
 
สรุปชื่อเรื่องวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยเทคนิคพังงา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
ล าดับ

ที ่

 

ชื่อ-สกลุชื่อ 
 

แผนกวิชา 
 

เร่ืองงานวิจัย 

๑ นายกันตภณ ปัญญาด ี การบัญชี ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาการบัญชี
การเงินของนักศึกษาช้ัน ปวส.๑/๑ 

 

๒ นายกมล ฮ่วนฮก ช่างยนต์ การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์ทดสอบเรือนลิ้นเร่ง
ไฟฟ้า หน่วยการเรียนรู้เซนเซอร์ตรวจจับต าแหน่ง 

 

๓ นายสมโภชน ์ นันทโย ช่างยนต์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ชึดการสอนเพื่อ
ฝึกทักษะในงานซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนฯ 

 

๔ นายจรินทร์ ลั่นซ ี ช่างยนต์ การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติการอ่านค่ามัลติ
เตอร์แบบอนาล๊อคในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ 

 

๕ นายณรงค์ นวลเอียด ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุด
การสอน รายวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

 

๖ นางสาวปณัชญา ขันภักด ี ช่างกลโรงงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านเวอเนียร์คาลิ
เปอร์ ความละเอียด 0/05(1/20) มม. 

 

๗ นายเทอดศักดิ์ ชมเชย ช่างกลโรงงาน การศึกษาและหาผลสัมฤทธิ์โดยการช่วยสอนวัสดุและ
โลหะวิทยา นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.๑ 

 

๗ นายเกียรติศักดิ์ รอดเจริญ ช่างก่อสร้าง พฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนระดับช้ัน 
ปวช.๒ วิชาการประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 

 

๘ นายสุชิต สุดสวาท ช่างก่อสร้าง การส ารวจการส่งงาน ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.๒ วิชา
พื้นฐานงานส ารวจ 

 

๙ นายไชยพงศ์ โภคาณัฐพงศ์ ช่างก่อสร้าง พฤติกรรมการไม่ส่ งงาน/การบ้าน, ปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาพื้นฐานงานไม้ฯ 

 

๑๐ นายทินศักดิ์ อินทรจงจิต ช่างก่อสร้าง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบ วิชาพื้นฐานงานไม้ 

 

๑๑ นางสาวนฤมล สวัสดิวงค ์ ช่างก่อสร้าง ศึกษาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนที่ไม่มีความ
กระตือรือร้อนหรือไม่มีความสนใจในการท าแบบฝึกหัดฯ 

 

๑๒ นางสาวจรรจิรา ดาราชาต ิ การโรงแรม ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning วิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม 

 

๑๓ นางสาวอัญชิษา เขมะชัยเวช การโรงแรม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการกล้า
แสดงออก 
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ที ่

 

ชื่อ-สกลุชื่อ 
 

แผนกวิชา 
 

เร่ืองงานวิจัย 

๑๔ นางสาวจรรยา คงแก้ว อาหารฯ การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบ 

 

๑๕ นางสาวพวงชมพ ู ขุนทอง อาหารฯ การปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มี วินัยและความ
รับผิดชอบของนักศึกษาระดับ ปวช.๓ 

 

๑๖ นายภัทรนันท ์ มุสิกวงศ ์ อาหารฯ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบ 7E  
เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเบเกอรี่ 

 

๑๗ นายนาวิน  กัปตัน สมถรรนะ 
แกนกลาง 

การศึกษาพฤติกรรมการอ่านจับใจความส าคัญ  

๑๘ นายกฤศกร เชาวนิช ช่างกลโรงงาน การส่งงานของนักเรียน  
๑๙ นางสาวพจณิชา บุญเรือน ฐานวิทย ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง

พลังงานความร้อน 
 

๒๐ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรประสม ฐานวิทย ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

 

๒๑ นางสาวกนกวรรณ ศรีงาม ฐานวิทย ์ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL 
เรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ฯ 

 

๒๒ นางสาวสมฤทัย เขตรักษ์ ฐานวิทย ์ ผลการจัดกิจรรมการเรียนการสอนในรูปแบบเกมมิฟิเคช่ัน  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฯ 

 

๒๓ นางสาวจีรวรรณ มีเล็ก ฐานวิทย ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ 
Student Teams Achievement Divisionsฯ 

 

๒๔ นางสาวจิรดา เต็มดวง เทคโนโลยีการจัด
ประชุมฯ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดประชุมนิทรรศการ 

 

๒๕ นางสาววราภรณ์ เชื้อเพชร ฐานวิทย ์ การพัฒนาทักษะการจ าค าศัพท์และการอ่านออกเสียงค าศัพท์
ภาษาจีน โดยใช้การ์ดค าศัพท์ฯ 

 

๒๖ นางสาวกนิษฐภัทร ถาวร ฐานวิทย ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อน 
ของผู้เรียนระดับ ปวช. 

 

๒๗ นางสาวสุดารัตน ์ ช่วยบ ารุง ฐานวิทย ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มี วินัย และความ
รับผิดชอบ  

 

๒๘ นายอภิสิทธ์ิ หวังสป ฐานวิทย ์ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียน ปวช.๑  

 

๒๙ นางอรณา บาลจ่าย เทคโนโลยีอาหาร การแก้ปัญหาการส่งงานไม่ตรงตามก าหนด รายวิชาแปรรูป
อาหาร  

 

๓๐ นางสาวอ าภา สมันพืช การบัญชี ศึกษาการใช้สื่อวีดีโอและแบบฝึกทักษะ ในรายวิชาการบัญชีตั๋ว
เงิน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฯ 

 

๓๑ นายวชิรเดช ศรีแก้ว การบัญชี การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น โดยใช้
แอปพลิเคชั่น คาฮูท ในการจัดการเรียนการสอน 

 

๓๒ นายคงศักดิ์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ ช่างกลโรงงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยแลละความ
รับผิดชอบฯ 

 



๓๓ นายวุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย IT พัฒนาชุดการสอนรายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิง
โครงสร้าง 

 

๓๔ นายยงยุทธ ชื่นศรีวิโรจน์ ช่างกลโรงงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชางานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 

 

๓๕ นางพัชรี สังข์สิงห์ การบัญชี การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงานของ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี 

 

๓๖ นายมณทิพย์ มโนการ การตลาด ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนวิชาพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

 

๓๗ นางสาวจุฬารตัน ์
 

ผะสารพันธ ์ การบัญชี การใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องการตีราคาสินค้าคงเหลือในรายวิชา
การบัญชีสินคา้และระบบใบส าคญัสาขาวิชาการบญัช ี

 

๓๘ นางสาวขวัญชนก พืชผล ฐานวิทย์ การพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์พินอิน ของนักเรียน 
ปวช.๑ 

 

๓๙ นางสาวปิยะธิดา แจ่มแจ้ง ฐานวิทย ์ การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะคติ 
ของนักเรียน ปวช.๒ 

 

๔๐ นายก าแพง เสรรีักษ ์ สมรรถนะ
แกนกลาง 

การปรับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของนักเรียน ปวช.๒/๑ 
ช่างอเิล็กทรอนิกส์ 

 

๔๑ นางสาววิภาวดี มิตรวงศ ์ สมรรถนะ
แกนกลาง 

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

 

๔๒ นางสาวจารุวรรณ เกตุรักษ์ สมรรถนะ
แกนกลาง 

พฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนระดับช้ัน 
ปวช.๑ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 

๔๓ ว่าท่ีร.ต.ฉัตรชัย สงวนนาม ช่างเชื่อม การส ารวจการส่งงานของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.๒ วิชา
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 

 

๔๔ นางชนกานต์ แก้วบุญ สมรรถนะ
แกนกลาง 

ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ  

๔๕ นางสาวรัตน์กมล ไมสรร การตลาด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การขายตรง ของนักเรียนชั้น 
ปวช.๒ สาขาการตลาด 

 

๔๖ นางสาววรรณฉัตร แก้วโกรพ การตลาด การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการ
แสดงบทบาทสมมติในการเสนอขายสินค้า 

 

๔๗ นางสาวขวัญทิพย์ บุญเช้ือ การโรงแรม การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ช้ัน ปวช.
๑/๑ สาขาวิชาการโรงแรม 

 

๔๘ นางสาวจิระพร สังข์พันธ ์ สมรรถนะ
แกนกลาง 

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน 
วิชากฎหมายธุรกิจ 

 

๔๙ นายประวัติ อินทแย้ม ช่างยนต์ การศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เรื่องใช้แมนิโฟเกจ  

 

๕๐ นายวุฒินันท์ เหมาะมาศ เทคนิคพ้ืนฐาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในหน่วยการเรียนที่ ๓ 
งานวัดผลและตรวจสอบช้ินงาน 

 

๕๑ นายธวัชชัย อาจปร ุ เทคนิคพ้ืนฐาน ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนวิชางานฝึกฝีมือ 
ของนักเรียนระดับ ปวช.๑ สาขาไฟฟ้าก าลัง 

 

๕๒ นายกิตติพงศ์ วิโรจน ์ ช่างยนต์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของนักเรียน 

 



๕๓ นายเอกกมล บุญเกิด ช่างกลโรงงาน การฝึกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียนช้ัน ปวช.๒/๔ 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 

๕๔ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย เทคโนโลยีอาหาร การเสริมแรงทางบวกด้วยตัวปั๊มการ์ตูนเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงาน  

 

๕๕ นายวรท บุญสิงห ์ ช่างก่อสร้าง แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียน และ
การส่งงานแบบออนไลน์ วิชากลศาสตร์วิศวกรรม 

 

๕๖ นายปริญญา หมายด ี ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรไอซีและการ
ประยุกต์ใช้งาน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไอซี 

 

๕๗ นายกอบชัย  เมฆบุตร ช่างยนต์ การสร้างและหาประสิทธิภาพโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชางานไฟฟ้ารถยนต ์

 

๕๘ นายประดิษฐ์ ชูจิต ช่างยนต์ ผลของการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม  
๕๙ นายนพดล เวชพิมล ช่างยนต์ การสร้างและหาประสิทธิภาพโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชาไฟฟ้ายานยนต์ 
 

๖๐ นางสาวเกวลี ขมักการ การบัญชี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

 

๖๑ นางสาวชลลดา ศิริไชย การโรงแรม คุณ ลั กษณ ะที่ พึ่ งป ระส งค์ ต ามทั ศน ะของนั ก เรี ยน ช้ั น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม 

 

๖๒ นางสาวญาณภา ใจตรง ฐานวิทย ์ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยของผู้เรียน ช้ัน 
ปวช.๓  

 

๖๓ นางสาวภัทรพร เหินหาว ฐานวิทย ์ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน
การเรียนรู้ 

 

๖๔ นางโสทิชา เตชเสนสกุล สมรรถนะ
แกนกลาง 

การพัฒ นาทั กษะการฟั งภาษาอั งกฤษ โดยใช้ภ าพยนต์
ต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับ ปวส.๑ แผนกบัญช ี

 

๖๕ นางสาวลักษมี เขาทอง คอมพิวเตอร์ การพัฒนาชุดการสอนรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
๖๖ นายนันทวัฒน ์ ธรรมวราภรณ ์ IT การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์  

ด้วยเครื่องมือฝึกทักษะการพิมพ์ 
 

๖๗ นายนพรัตน์ ข าแก้ว ช่างยนต์ การศึกษาผลของการใช้ Google Meet ในการจัดการเรียน 
การสอน วิชางานฝึกงาน  

 

๖๘ นายศรีคนึง ชูศรี สมรรถนะ
แกนกลาง 

การใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง 
พูด ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการรู้ค าศัพท์ 

 

๖๙ นายปัณณวิชญ์ เริงการ สมรรถนะ
แกนกลาง 

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษา เพื่อพัฒนาสุขภาพ
ตามความคิดเห็นของนักเรียน ระดับ ปวส. 

 

๗๐ นางสมพร โมกษะรตัน ์ IT ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
วิชาการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีเบื้องต้น 

 

๗๑ นางสาวชลชญา สินบรรเทา IT การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาเว็บด้วย
ภาษาเฮชทีเอ็มแอล  

 

๗๒ นางสาวปานชนก กองสิน คอมพิวเตอร ์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  เรื่องระบบรักษา
ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 

๗๓ นายรัฐวิทย ์ เทียนพันธุ ์ อิเล็กทรอนิกส ์ การศึกษาผลของการใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 
วิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 



๗๔ นางสาวกันตพิชญ์ ใยเสถียร คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ความพงึพอใจของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัล ต่อการใช้สื่อการสอน E-Book 

 

๗๕ นายกมล  ช่วยชาติ ช่างยนต์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบ ารุงรักษารถยนต์ 
ของนักเรียน ช้ัน ปวช.๑/๒ สาขาวิชาช่างยนต์ 

 

๗๖ นางสายสุดา รักษา สมรรถนะ
แกนกลาง 

การพัฒนาผลการเรียนโดยใช้ชุดการสอนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างอะตอมแลตารางธาตุ 

 

๗๗ นายวันชาติ ชัยฤกษ์ ช่างกลโรงงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทักษะแบบฝึก
เสริมทักษะ 

 

๗๘ นางสาววิมลมาศ สิทธาคม การจัดประชุมฯ การศึกษาการจัดการเรียนรู้ แบบเน้นประสบการณ์ โดย
การจัดตั้งบริษัทจ าลองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

๗๙ นายกริชนันท์ ใจช่ืน ช่างยนต์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
๘๐ นายเอกชัย ผลพัสด ุ การบัญชี ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน  
๘๑ นางยุพเยาว ์ ชาติช านาญ สมรรถนะ

แกนกลาง 
การแก้ปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเข้าช้ัน
เรียนของนักเรียน 

 

๘๒ นางสโรชา ลิ่มจู้หม้อ ฐานวิทย ์ ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์  
๘๓ นายวานิช เพชรวิเชียร ช่างกลโรงงาน การพัฒนการกลึงเกลียวสามเหลี่ยมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  
๘๔ นายศิริชัย พรภิรมย ์ ช่างไฟฟ้า การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา นิวแมติกส์ฯ  
๘๕ นางสาวสุพิศ นาเจรญิ สมรรถนะ

แกนกลาง 
การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ Power 
point 

 

๘๖ นายณัฐชนน พลายสิน ฐานวิทย ์ ส ารวจความต้องการการบริการแนะแนวนักเรียน  
๘๗ นายอดินัย ชาติช านาญ ช่างเชื่อม การศึกษาและหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
๘๘ นายคุณานนท์ วาสิการ ฃ่างไฟฟ้า การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียน  
๘๙ นายธุวานนท์ ศรีรักษ์ ช่างไฟฟ้า การส ารวจการส่งงานของนักเรียน  
๙๐ นายจรูญ สินบรรเทา ช่างไฟฟ้า การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า  
๙๑ นางสาวประทิน เลี่ยนจ ารูญ ฐานวิทย ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ

รับผิดชอบ 
 

 
 


