
สรุป งานวิจัยในชั้นเรียนครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 

แผนกวิชา ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย หมายเหตุ 

ช่างยนต์ 

นายเสกศักดิ์  คำหอม 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็กของนักศึกษา
ชั้น ปวช.1 สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล ประจำภาคเรียนที่ 
1/2562 

จำนวน 
ทั้งหมด             
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นายวรัญญู  เจริญวัฒน์ 
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างยนต์ 
สาขางานช่างยนต์ 

นายธวัชชัย  เชื้ออิบ 
การปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชางานจักรยานยนต์ 
โดยการใช้สื่อการสอน ปีการศึกษา 1/2562 

นายจิรเมธ  บุษบงส์ 
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา วิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์  
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

นายวรวุฒิ  วงศ์เสรีพิพัฒนา 
พฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ชั้น ปวช.1/4 สาขาช่างยนต์  
วิชางานจักรยานยนต์ 

ไฟฟ้ากำลัง 

นายชนินทร์  จิตร์ถนอม 
การพัฒนาการเรียนโดยใช้สื่อประสม วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  
เรื่อง RLC สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 

นายกิตติศักดิ์  กลิ่นดีปลี 
 
 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
(3104 2004) ของนักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 



แผนกวิชา ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย หมายเหตุ 
 นายสุวรรณ  ศรีเที่ยงตรง 

 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการส่องสว่าง 
(3104  2003) ของนักเรียนชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

จำนวน 
ทั้งหมด             
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นายประกิจ  จำปาสัก 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอน  
รายวิชา การติดตั้งภายในอาคาร 

อิเล็กทรอนิกส์ 

นายจักรพันธ์  ชินพัณณ์ 
การคุยกันในชั้นเรียน(Chatting in classroom) ของนักเรียน ชั้น ปวช.1 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

นายสามารถ  เกษแก้ว 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ  
ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาววรารัตน์  เลิศกิตติวัฒนกุล 
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านค่าอนาล็อกมัลติมิเตอร์                                                                
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1                                     
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

นายสายชล  ศิษย์ฤาษี 
การพัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องขยายเสียงของนักเรียน                   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์               
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

ก่อสร้าง 

นายธนโก  พรมศร 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ช่างก่อสร้าง                     
ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

นายปริญญา  ชัยพันธุ์ 
 
 
 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 
(2106-2005) ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 
 
 



แผนกวิชา ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย หมายเหตุ 

ซ่อมบำรุง 

นายปิยวิทย์  สุทธิวงศ์ 
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างซ่อมบำรุงของนักศึกษาระดับ ปวช.2 
แผนกวิชาซ่อมบำรุง วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองโดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

จำนวน 
ทั้งหมด             
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นายธวัชชัย  ทวีศรี 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ช่างซ่อมบำรุงในการไม่ส่ง
งาน/การบ้าน 

นายอนิรุทธ์  ศรีสุวรรณ 
การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในรายวิชางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

เชื่อมโลหะ 
นายจินดา  ทองมี 
 

การพัฒนาเจตคติเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง  

เทคนิคพื้นฐาน 
นายสัญญา  เตียบฉายพันธุ์ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนเพาเวอร์พอยต์ใน
รายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา 20001-1001 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พ.ศ. 2556 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

นายธนาสิทธิ์  โพธิ์รัง 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
20100-1001 

พณิชยการ นางสาวผกาแก้ว  จันทรชาศรี 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีสำหรับกิจกรรมซื้อขาย
สินค้า เรื่อง รายการปรับปรุงของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ห้อง 2  
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative and Colaborative Learning) 
 
 



แผนกวิชา ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย หมายเหตุ 
 

นางพิณทิรา   บัวคงดี 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 
เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

จำนวน 
ทั้งหมด             
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นางสาวศิรินทิพย์  วิริยะไพสิฐ 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอน                             
รายวิชา การบัญชีชั้นสูง 1 

นางฉวี  ชินพัณณ์ 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ วิชาการส่งเสริมการขายของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 
แผนกวิชา พณิชยกรรม สาขาการตลาด 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางศรีวรรณ  มณีวงษ์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
รหัสวิชา 3204-2101 เรื่องการเขียนผังงาน สำหรับนักศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม1 ด้วยการจัดการเรียนรู้               
แบบกระบวนการกลุ่ม 

นางสาวลิตา  วรรณตรง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การสร้างเว็บเพจ เรื่อง  
การลิงค(์Link) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  
โดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA 

นายประยูร  ภูมิกอง 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  
รหัสวิชา 3204 2001 เรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการด้วยการ Ghost 
สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 กลุ่ม 1,2  
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 

นางสาวเบญจมาภรณ์  วงษ์สุวรรณ 
 
 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ 
(2204 2103) ของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 
 



แผนกวิชา ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย หมายเหตุ 

สามัญสัมพันธ์ 

นางสาวนันทิชา  ทองเจียว 
การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมของ
นักเรียน ชั้น ปวช.1 ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

จำนวน 
ทั้งหมด             
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นางชญาภา  สร้อยทอง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียง s/es สำหรับ นักเรียน ปวช.1 

นายอภิศักดิ์  เพชรคนชม 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ                  
ปีที ่1 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 

นางสาวสุรีรัตน์  ปรีเกษม 
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1                
ปีการศึกษา 2562 

นางสาวนิภาพร  นกน้อย 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

นายคฑาวุธ  ด้วงปลี 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้น ปวช.1 ของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

นายณัฐปภัสร์  จันทร์หอม 
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างไฟฟ้า 

 


