
สรุป งานวิจัยในชั้นเรียนครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 

แผนกวิชา ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย หมายเหตุ 

ช่างยนต์ 

นายเสกศักดิ์  คำหอม 
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักเรียน                         
ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1    

จำนวน 
ทั้งหมด             
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นายวรัญญู  เจริญวัฒน์ 
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ 
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ 

นายธวัชชัย  เชื้ออิบ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 ชย. ในการไม่ส่งงาน 

นายจิรเมธ  บุษบงส์ 
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา วิชาปรับอากาศ
รถยนต์ ระดับปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง           
โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

นายวรวุฒิ  วงศ์เสรีพิพัฒนา 
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล      
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ห้อง 4 แผนกวิชาช่างยนต์ 

ไฟฟ้ากำลัง 

นายชนินทร์  จิตร์ถนอม 
การศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวินัยในตนเองในชั้นเรียน และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1                        
วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 

นายวรยุทธ  แซ่หุ่น 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 

นายกิตติศักดิ์  กลิ่นดีปลี 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการออกแบบระบไฟฟ้า                
(3104-2002) ของนักศึกษา ชั้น ปวส.1 สาขาวิชาไฟฟ้า 

นายสุวรรณ  ศรีเที่ยงตรง 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องปรับอากาศ (2104 2106) 



แผนกวิชา ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย หมายเหตุ 
 

นายประกิจ  จำปาสัก 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอน                     
รายวิชา หม้อแปลงไฟฟ้า 

จำนวน 
ทั้งหมด             

38            
เรื่องวิจัย 

อิเล็กทรอนิกส์ 

นายสามารถ  เกษแก้ว 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ไม่ส่งงาน/การบ้าน 

นางสาววรารัตน์  เลิศกิตติวัฒนกุล 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 เรื่องวงจร RLC อนุกรม โดยการ
สอนแบบใช้ powerpoint 

นายสายชล  ศิษย์ฤาษี 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอน รายวิชา เครื่องเสียง 
ระดับชั้น ปวช.2  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กิจกรรมปฏิบัติงานจริง 

ก่อสร้าง 

นายธนโก  พรหมศร 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ                    
ของนักเรียนชั้น ปวช.1 ช่างก่อสร้าง 

นายปริญญา  ชัยพันธุ์ 
การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประมาณราคา งานโครงสร้าง                        
(2106-2004) เรื่องการประมาณราคางานโครงหลังคา                              
ของนักเรียนชั้น ปวช.2  แผนกวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

ซ่อมบำรุง 

นายปิยวิทย์  สุทธิวงศ์ 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ช่างซ่อมบำรุง             
ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

นายธวัชชัย  ทวีศรี การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบ 
การสอนวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 
หลักสูตร ปวช. พ.ศ.2556 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 
 
 



แผนกวิชา ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย หมายเหตุ 
 

นายอนิรุทธ์  ศรีสุวรรณ 
การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

จำนวน 
ทั้งหมด             
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เชื่อมโลหะ 
นายจินดา  ทองมี 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายแรงงาน (2001-1006) ของ
นักเรียนชั้น ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

เทคนิคพื้นฐาน 
นายสัญญา  เตียบฉายพันธุ์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา งานฝึกฝีมือ 1 รหัสวิชา 2100-
1003 ของนักศึกษา ปวช.1 สาขางานไฟฟ้า ประจำภาคเรียนที่ 2/2561  

นายธนาสิทธิ์  โพธิ์รัง 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2001 1004 

พณิชยการ 

นางสาวผกาแก้ว  จันทรชาศรี 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 
เรื่อง การจดบันทึกรายร่วมค้าโดยใช้สมุดบัญชีชุดหนึ่งต่างหาก โดยการเรียน
แบบร่วมมือ 

นางพิณทิรา   บัวคงดี 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีเบื้องต้น2 เรื่อง การบันทึก
บัญชีในสมุดรายวันทั่วไปแบบสิ้นงวดของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1               
สาขางานการตลาด วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

นางสาวศิรินทิพย์  วิริยะไพสิฐ 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอน                   
รายวิชา การจัดการสินค้าคงคลัง 

นางฉวี  ชินพัณณ์ 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการหาข้อมูลทางการตลาดของ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 การตลาด 

นางสาวพัชร์สิตา  โพธิ์ศรีทอง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องลูกค้าสัมพันธ์ ของนักศึกษา ปวช.2 
(2202-2105) แผนกการตลาด 



แผนกวิชา ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย หมายเหตุ 
 

นางสาวอภิญญา   ลอคำ 
การคุยกันในชั้นเรียน (Chatting in classrooms) ของนักเรียนชั้น ปวช.1 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

จำนวน 
ทั้งหมด             
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางศรีวรรณ  มณีวงษ์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
รหัสวิชา 3204 2005 เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1                  
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 

นางสาวลิตา  วรรณตรง 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนสอนเพื่อนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชา เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงาน                 
แอนิเมชั่นของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายประยูร  ภูมิกอง 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น รหัสวิชา 
2204 2003 เรื่องหลักการเข้าหัวสายแลน สำหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1,2 ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบกระบวนการกลุ่ม 

นางสาวเบญจมาภรณ์  วงษ์สุวรรณ 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล                   
(3204-2004) 

สามัญสัมพันธ์ 

นางสาวนันทิชา  ทองเจียว 
การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมส์
ของนักเรียน ชั้น ปวช.1 ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

นางชญาภา  สร้อยทอง 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเขียนภาษาอังกฤษเรื่องตัวเลขโดยใช้                 
แบบฝึกสำหรับนักเรียน ชั้น ปวช.1 

นางสาวอัญรัตน์  สิงห์บุตร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ปวช.2 
นางสาวสุรีรัตน์  ปรีเกษม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ 



แผนกวิชา ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย หมายเหตุ 
 

นางสาวนิภาพร  นกน้อย 
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นปีที่ 1 ไฟฟ้า 

จำนวน 
ทั้งหมด             
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นายคฑาวุธ  ด้วงปลี 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ                   
ของนักเรียน ปวช.1 

นายณัฐปภัสร์  จันทร์หอม งานวิจัยชั้นเรียนการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ช่างยนต ์

 


