
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 

ล าดับ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อครูผู้จัดท า หมายเหตุ 
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม ส าหรับนักเรียน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 กลุ่มท่ี 1 โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

นายบุรินทร์ ภูวตานนท์  

2 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและ
การเรียนของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
ชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1,2 วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 

นายสนธยา ปังสุข  

3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้
โปรแกรมฐานข้อมูล ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

นางสาวฐานิตา บูศรี  

4 การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ืองานอาชีพของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 

นางแสงเดือน จงเจริญวิไล  

5 การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้น ปวช.1  

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย  

6 วินัยในตนเองท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยของนักเรียนระดับ 
ปวช.1 สาขาวิชาบัญช ี

นางมะลิวรรณ์ ประทุมโคตร  

7 การศึกษาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาช่างยนต์
ต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยการ
ประเมินของสถานประกอบการ 

นายนภัทร เพ็ชรศรีกุล  

8 การศึกษาปัญหาการขาดเรียนและหาแนวทางการ
แก้ปัญหาการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ี
ขาดเรียนระดับชั้น ปวช.1 รายวิชางานโยธา สาขาวิชา
โยธา วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 

นายคมสัน ศรีบุญเรือง  

9 เว็บไซท์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ นางสาววรรษิษฐา พาค า  
10 ศึกษาเพ่ือแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการ

ไม่ส่งงาน รายวิชาสายส่งและสายอากาศของนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2  

นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ  
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ล าดับ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อครูผู้จัดท า หมายเหตุ 
11 การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาใน

รายวิชากลศาสตร์โครงสร้างของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) สาขาวิชาโยธา 
วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 

นายสมบูรณ์ อินทร์จันทร์  

12 สภาพและปัญหาการจัดการเรียน การสอนวิชา
โครงการ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 

นายอัมรินทร์ แสงเหลา  

13 การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับ
ปวช. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

นางธัญรดา สีตา  

14 การพัฒนาการเรียน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ชย 2/1 งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

นายธนาธิป ทองโคตร  

15 การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
รหัสวิชา 2100-1007 สาขาวิชาเครื่องมือกล แผนก
วิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 

นายสราวุฒิ จันใหญ่  

16 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อ
การเรียนการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบ ารุง รหัสวิชา 
2103-2124 

นายสีหราช โลตุฤทธิ ์  

17 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจใน
วิธีการสอนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาวพิชญาพร สุรันนา  

18 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจ าหน่าย
หุ้นและการริบหุ้น วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัดโดยใช้
ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาการ
บัญชี 

นางจริยา แม้นญาติ  

19 การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะ
ของนักเรียนช่างก่อสร้าง  

นายนครินทร์ สุเพ็งค า  

20 การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวช.3/1 ไม่สามารถตรวจเช็ค
อุปกรณ์ SCR วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โดย
วิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

นายครรชิต ก้อนมณี  

21 การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่ส่งงาน นายวลิตร ภูหน่วยหนา  
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ล าดับ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อครูผู้จัดท า หมายเหตุ 
22 การศึกษาค้นคว้าใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

(Action Research) เพ่ือพัฒนาการใช้ค าสมาส และ
ค าสนธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียน
นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 
สาขาบัญชี 1/1 วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มแบบ STAD 

นางสาวจิดาภา ก้อนสีลา  

23 การพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้น ปวช.2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการอ่านค าพ้อง
ภาษาอังกฤษ – ไทย 

นายสิทธิชานนท์ เชียงใต้  

24 ศึกษาสมรรถภาพทางกายด้วยความคล่องแคล่วว่องไว
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 

นายวาสนา เต็มสอาด  

25 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานฝึกฝีมือ 1 
เรื่องงานตะไบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/2 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  
ที่สอนโดยใช้วิธีแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 

นายนัดธชัย ลุนพุฒ  

26 เจตคติที่มีต่อวินัยตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและการ
เรียนของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้าก าลังชั้น ปวส.1 
กลุ่ม 2 วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 

นางสาวกานดา บัวดง  

27 การพัฒนาชุดการสอน เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชา 3100–0116 งานการออกแบบเครื่องจักรกล 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานติดตั้งและ
บ ารุงรักษา  

นางเอกรินทร์ ประจวบแท่น  

28 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานบัญชีของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี  

นางโสภา โคหนองไฮ  

29 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน
ของนักศึกษา ปวช.2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิค
น้ าพอง 

นางสาวนัยนา กิ่งค า  

30 การพัฒนาเจตคติ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ของนักเรียน 
นักศึกษาชั้น ปวช.ชย.1/1  

นายกิตติคม วงษ์นารี  
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ล าดับ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อครูผู้จัดท า หมายเหตุ 
31 การวัดเจตคติท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 
วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง 

นางกมลศรี กกขุนทด  

 


