
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 

ล าดับ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อครูผู้จัดท า หมายเหตุ 
1 การศึกษาพฤตกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขางาน

ไฟฟ้าก าลังในเรื่องการไม่ส่งงานส่งการบ้าน 
นายสนธยา ปังสุข  

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาหน้าที่
พลเมืองและศีลธรรมของนักเรียนระดับ ปวช.1 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

นางมะลิวรรณ์ ประทุมโคตร  

3 การวิจัยความสามารถในการอ่านของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้อ่านออกเสียง  
ค าควบกล้ า กว,ขว,คว และ ปล 

นางสาวจิดาภา ก้อนสีลา  

4 การสร้างและหาประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา งานเครื่องมือกล
เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1007 สาขาวิชาเครื่องกล
และซ่อมบ ารุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

นายวีระพล โม้ลี  

5 การพัฒนาเจตคติ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน นายสุรชาติ จ าปาบุรี  
6 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างของนักเรียน

ระดับ ปวช.3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

นายสราวุฒิ จันใหญ่  

7 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชางานเครื่อง 
ยนต์เล็ก แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 

นายอัมรินทร์ แสงเหลา  

8 การศึกษาปัญหาความคงทน ในการจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ปวช.2  

นายสิทธิชานนท์ เชียงใต้  

9 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์รายการปรับปรุงบัญชี 
โดยวิธีซ่อมเสริมเพิ่มใบความรู้ วิชาหลักการบัญชี
เบื้องต้น 2 ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 

นางโสภา โคหนองใฮ  

10 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้าน 
วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียน ชั้น ปวช.1 
สาขาวิชาพณิชยการ 

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย  

11 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับ ปวส.1/1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 

นางกมลศรี กกขุนทด  

12 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการใช้เครื่องใช้
ส านักงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา 
การบัญชี 

นางจริยา แม้นญาติ  
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ล าดับ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อครูผู้จัดท า หมายเหตุ 
13 การแก้ปัญหาการไม่ส่งงาน ระดับชั้น ปวช.2 รายวิชา

ส ารวจเพื่อการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา 
วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 

นายสมบูรณ์ อินทร์จันทร์  

14 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนทศ เพ่ืออาชีพให้ตรงเวลาของ
นักเรียน ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ  

15 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่จัดการเรียนรู้แบบสื่อ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) กับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ 

นางแสงเดือน จงเจริญวิไล  

16 การพัฒนาเจตคติ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
กลศาสตร์วิศวกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

นายเอกรินทร์ ประจวบแท่น  

17 บทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) แผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 

นายกิตติคม วงษ์นารี  

18 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ร้อยละของนักเรียนช่างไฟฟ้าก าลัง ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยใช้การสอนแบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ 

นายสุขสันต์ ศรีสุโพธิ์  

19 วินัยที่ส่งผลต่อด้านการเรียน นายฉัตรชัย เมืองสุวรรณ  
20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทักษะการเล่น

กีฬาเซปักตะกร้อ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 /1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

นายวาสนา เต็มสะอาด  

21 การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ส่งงาน นายวลิตร ภูหน่วยหนา  
22 ปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

นางสาวธัญรดา สีตา  

23 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาซ่อม
บ ารุงรักษาเครื่องกล เรื่อง ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรายวิชาของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน 

นายนัดธนัย ลุนพุฒ  
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ล าดับ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อครูผู้จัดท า หมายเหตุ 
24 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างอิเล็กทรอนิกส์

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 ในรายวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

นายครรชิต ก้อนมณี  

25 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานงาน
ทดสอบปั๊มและหัวฉีดของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้
โปรแกรมการน าเสนอข้อมูล 

นายอภิชาต หารสุโพธิ์  

26 การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า
ต่อชนบากร่อง ต าแหน่งท่าราบ วิชาเชื่อมโลหะ 2 โดย
ใช้วิธีการควบคุมทุกข้ันตอน 

นายสีหราช โลตุฤทธิ ์  

27 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องช่างยนต์ของนักศึกษา
ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค 
น้ าพอง 

นายนภัทร เพชรศรีกุล  

28 การออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น 
ปวช. ปีที่ 2 แผนกช่างก่อสร้างโยธา วิทยาลัยเทคนิค
น้ าพอง 

นายคมสัน ศรีบุญเรือง  

29 เว็บไซท์โปรแกรมมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอ นางสาววรรษิษฐา พาค า  
 


