งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
ชื่อเรื่องงานวิจัย
ชื่อครูผู้จัดทา
1 การเปรียบเทียบผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน นายสราวุฒิ คาประสาร
โดยใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
งานเครื่องกลและการผลิตกับการสอนปกติ
2 การศึกษาผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ นายสนธยา ปังสุข
แบบฝึกการต่อวงจรเครื่องทาความเย็น
และปรับอากาศของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยเทคนิคน้าพอง
3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ครูวรรษษิฐา พาคา
นักศึกษาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.๑) สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
4
5

6

การสร้างชุดการสอน
นายกิกติคม วงษ์นารี
วิชา เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
การเปรียบเทียบผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน นายสุขสันต์ ศรีสโุ พธิ์
คณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละของนักเรียน
ช่างยนต์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคน้าพอง อาเภอ
น้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้การสอน
แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการสอน
แบบปกติ
การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียน
นายสราวุฒิ จันใหญ่
การสอนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน
วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา
2100-1007 สาขาเครื่องมือกล หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2545
(ปรับปรุง 2546)

หมายเหตุ
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การแก้ปัญหานักศึกษาอ่านค่าเวอร์เนียร์
ไฮเกจ ไม่ถูกต้อง โดยการใช้ชุดสอนซ่อม
เสริม ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาเทคนิค
การผลิต
วินัยในตนเองที่ส่งผลต่อผมสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยของ
นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการ
โรงแรม
การศึกษาเอกสารประกอบการสอนใบงาน
ปฏิบัติวิชาดิจิตอลเทคนิคของนักเรียน
ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคน้าพอง
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน
การบ้าน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1
วิทยาลัยเทคนิคน้าพอง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ศิลปะการให้บริการของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
สาขางานการโรงแรม โดยใช้บทบาทสมมุติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชี
บริษัทจากัดของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2
แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคน้าพอง
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของ
นักเรียน ระดับชั้นปวส.1 ช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคน้าพอง
การแก้ปัญหานักศึกษาอ่านค่าเวอร์เนียร์คา
ลิปเปอร์ไม่ถูกต้อง โดยการใช้ชุดซ่อมเสริม
ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาเทคนิคการ
ผลิต ภาคเรียนที่2/2561 รายวิชา วัด
ละเอียด

นายวีรพล สมบัติบุญสวน

นางมะลิวรรณ์ ประทุมโคตร

นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ

นางสาวอัญญารินทร์ วงศ์เทพ

นางสาวจารุวรรณ รัตนพร

นางสาวนัยนา กิ่งคา

นายนครินทร์ สุเพ็งคา

นางสาวพรรณภา ทานาม
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การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก
โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมุติ ของ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 สาขาวิชา ใน
การวิชา กระบวนการเชื่อม
การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียน
การสอนโดยใช้ เอกสารประกอบกาสอน
วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา
3100-0009
การพัฒนาชุดการสอน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชา 3102-2102
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล2
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ใน
การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ ของนักเรียนระดับชั้น
ปวช.3
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา
เทอร์โมไดนามิกส์ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2
สาขาวิชาช่างยนต์
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์
ของนักศึกระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่าง
ยนต์ วิทยาลัยเทคนิคน้าพอง โดยใช้
กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
การแก้ปัญหาการขาดทักษะการปฏิบัติงาน
ตามใบงานด้วยการสร้างโครงงานย่อย
(Mini Project) เสริมในวิชาวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ช่างยนต์ของนักศสึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชา
ช่างยนต์

นายวลิตร ภูหน่วยหนา

นายเฉลิมพล วงศ์พระลับ

นายเอกรินทร์ ประจวบแท่น

นางแสงเดือน จงเจริญวิไล

นายสุระชาติ วงษ์ดวง

นายธนภูมิ ศรีสว่าง

นายวิชาญ เวียงยิ่ง

นายเกียรติชัย ชารีจิต
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น2
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีร่วม
การค้าและระบบใบสาคัญ ของนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 แผนกพาณิชยการ สาขา
งานการบัญชี
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของ
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1
ที่จัดการเรียนรู้แบบสื่อเทคโนโลยีเสมือน
จริง (AR) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
การวิจัยความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทย
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/
การบ้าน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
ชย.1/1 วิทยาลัยเทคนิคน้าพอง แผนกวิชา
ช่างยนต์
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา
งานเชื่อมไฟฟ้า 2 (2130-2002)
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อพัฒนาทักษะด้านฐานสมรรถนะ
วิชาชีพ เรื่องงานเครื่องยนต์ดีเซล
สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียน
สาเร็จรูปที่ใช้ร่วมกับบทเรียนสาเร็จรูปของ
บริษัทตรีเพชร กับการเรียนแบบปกติ
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อด้านการมีวินัยใน
ตนเอง

นางสาวสมร เพียภูเขียว

นางสาวธนัชพร ใจบุญ

นางแสงเดือน จงเจริญวิไล

นางสาวจิดาภา ก้อนสีลา
นายอภิชาติ หารสุโพธิ์

นายสีหราช โลตุฤทธิ์

นายนภัทร เพ็ชรศรีกุล

นางสาวกานดา บัวดง
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การสารวจการส่งงานของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2 วิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุระกิจ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชี
เบื้องต้น 2 ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี
ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาการบัญชี
ร่วมการค้าและระบบใบสาคัญ
ของนักเรียน ชั้นปวช.3 แผนกการบัญชี
สาขาการบัญชี
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ ในการไม่ส่งงาน/
การบ้าน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งงานวิชา
แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น ปวช.1 กลุ่ม1,2
ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคน้าพอง
รายวิชา แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น
การสร้าง และหาประสิทธิภาพชุดการสอน
วิชาฝึกฝีมืองานไม้ เรื่อง “ไม้” ระดับชั้น
ปวช.1 ช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคน้าพอง
การพัฒนาทักษะกรอ่านคาศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ปวช.2
ปีการศึกษา 2/2561 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการ
อ่านคาพ้องภาษาอังกฤษ-ไทย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อการเรียน ภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชีโดยใช้
รูปแบบการสอนซิปปา (CIPPA MODEL)

นางสาวฐานิตา บูศรี

นางสาววรจิตร เถื่อนฤชัย

นางจริยา แม้นญาติ

นายธนาธิป ทองโคตร

นายวีระยุทธ ประถมวงศ์

นายสมบูรณ์ อินทร์จันทร์

นายสิทธิชานนท์ เชียงใต้

นางกมลศรี กกขุนทด
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การเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้านความ
คล่องแคล่วว่องไวของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
แผนกการบัญชี
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยใน
ห้องเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียน
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปวส.1 วิชาคณิตศาสตร์
ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ แผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น
ปวช.2/1 สาขางานการบัญชี
ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน
การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหา
ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น
ปวช.2/1,2 ช่างไฟฟ้า ในการไม่ส่งงานและ
การบ้าน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ในรายวิชาบาร์
และเครื่องดื่ม
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนโดยใช้
กระบวนการเรียนแบบ STAD ในรายวิชา
ปฐพีกลศาสตร์ เรื่องการจาแนกประเภท
ดิน ระบบ AASHTO

นายวาสนา เต็มสะอาด

นายครรชิต ก้อนมณี

นางโสภา โคหนองใฮ

นางสาวพิชญาพร สุรันนา

นายฉัตรชัย เมืองสุวรรณ

นายวิรัลพัชร อุทัยแพน

นางธัญรดา สีตา

นายคมสัน ศรีบุญเรือง
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ผลส้มฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานวัด
ละเอียดช่างยนต์ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาช่างยนต์

นายสาคร ธงชัย

