
สรุป งานวิจัยในชั้นเรียนครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 

แผนกวิชา ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย หมายเหตุ 

ช่างยนต์ 

นายเสกศักดิ์  คำหอม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของนักเรียนช่างยนต์ ปวช.1 กลุ่ม 3,4 

จำนวน 
ทั้งหมด             

36            
เรื่องวิจัย 

นายวรัญญู  เจริญวัฒน์ 
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ 

นายธวัชชัย  เชื้ออิบ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา ปวช.1       
แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 1/2561 

นายจิรเมธ  บุษบงส์ 
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา วิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัย
การอาชีพอู่ทอง โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

ไฟฟ้ากำลัง 

นายชนินทร์  จิตร์ถนอม 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้าของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 เรื่องกฎของเคอร์ชอฟฟ์โดยการสอน
แบบใช้สื่อประสม 

นายวรยุทธ  แซ่หุ่น 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรของ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1,2                           
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

นายกิตติศักดิ์  กลิ่นดีปลี 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา โครงการ (3104 8501)              
ของนักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

นายสุวรรณ  ศรีเที่ยงตรง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า             
(2104 2101) ของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 



แผนกวิชา ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย หมายเหตุ 
 

นายประกิจ  จำปาสัก 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอน                      
รายวิชา การส่องสว่าง 

จำนวน 
ทั้งหมด             
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อิเล็กทรอนิกส์ 

นายจักรพันธ์  ชินพัณณ์ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านค่าเครื่องมือวัด                  
วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

นายสามารถ  เกษแก้ว 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอน รายวิชา                       
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.1                                  
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กิจกรรมแบ่งกลุ่มทำงาน 

นางสาววรารัตน์  เลิศกิตติวัฒนกุล 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้             
ใบงานการทดลอง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

นายสายชล  ศิษย์ฤาษี 
การพัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องขยายเสียงของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการ
อาชีพอู่ทอง 

ก่อสร้าง 

นายธนโก  พรมศร 
การศึกษาพฤติกรรม เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนชั้น ปวช.1 
แผนกวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

นายปริญญา  ชัยพันธุ์ 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 2  
(2106-2006) ของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกก่อสร้าง                                    
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

ซ่อมบำรุง 
นายปิยวิทย์  สุทธิวงศ์ 
 
 

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ช่างซ่อมบำรุงในการไม่ส่ง
งาน/การบ้าน 



แผนกวิชา ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย หมายเหตุ 
 

นายธวัชชัย  ทวีศรี 
ศึกษาเพ่ือแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชา 
งานเครื่องมือเบื้องต้นของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนที่ 1                  
ปีการศึกษา 2561 

จำนวน 
ทั้งหมด             
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นายอนิรุทธ์  ศรีสุวรรณ 
การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

เชื่อมโลหะ นายธนวัฒน์  จิตต์ใจฉ่ำ ความพึงพอใจรายวิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 

เทคนิคพื้นฐาน 
นายสัญญา  เตียบฉายพันธุ์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา งานฝึกฝีมือของนักศึกษาชั้น 
ปวช.1 สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 

นายธนาสิทธิ์  โพธิ์รัง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอน powerpoint 
รายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2100-1001 

พณิชยการ 

นางสาวผกาแก้ว  จันทรชาศรี 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงิน                                      
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 
ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ 

นางพิณทิรา   บัวคงดี 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1                            
เรื่อง การบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.1 สาขางานการตลาด วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

นางสาวศิรินทิพย์  วิริยะไพสิฐ 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอน                   
รายวิชา การบัญชีชั้นสูง 1 

นางฉวี  ชินพัณณ์ 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ วิชาการส่งเสริมการขาย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 
แผนกวิชาพณิชยกรรม สาขาการตลาด 



แผนกวิชา ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย หมายเหตุ 
 

นางสาวพัชร์สิตา  โพธิ์ศรีทอง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

จำนวน 
ทั้งหมด             
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางศรีวรรณ  มณีวงษ์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
รหัสวิชา 3204 2101 เรื่องการเขียนผังงาน สำหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่ม 

นางสาวลิตา  วรรณตรง 
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ในเรื่องการคุยกันในชั้นเรียน วิชาพ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

นายประยูร  ภูมิกอง 
การใช้เกมส์คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียน 
ปวช.1 คธ. 

นางสาวเบญจมาภรณ์  วงษ์สุวรรณ 
ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีต่อประสิทธิภาพการสอน                    
รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

นางสาวนันทิชา  ทองเจียว 
การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ในชั้นเรียนของนักศึกษา ปวช.2  แผนกวิชาช่างยนต์ รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพ 

สามัญสัมพันธ์ 

นางชญาภา  สร้อยทอง 
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เรื่องสั้น วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1 

นางสาวอัญรัตน์  สิงห์บุตร 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ 
ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชีโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
 



แผนกวิชา ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย หมายเหตุ 

 

นางสาวสุรีรัตน์  ปรีเกษม 
 
 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ                    
ของนักเรียน ชั้น ปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

 

 

นางสาวนิภาพร  นกน้อย 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ วิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ือพัฒนาช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2                             
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ปีการศึกษา 2561 

จำนวน 
ทั้งหมด             
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นายคฑาวุธ  ด้วงปลี 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1                                            
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

 


