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งานวิจัยในชั้นเรียน 
ภาคเรียนที่ 1/2558 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
วิทยาลัยเทคนิคน้้าพอง 

ท่ี ชื่อผลงานวิจัย ชื่อ-สกุล ครูผู้จัดท้า ต้าแหน่ง แผนกวิชา 
1 บ ท บ า ท ห น้ า ท่ี ค รู ท่ี ป รึ ก ษ า  ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๑ (ปวช.๑) 
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคน้้าพอง 

นายอัมรินทร์  แสงเหลา ครู คศ.1 ช่างยนต์ 

2 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชานิวเมติกและไฮดรอลิกส์ 

นายสุชาติ  ชุมพร พนักงานราชการครู ช่างยนต์ 

3 การพัฒนาโมเดลการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในรายวิชางานระบบเครื่องยนต์
ดีเซลควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รหัส
วิชา 3101-2101 

นายนภัทร  เพ็ชรศรีกุล พนักงานราชการครู ช่างยนต์ 

4 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชางานเครื่องยนต์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1/2 (ปวช.1/2) แผนกวิชาช่าง
ยนต์ วิทยาลัยเทคนิคน้้าพอง 

นายกิตติคม  วงษ์นารี ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ 

5 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชางานเครื่องยนต์ 

นายวีรพล  สมบัติบุญสวน ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ 

6 การพัฒนา ส่ือ ระบบมั ล ติมี เ ดียหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนวิชาเขียนแบบเทคนิค
เ บื้ อ ง ต้ น ส้ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

นายพัฒนพงษ์  พริ้วไธสง 
 

ครู คศ.1 ช่างกลโรงงาน 

7 การัฒนาชุดการสอนเพื่ อ วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชา 3111 -2006 งาน
เทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
สาขางานติดต้ังและบ้ารุงรักษา 

นายเอกรินทร์ ประจวบแท่น พนักงานราชการครู ช่างกลโรงงาน 

8 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างของ
นักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่างกล
โรงงานฯ 

นายสราวุฒิ  จันใหญ่ ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน 

9 การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงาน
เช่ือมไฟฟ้าต่อชนบากร่อง ต้าแหน่งท่าราบ 
วิชางานเช่ือมโลหะ 2 โดยวิธีการควบคุมทุก
ขั้นตอน 

นายสีหราช  โลตุฤทธิ์ พนักงานราชการครู ช่างเช่ือม
โลหะ 

10 การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่ส่งงาน 
 

นายวลิตร  ภูหน่วยหนา ครูพิเศษสอน ช่างเช่ือม
โลหะ 



2 
 

ท่ี ชื่อผลงานวิจัย ชื่อ-สกุล ครูผู้จัดท้า ต้าแหน่ง แผนกวิชา 
11 การพัฒนาทักษะการ ใ ช้ เครื่ อ งมื อ ช่ า ง

อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน ระดับ ปวช.1 ใน
รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคน้้าพอง โดยใช้
กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

นายครรชิต ก้อนมณี พนักงานราชการครู ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

12 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มี
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
ช้ัน ปวส.1 กลุ่ม สชอ. 

นายสุรชาติ  จ้าปาบุรี พนักงานราชการครู ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

13 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา
กลศาสตร์โครงสร้าง เรื่องสมดุลของแรง 

นายสมบูรณ์  อินทร์จันทร์ ครู คศ.3 ช่างก่อสร้าง 

14 การสอนโดยวิธีการสาธิตในรายวิชาฝึกฝีมือ
งานไม้ เรื่องการเจาะเดือยและเข้าเดือยไม้ 

นายเรวัชชัย รอตเจริญ พนักงานราชการครู ช่างก่อสร้าง 

15 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนแบบเอส ที ดี ใน
รายวิชางานก่อสร้างอาคาร เรื่องขั้นตอนการ
ท้าฐานราก 

นายชัชพันธ์ ชาดี พนักงานราชการครู ช่างก่อสร้าง 

16 การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน 
ระดับช้ัน ปวช.แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

นางสาวธัญรดา  สีตา พนักงานราชการครู ช่างก่อสร้าง 

17 การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและ
การส่งงานของนักศึกษา ปวช.2 สาขาการ
บัญชี วิทยาลัยเทคนิคน้้าพอง 

นางสาวนัยนา  กิ่งค้า ครู คศ.1 การบัญชี 

18 การพัฒนาทักษะการวิ เคราะห์รายการ
ปรับปรุงบัญชีโดยวิธีสอนซ่อมเสริมเพิ่มใบ
ความรู้ วิชาหลักการบัญชีเบ้ืองต้น 2 

นางโสภา  โคหนองใฮ ครู คศ.1 การบัญชี 

19 การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษา
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 2 
รายวิชาการบัญชีช้ันสูง 1 รหัส 3201-2005 

นางจรรยา  หาญอาวุธ พนักงานราชการครู การบัญชี 

20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
บัญชีช้ันสูง 1 เรื่องการบันทึกบัญชีเช่าซื้อและ
ซื้ อขาย ผ่อน ช้าระ  ของนั ก ศึกษาระ ดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 
1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาการบัญชี 

นางสาววรจิตร  เถ่ือนฤชัย พนักงานราชการครู การบัญชี 

21 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบสาธิตเพื่อฝึกปฏิบัติ ด้วย
บท เ รี ยนคอมพิ ว เ ตอร์ ช่ ว ยสอน ท่ีมี ต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บไซต์ 

นางสาววรรษิษฐา  พาค้า ครู คศ.3 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

22 ความพึงพอใจของสถานประกอบการในการ
รับนักศึกษา 

นางแสงเดือน  จงเจริญวิไล ครู คศ.3 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
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ท่ี ชื่อผลงานวิจัย ชื่อ-สกุล ครูผู้จัดท้า ต้าแหน่ง แผนกวิชา 
23 การสร้างบทเรียนเครือข่ายเรื่องความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายเช่ียวชาญ  ทองค้า ครูพิเศษสอน คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

24 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนัก ศึกษาระดับช้ัน ปวช.1 วิชา
คอมพิ ว เ ต อร์ ใ น ง านธุ ร กิ จ  แผนกวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาวสุจิตรา  บูศรี ครูพิเศษสอน คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

25 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในการเรียนวิชา
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ โดยการสอนแบบมี
ส่วนร่วม 

นางสาวสิรินภา  ทรงอาจ ครูพิเศษสอน คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

26 การศึกษาปัญหาความคงทนในการจ้าค้าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน ปวช.2 ปี
การศึกษา 1/2558 

นายสิทธิชชานนท์  เชียงใต้ ครูพิเศษสอน สามัญ-สัมพันธ์ 

27 การสร้างชุดการสอนวิชาเขียนแบบเครื่องกล
ส้าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

นางวรรณา  พุทธาศรี ครู คศ.2 ช่างกลโรงงาน 

28 วินัยในตนเองท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรมของ
นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

นางมะลิวรรณ์ ประทุมโคตร พนักงานราชการครู สามัญ-สัมพันธ์ 

29 การพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยใช้
บทบาทสมมุติส้าหรับนักเรียนช้ัน ปวช.1/1 
ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคน้้าพอง 

นางดวงกมล  สุนทรพินิจ ครู คศ.1 สามัญ-สัมพันธ์ 

30 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดย
การ สร้ า ง แบ บ ฝึ ก เส ริ ม ทัก ษะ พื้ น ฐ าน
ภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักศึกษา ปวส.1 สาขา
งานโยธา 

นางกมลศรี  กกขุนทด ครู คศ.1 สามัญ-สัมพันธ์ 

31 การศึกษาและพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไว
ของนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

นายวาสนา  เต็มสอาด พนักงานราชการครู สามัญ-สัมพันธ์ 

32 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
การสอนด้วยรูปแบบการสอนให้ท้าแบบฝึก
การแก้โจทย์ปัญหาในช้ันเรียนแบบกลุ่มกับ
กลุ่มท่ีไม่ได้สอนท้าแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา
ในช้ันเรียนแบบกลุ่มของรายวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม เรื่องงาน
และพลังงาน 

นางสาวจิรพร  แก้วใส ครูพิเศษสอน สามัญ-สัมพันธ์ 
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ท่ี ชื่อผลงานวิจัย ชื่อ-สกุล ครูผู้จัดท้า ต้าแหน่ง แผนกวิชา 
33 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา

วิทยาศาสตร์ 7 เรื่องโมเมนตัม นักศึกษาสาขา
งานเทคนิคยานยนต์ ปวส.2 และเทคนิคการ
เช่ือมโลหะ ปวส.1 

นางสาวศิริชาดา อัครสีทอง ครูพิเศษสอน สามัญ-สัมพันธ์ 

34 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานไม่เสร็จ
ตามก้าหนดของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 
สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 

นายสายชล  ประทุมพล ครู คศ.1 ช่างเช่ือมโลหะ 

35 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับ ปวส.
1 ก ลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างอิ เ ล็กทรอนิก ส์ 
วิทยาลัยเทคนิคน้้าพอง ในเรื่องการมาส่งงาน 
/ การบ้าน 

นายกล้าณรงค์  ค้าบึงกลาง ครู คศ.1 ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 


