุพล   รามจุล สามัญสัมพันธ ์

25 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 8 นางสาวนิภาพร   นกน้อย สามัญสัมพันธ ์

26 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด1 

นางสาวนุชจรี   หล้าเครือ สามัญสัมพันธ ์

27 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา การพูดในงานอาชีพ นางสาวชนิศา  เมฆสุทศัน ์ สามัญสัมพันธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 สรุปรายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียน วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ภาคเรียนท่ี 2/2557 

ล ำดับ ช่ือผลงำนวิจัย ช่ือผู้จัดท ำ แผนกวิชำ 

1 การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทศันะของนักเรยีน 
ชั้น ปวช.2 ช่างยนต์ 

นายธวัชชยั   ดอกประดู่ ช่างยนต์ 

2 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชัน้ ปวช.3 สาขางาน
ยานยนต์ที่มีต่อประสิทธภิาพการสอน รายวิชางานระบบฉีด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส ์

นายประหยัด   เริ่มด าริห ์ ช่างยนต์ 

3 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน  
รายวิชา ไฟฟ้ารถยนต์ 

นายพิทักษ์  จันทร์อุทัย ช่างยนต์ 

4 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกสเ์บื้องต้น นายกิตติศักด์ิ   ลือบรรเลง 

เครื่องมือกลและ
ซ่อมบ ารุง 

5 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน  
รายวิชา เขียนแบบซ่อมบ ารุง 

นายอภิเดช    ภูมิกอง เครื่องมือกลและ
ซ่อมบ ารุง 

6 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

นายจินดา    ทองม ี ช่างเชื่อมโลหะ 

7 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ นายสุวรรณ    ศรีเทีย่งตรง ช่างไฟฟ้าก าลัง 

8 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา หม้อแปลงไฟฟ้า 

นายประกิจ    จ าปาสัก ช่างไฟฟ้าก าลัง 

9 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม นายเริงศักด์ิ   เข็มทอง ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

10 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

นายจักรพนัธ์    ชนิพัณณ ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

11 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา การออกแบบวงจรดิจิตอล นายสมปอง    บญุยงค ์

ช่างอิเล็กทรอนิกส ์
 

12 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา ระบบเสียง 

นายสายชล  ศิษย์ฤาษี ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

13 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน รายวิชา
ประมาณราคางานโครงสร้าง นายปรญิญา  ชยัพันธุ ์ ช่างก่อสร้าง 

14 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอนรายวิชา 
งานผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 

นายธนโก   พรมศร ช่างก่อสร้าง 

15 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา การหาข้อมูลทางการตลาด 

นางฉวี   ชินพณัณ ์ พณิชยการ 

16 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา  การขายเบื้องต้น 2 นางสาวอโนมา  โพธิศ์รีทอง พณิชยการ 

17 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา  การบญัชีส าหรับกิจการพเิศษ 

ว่าที่ร.ต.(ญ)ชฎาภรณ์  มุทุกันต์ พณิชยการ 

18 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา การวเิคราะหร์ายงานทางการเงิน นางสาวศิรนิทิพย์  วิรยิะไพสิฐ พณิชยการ 

19 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์สุวรรณ คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 



สรุปรายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียน วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ภาคเรียนท่ี 2/2557 

ล ำดับ ช่ือผลงำนวิจัย ช่ือผู้จัดท ำ แผนกวิชำ 

20 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา โปรแกรมส าเร็จรูปทางงานสถิติ 

นางสาวนันนภัสสร  ศรีละว้า คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

21 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา ปฏิบัติการเครื่องประกอบคอมพิวเตอร ์ นางศรีวรรณ  มณีวงษ์ คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

22 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา คณิตศาสตรป์ระยุกต์ 3 

นายดนุพล   รามจุล สามัญสัมพันธ ์

23 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 8 นางสาวนิภาพร   นกน้อย สามัญสัมพันธ ์

24 ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเทคนคิส าหรับช่าง 

นางสาวนุชจรี   หล้าเครือ สามัญสัมพันธ ์

25 
ความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ีต่อประสิทธภิาพการสอน รายวิชา 
การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น นางสาวชนิศา  เมฆสุทศัน ์ สามัญสัมพันธ ์

26 
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชัน้ประกาศนยีบัตรวิชาชพี ชั้น
ปีที่ 3 วิทยาลัยการอาชพีอู่ทอง ท่ีมีต่อประสิทธภิาพการสอนของ
ครรูายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 

นางสุธาสินี  ถาแยง สามัญสัมพันธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


