
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อครูผู้จัดท า หมายเหตุ 
1 เจตคติที่มีต่อวินัยในตัวเองด้านวินัยใน

ห้องเรียนและการเรียน ของนักเรียน 
นักศึกษาแผนกไฟฟ้ากําลัง ชั้น ปวส.1 กลุ่ม 
1,2 วิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง 

นายสนธยา   ปังสุข  

2 ศึกษาผลการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการ
สอน รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ ระหว่าง
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 
1 กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายเชี่ยวชาญ   ทองคํา  

3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชา การบัญชีตั๋วเงิน เรื่อง “การปรับปรุง
และการโอน กับรายการเกี่ยวกับดอกเบี้ยตั๋ว
เงิน”ของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2 แผนกการ
บัญชีวิทยาลัยเทคนิคน้ําพองที่สอนโดยใช้
ชุดฝึกปฏิบัติ 

นางจริยา   แม้นญาติ  

4 โมเดลประกอบการสอนวิชางานไม้ นางสาววรรณนิภา    แก้วอาษา  

5 การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.1) สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิค
น้ าพอง 

นางสาวบุญฑริกา   แสนหนองชาญิ  

6 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและ
การส่งงานของนักศึกษา ปวช.2  
สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 

นางสาวนัยนา   กิ่งค า  

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี 

นางสาวธนัชพร  ใจบุญ  



8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  
บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ชั้นปีที่ 2 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาวสมร   เพียภูเขียว  

9 การแก้ปัญหานักศึกษาอ่านค่าเวอร์เนียร์คา
ลิปเปอร์ไม่ถูกต้อง โดยการใช้ชุดสอนซ้อม
เสริม ระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน 

นายวีรพล   สมบัติบุญสวน  

10 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชื่อมไม่
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

นายสายชล  ประทุมพล  

11 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มี
วินัยและความรับผิดชอบ ในการเรียน
วิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

นางสาวจารุวรรณ   รัตนพร  

12 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึก
อย่างถูกวิธี รายวิชางานพื้นฐานวงจร
อิเล็กทรอนิคส์ 

นายครรชิต  ก้อมมณี  

13 ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ของการไม่ส่งงาน รายวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 

นายสิทธิศักดิ์   แม้นญาติ  

14 การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน
ระดับชั้น ปวส.1 รายวิชาเขียนแบบ
ก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 

นางสาวธัญรดา   สีตา  

15 การแก้ปัญหานักศึกษาอ่านค่าเวอร์เนียร์คา
ลิปเปอร์ไม่ถูกต้อง โดยการใช้ชุดสอนซ่อม
เสริม ระดับชั้น ปวส.1  
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 

นายสราวุฒิ   จันใหญ่  

16 พฤติกรรมที่ส่งผลต่อด้านการมีวินัยใน
ตนเอง 

นางสาวกานดา   บัวดง  



17 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และเจตคติต่อการเรียน รายวิชา โปรแกรม
ประมวลผลค า ของนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  
ที่จัดการเรียนรู้แบบส่ือเทคโนโลยีเสมือน
จริง (AR) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

นางแสงเดือน   จงเจริญวิไล  

18 การศึกษาปัญหาความคงทนในการจ า
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ชั้น ปวช.1 

นายสิทธิชชานนท์   เชียงใต้  

19 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
บัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องการบันทึกรายการค้า
ในบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยการใช้แบบ
ฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีท่ี 1 

นางสาววรจิตร   เถื่อนฤชัย  

20 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องร้อยละ ของนักเรียน 
ช่างกลโรงงาน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยใช้การสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD กับการสอนแบบ
ปกต ิ

นายสุขสันต์   ศรีสุโพธิ์  

21 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับช้ัน 
ปวช.2 ช่างยนต์ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

นางสาวพิชญาพร   สุรันนา  

22 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน
การบ้าน ของนักเรียนประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 

นายกิตตคม   วงษ์นารี  

23 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส่งงาน วิชาผลิต
ชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 ปวช.1กลุ่ม 1 
ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง  
รายวิชาวิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล1 

นายเอกรินทร์   ประจวบแท่น  

24 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส่งงานวิชาวัสดุ
ช่างอุตสาหกรรม ปวช.1 กลุ่ม 1 ช่างไฟฟ้า
ก าลัง วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง  
รายวิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรม 

นางสาวพรรณภา   ทานาม  



25 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส่งงานวิชา
ทฤษฎีเครื่องมือกล ปวช.1 กลุ่ม 1 ช่างกล
โรงงาน วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 
รายวิชา ทฤษฎีเครื่องมือกล 

นายเฉลิมพล   วงศ์พระลับ  

26 การแก้ปัญหานักศึกษาอ่านเวอร์เนียร์คาลิป
เปอร์ไม่ถูกต้อง โดยการใช้ชุดสอนซ่อมเสริม 
ระดับชั้น ปวช.2/1 
 แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
รายวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 

นายวีระยุทธ   ประถมวงศ์  

27 การวิจัยการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา 
กว,ขว,ควและปล 

นางสาวจิดาภา   ก้อนสีตา  

28 การพัฒนาผลสัมฟทธิ์ทางการเรียน  
ในรายวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับ 
ปวช. สาขาวิชายยานยนต์ โยใช้โมเดล
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน กับการเรียนแบบปกติ 

นายนภัทร  เพ็ชรศรีกุล  

29 การพัฒนาการจําบทสนทนาภาษาอังกฤษ
โดยใช้แบบ PRE-test & Post-taet 
The deveiopment of memoriozing 
English dialogue by using Pre-test & 
Post-test 

นายวิรัลพัชร  อุทัยแพน  

30 การศีกษาความพึงพอใจของนัสึกษา ที่มีการ
จัดการเรียน การสอน วิชางานเชื่อมซ่อม
บํารุง (2103-2114) 

นายสีหราช  โลตุฤทธิ์  

31 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของการสอนด้วยรูปแบบการสอนให้ท า
แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนแบบ
กลุ่มกับกลุ่มที่ไม่ได้สอนท าแบบฝึกการแก้
โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนแบบกลุ่มของ
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
เรื่องงานและพลังงาน 

นายสราวุฒิ  ค าประสาร  

32 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

ครูวรรษิษฐา  พาค า  



33 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
สถาบันครอบครัว วิชนหน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม โดยใช้กิจกรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชัพ ช้ันปีท่ี 1 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง  

นางสาวนิศา  ภิรมย์ไกรภักดิ์  

34 การใช้เกมแบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในการสอบวิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ระหว่างการใช้
โปรแกรม Kahoot กับการสอบปกติ ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชั้นปีที่1 

นางสาวรัตนาภรณ์  แดงน้อย  

 


