
รายช่ือผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 

วิทยาลัยเทคนิคพังงา 

ภาคเรียนที่ 1/2564 และ ภาคเรียนที่ 2/2564 

ชื่อเร่ืองงานวิจัย ภาค
เรียนที ่

ชื่อ-สกลุ แผนกวิชา 

เรื่อง เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน 
ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ปวช.๒ สาขาช่างก่อสร้าง 

๑ นางจันทิมา ยงยุทธ ์ สามัญสัมพันธ์ 

เรื่อง ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวส.๒/๒  
สาขาวิชาการบัญชี 

๒ นางจันทิมา ยงยุทธ ์ สามัญสัมพันธ์ 

เรื่อง การใช้กิจกรรมการเรียนแบบกระบวนการกลุ่มการ
พัฒนาการคิด ในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจ
เรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจบริการ 
ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี ๒ 

๑ นางสาววิภาวด ี เอี๋ยวประเสริฐ สามัญสัมพันธ์ 

เรื่ อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ของ
นัก เรี ยน ช้ันประกาศนียบัตรวิชา ชีพ ช้ันปีที่  ๓  และ
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

๒ นางสาววิภาวด ี เอี๋ยวประเสริฐ สามัญสัมพันธ์ 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๒ แผนกวิชา
กการบัญช ี

๑ นายวชิรเดช ศรีแก้ว การบัญชี 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การท างานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา ระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี ๒ แผนกวิชาการบัญชี 

๒ นายวชิรเดช ศรีแก้ว การบัญชี 

พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน ระดับช้ัน 
ปวช.๑ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

๑ นายวุฒินันท์ เหมาะมาศ เทคนิค
พื้นฐาน 

การอ่านและใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ระบบเมตริกที่มีค่า
ความละเอียด ๐.๐๒  ปวส.//๒ สาขางานเทคนิคการซ่อม
ตัวถังและสีรถยนต์ 

๒ นายวุฒินันท์ เหมาะมาศ เทคนิค
พื้นฐาน 

การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนัก เรี ยนในวิชา
ภาษาอังกฤษ ในชีวิตจริง ของนักเรียนระดับ ปวช.๑ แผนก
วิชาช่างกลโรงงาน 

๑ นางสาวสุพิศ นาเจริญ สามัญสัมพันธ์ 

การพัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษในรายวิชาการสนทนา
ภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา ปวส.๒ สาขางานเทคนิค

๒ นางสาวสุพิศ นาเจริญ สามัญสัมพันธ์ 



ยานยนต์และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบทดสอบ
สมมติ 
การส่งงานของนักเรียนระดับ ปวช.๒ วิชาช่างเชื่อมโลหะ ๑ นายสมบัติ เทพณรงค์ ช่างเชื่อมม 
การส่งงานของนักเรียนระดับ ปวช.๓ วิชาคณิตศาสตร์ช่าง
เชื่อม 

๒ นายสมบัติ เทพณรงค์ ช่างเชื่อม 

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน วิชาเครื่องมือกล
เบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 
๑ แผนกช่างกลโรงงาน 

๑ นายคงศักดิ์ ตัณทราวัฒน์พันธ ์ ช่างกล 

การศึกษาพฤติกรรมการเขียนภาพ ๒ มิติ ในวิชาเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องต้น นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ัน
ปีท่ี ๑ แผนกวิชาช่างยนต์ 

๒ นายคงศักดิ์ ตัณทราวัฒน์พันธ ์ ช่างกล 

การพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้สื่อระบบนิวเมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ วิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

๑ นายกมล ฮ่วนฮก ช่างยนต์ 

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ในรายวิชางาน
เครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษา ระดับ ปวช.๑ แผนกวิชา
ช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

๒ นายกมล ฮ่วนฮก ช่างยนต์ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชากลศาสตร์ของไหล ของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาช่างยนต์ 

๑ นายบุญมี กองธรรม ช่างยนต์ 

การเข้า ช้ันเรียนสายของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.๒ 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

๒ นายบุญมี กองธรรม ช่างยนต์ 

การใช้แบบฝึกพัฒนาสมรรถนภาพทางกาย เพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะด้าน นักเรียน ปวช.๑ แผนกช่างก่อสร้าง 

๑ นายชาตรี หมันการ สามัญสัมพันธ์ 

การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.
1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

๒ นายชาตรี หมันการ สามัญสัมพันธ์ 

การใช้บทบาทสมมติในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ระดับ ปวช.๑ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

๑ นายศรีคนึง ชูศรี สามัญสัมพันธ์ 

การใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสามารถในการ 
ฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการรู้ค าศัพท์
ของนักเรียน ช้ันปวช.๑/๑ แผนกช่างก่อสร้าง  

๒ นายศรีคนึง ชูศรี สามัญสัมพันธ์ 

การใ ช้สื่ อการสอนออนไลน์  วิชาคอมพิว เตอร์และ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ กลุ่ม ๑ สาขาวิชาการบัญชี 

๑ นางพัชรี สังข์สิงห์ การบัญชี 

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานบัญชี โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่  ๓ 
สาขาวิชาการบัญชี 

๒ นางพัชรี สังข์สิงห์ การบัญชี 



ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการเรียนวิชางานปรับ
อากาศรถยนต์ ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.๓ ที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา 

๑ นายสมโภชน์ นันทโย ช่างยนต์ 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการ
เรียน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ฯ 

๒ นายสมโภชน์ นันทโย ช่างยนต์ 

การพัฒนาศักยภาพการท าผังความคิดให้สอดคล้องและ
ครอบคลุม ความส าคัญของภาษาไทยท่ีมีต่อสังคมไทยฯ 

๑ นางยุพเยาว์ ชาติช านาญ สามัญสัมพันธ์ 

การแก้ปัญหาความไม่รับผดิชอบในการสง่งาน ของนักเรียน 
ปวช.๓ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒ นางยุพเยาว์ ชาติช านาญ สามัญสัมพันธ์ 

การใช้รางวัล เพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการจัดการ
ฐานข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ 

๒ นายวุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย IT 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานแม่บ้านโดยใช้
ชุดการเรียนของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.๑ แผนกการ
โรงแรม 

๑ นางสาวณัฏฐวีมล อ านวยพร โรงแรม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการจัดคู่เพื่อน
ช่วยเพื่อนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาการโรงแรม 

๒ นางสาวณัฏฐวีมล อ านวยพร โรงแรม 

ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนวิชาพฤติกรรม
ผู้บริโภค ของนักศึกษาระดับ ปวส.๑ สาขาวิชาการตลาด  

๑ นายมณทิพย์ มโนการ การตลาด 

พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียนช่าง
อุตสาหกรรม สาขาช่างเช่ือมโลหะ ปวช.๓/๑ ในรายวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ 

๒ นายมณทิพย์ มโนการ การตลาด 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการตลาดดิจิทัล เรื่อง
ความรู้เบื้องต้นการตลาดดิจิทัล โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ฯ 

๑ นางสาวขวัญชนก พืชผล ฐานวิทย ์

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา การหาข้อมูล
การตลาดของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปวช.๓ แผนกวิชาการตลาดฯ 

๒ นางสาวขวัญชนก พืชผล ฐานวิทย ์

การพัฒนาผลการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบโครงงานเป็น
ฐานและชุดการสอนคิดการวิเคราะห์ฯ 

๒ นางสายสุดา รักษา สามัญสัมพันธ์ 

การศึกษาปัญหาการขาดทักษะการวิเคราะห์ส่วนประสม
ทางการตลาดโดยใช้ชุดแบบฝึก ปวช.๒ การตลาด 

๒ น า ง ส า ว ว ร ร ณ
ฉัตร 

แก้วโกรพ การตลาด 

การส ารวจการส่งงานวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ของ
นักเรียนระดับ ปวช.๓ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

๒ นายธุวานนท์ ศรีรักษ์ ช่างไฟฟ้า 

การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดเบื้องต้นด้วยเครื่องมือฝึก
ทักษะการพิมพ์ ของนักศึกษาระดับ ปวช.๑ 

๑ นายนันทวัฒน์ ธรรมวราภรณ์ IT 



การใช้คีย์ลัดโปรแกรม Microsoft Word ๒๐๑๖ ส าหรับ
นักศึกษา 

๒ นายนันทวัฒน์ ธรรมวราภรณ์ IT 

พฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนระดับช้ัน 
ปวช.๓ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับช่างก่อสร้าง 

๑ นายไชยพงศ์ โภคาณัฐพงศ ์ ก่อสร้าง 

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาผลิตภัณฑ์งาน
ไม้ด้วยเครื่องจักรกล ฯ 

๒ นายไชยพงศ์ โภคาณัฐพงศ ์ ก่อสร้าง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ไทย
เบื้องต้น ระหว่างการเรียนการสอนแบบปกติกับการเรียน
การสอนโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ออนไลน์ 

๑ นางสาวเกวลี ขมักการ การบัญชี 

การวัด เจตคติที่ มี ต่ อวิ ชาบัญชี  ของนัก เ รี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๒ แผนกวิชาการบัญชี 

๒ นางสาวเกวลี ขมักการ การบัญชี 

ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่มีผลการสอบปฏิบัติต่ ากว่า
สมาชิกในช้ันเรียนวิชางานจักรยานยนต์ ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.๓/๑  แผนกช่างยนต์ 

๑ นายนพรัตน์ ข าแก้ว ช่างยนต์ 

ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีที่ ๑ สาขางานยานยนต์ ที่มีผลการสอบปฏิบัติการ
ถอยเข้าซองฯ 

๒ นายนพรัตน์ ข าแก้ว ช่างยนต์ 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ 

๑ นางสาวกมลชนก ข าแก้ว คอมพิวเตอร ์

การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา วิชา
คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง 

๒ นางสาวกมลชนก ข าแก้ว คอมพิวเตอร ์

 


