
งานวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2556 
 

ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
สามัญสัมพันธ์ 
นางปรุงวดี ประเสริฐเตชาโต -การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้บทบาทสมมุติ 
-การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การบัญชีโดยใช้กิจกรรมบทบาท
สมมติ   

 

นางจันทิมา ยงยุทธ์ -เจตคติของนักเรียนสาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่
เรียนวิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 ที่มีต่อวินัยด้านการตรงต่อเวลา และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

-ความพึงพอใจต่อการให้บริการของวิทยบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2556 

 

นางวัลภา พฤติธรรมกุล -การพัฒนาศักยภาพ .....  ความคิดให้สอดคล้องและ
ครอบคลุม เรื่อง ความส าคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อ
สังคมไทย ของนักศึกษา ระดับ ปวส.2 เครื่องกล (ทวิ
ภาคี) และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-การแก้ปัญหาการขาดความรับผิดชอบในการส่งงานของ
นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการก่อสร้าง 

 

นางโสทิชา เตชเสนสกุล -การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ หรือใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 

-การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  

นายก าแพง เสรีรักษ์ -การเพ่ิมประสิทธิภาพผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 7 
เรื่อง   .... 3 มิติ ด้วยแบบจ าลอง 3 มิติ 

-การบูรณาการ การเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ 4 เรื่องบรรจุ
ภัณฑ์และการ....... 

 

นายพจนันท์ พจนีย์เกษม -หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม -เพศศึกษาร้อยกรองแก้ว  
นางสาวมาณวิกา บุณยเกียรติ -การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกก าลัง 

โดยใช้ชุดฝึกทักษะของนักศึกษา ปวช.2 ในรายวิชา 
2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ 2 เรื่อง การหาค่ากลางของข้อมูล โดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างง่าย 

 

นายนาวิน กัปตัน -การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ระดับ ปวส.1 วิชาทักษะ 1 เรื่อง Clothes 

-ผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขา
งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.2 โดยการใช้กิจกรรม 
ภาษาบทบาทสมมุติกับการสอนแบบปกติ 

 

 
 
 
 



ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
นายศรีคนึง ชูศรี -การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ของ

นักเรียน ระดับ ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 

-การใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
อ่านเขียน ภาษาอังกฤษและความสามารถในการรู้ศัพท์ 
ของนักเรียน ปวช.3/1ช่างยนต์ 

 

นายอภิสิทธิ์ หวังสป - -ภาษาอังกฤษ 4  (2000-1904)  
นางดารณี แรมกลาง - -การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเรียนให้มีวินัย ความ

รับผิดชอบ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 สาขาพณิชยก
รรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ 

 

นางยุพเยาว์ ชาติช านาญ -การแก้ปัญหาการขาดทักษะการเขียนสะกดค าของ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขางานเครื่องมือกลและ
ซ่อมบ ารุง วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัส 2000-1101 

-การแก้ปัญหาการขาดทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวช.1 สาขางาน อาหารละโภชนาการ 

 

นางสาวบังอร ด าด้วงโรม -วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอน
แบบจิกซอ 

-การเรียนแบบใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด การ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน แก้ปัญหานักเรียน
ไม่ตั้งใจเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

นางสาวแวสารอยา นิแว -การศึกษาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี 

-การศึกษาทักษะการอ่านออกเสียง R และ L ภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวช.3 

 

นางสาวจุฬาลักษณ์ พินิจ - -การปรับเปลี่ยนเจตคติในการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียน ระดับ ปวช.2 ห้อง 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
สาขาวิชาช่างยนต์ 
นายบุญมี กองธรรม -การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา กลศาสตร์ของ

ไหล ของนักศึกษา ปวส.1 กลุ่มปกติและกลุ่มทวิภาคี 
-การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชานิวแมติก
แบะไอดรอลิกส์ 

 

นายธงชัย ทรงเดชะ -ความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา งานเครื่องล่างรถยนต์ -ความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

 

นายประดิษฐ์ ชูจิต -การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ทางการเรียน วิชา 
กลศาสตร์วิศวกรรม 1 เรื่องระบบหน่วย 

-การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ช่างยนต์ เรื่อง....หน่วย 

 

นายประวัติ อินทแย้ม -ความพึงพอใจในการเรียนการสอนรายวิชาปรับอากาศ
รถยนต์ 

-ความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา งานพัฒนาคุณภาพและ
เพ่ิมผลผลิต 

 

นายจรินทร์ ลั่นซ ี -การปรับพฤติกรรมนักเรียน ไม่สนใจต่อการเรียนใน
รายวิชา ไฟฟ้ารถยนต์ 2101-1004  โดยบูรณาการ
ห้องเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ประกอบการเรียนการสอน 

-การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน วิชา งาน
ไฟฟ้ารถยนต์ 2101-1004 ของนักเรียน ระดับชั้น  ปวช.
3/1 กลุ่ม 1 

 

นายขวัญชัย จันทรโชติ -ความพึงพอใจผู้เรียนในการเรียน การขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

-ความพึงพอใจในการเรียนวิชางานเขียนแบบและอ่านแบบ
เครื่องกล 

 

นายจ านงค์ กรดกางกั้น -ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน ของวิชา งาน
เครื่องยนต์เบื้องต้น 

-การแก้ไขพฤติกรรมไม่รับผิดชอบในการจัดเก็บเครื่องมือ 
หลังเลิกใช้งานของนักเรียน 

 

นายวสันต์  ปฏิพันธ์พิทักษ์ -ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2001-1001 

-ความพึงพอใจในการเรียนรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์  

นายกอบชัย เมฆบุตร -การศึกษาความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนการสอน 
วิชา จักรยานยนต์ 

-ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน วิชา งานจักรยานยนต์ 
ของนักเรียน ปวช.3/3 ช่างยนต์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
เทคนิคพื้นฐาน 
นายธวัชชัย อาจปรุ -ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชา วัสดุ

อุตสาหกรรม 
-เครื่องเจาะมะพร้าวอ่อน  

นายธวัช ศรีรักษ์ -พฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียน แผนกช่างไฟฟ้า 
ปวช.1 รายวชิางานฝึกฝีมือ 

-พฤติกรรมการมาเรียน รายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
ปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
นายวานิช เพชรวิเชียร -ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา.............. 

 
-ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ต่อสังคมวิชา 
เครื่องมือและอุปกรณ์จับยึด 

 

นายวันชาติ ชัยฤกษ์ - 
 

-เครื่องเจาะผ่ามะพร้าวอ่อน  

นายยงยุทธ ชื่นศรีวิโรจน ์ -ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน วิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 
1 

-ความพึงพอใจต่อการเรียน การสอน วิชางานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 

 

นายวุฒินันท์ เหมาะมาศ -การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน วิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา 2102-2102 

-การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน วิชา ความรู้กับงานอาชีพ รหัสวิชา 
2001-1001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
สาขาวิชาช่างเชื่อม 
นายสมบัติ เทพณรงค์ -การแก้ปัญหานักเรียนขาดระเบียบวินัยในงาน วิชา งาน

เชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
-การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียน
การสอน 

 

นายธรากร เชาวนิช -การแก้ปัญหานักเรียน ขาดเรียน ในรายวิชาผลิตภัณฑ์
และโลหะแผ่น 1 

-การแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน ในรายวิชางานเชื่อมและ
โลหะแผ่นเบื้องต้น 

 

ว่าที่ร.ตฉัตรชัย สงวนนาม -การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

-การแก้ปัยหานักเรียนขาดระเบียบวินัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
นายณรงค์ นวลศรีทอง -การแก้ปัญหาการค านวณวงจร.....เพ่ือเปรียบเทียบกับ

การวัด 
-ผลการใช้ออกซิเจนฉุกเฉิน (Owegen Emgency) กับ
อาการพร่องออกซิเจนในเลือด 

 

นายธรรมรง โสฬส -การแก้ปัญหาการส่งงานของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช.2 ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

-การแก้พฤติกรรมผู้เรียนในการส่งงานในรายวิชาเครื่องรับ
โทรทัศน์ 

 

นายยงยุทธ สายสาคเรศ -การส่งเสริมสมาธิให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนก
อิเล็กทรอนิกส์ สนใจเรียน ในรายวิชา อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

-การศึกษาของนักเรียนในระดับชั้น ปวช.2 แผนก
อิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ
เบื้องต้น 

 

นายรัฐวิทย์ เทียนพันธุ์ -การแก้ปัญหา การคูณและการหารเลขฐานของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างเชื่อม ในวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

-การแก้ปัญหาการเข้าเรียนสายของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.
2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร์ ในรายวิชาวงจรพัลส์ และสวิตชิ่ง 

 

นายชวัฒน ์ วรรณงาม -การค้นคว้าเพ่ิมเติมผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
นอกเหนือจากเนื้อที่เรียนตามปกติ 

-การแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับ ปวช.3 
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีความรับผิดชอบงานที่มอบหมายใน
รายวิชาที่เรียน 

 

นายวิรัตน์ มาทลุง -การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อวีดีทัศน์ วิชา
อุปกรณ์อิเล็ก......วงจร 

-การสร้างและพัฒนาชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  

นายณรงค์ นวลเอียด -การปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง ผังงาน ระดับ ปวส.
โดยวิธีการท่องจ า 

-การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในรายวิชาวงจร
พัลส์และดิจิตอล หัวข้อเรื่อง เกตพ้ืนฐานโดยวิธีการท่องจ า 

 

นายกฤษ ทัดระเบียบ -การใช้สื่อโปรแกรม Suppovt to schoo เพ่ือแก้ปัญหา
การเรียนการสอน รายวิชาเครื่องส่งวิทยุและรายการของ
นักศึกษา ปวช.3 กลุ่มที่ 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

-การใช้สื่อโปรแกรม support to school เพ่ือแก้ปัญหา
การเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์...ของนักศึกษา ชั้น 
ปวช.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
นายปริญญา หมายดี -การแก้ปัญหาการขาดทักษะการใช้ค าสั่งของ 

ไมโครโปรเชสเชอร์ 
-การแก้ปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบในการท าใบงาน
วิชา ระบบภาพ 

 

นายวิรวัฒน ์ เมฆหมอก -ครูที่พึงประสงค์ 
 

-ประสิทธิภาพของการสร้างสื่อเสริมทักษะจากปัญหาของ
ผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
นายประพันธ์ ศิริธรรม -ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน วิชา เขียนแบบ

ไฟฟ้าของนักเรียน ระดับ ปวช.1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
-การสร้างและหาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
ระดับ ปวช.3 

 

นายชัยรัตน์ สุพิทักษ์ -การใช้แรงเสริมในการสร้างวินัยในการรักษาความสะอาด
ห้องปฏิบัติงาน 

-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  

นายศิริชัย พรภิรมย์ -การแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนในการตรงเวลา รายวิชานิว
แมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

-การสร้างสื่อพัฒนาความสามารถการใช้เครื่องค านวณของ
ผู้เรียนรายวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า 

 

นายศิริพงศ์ สุทธิกุล -ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการเรียนการสอน ใน
รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและ.......ระดับชั้น ปวช.2 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

-การช่วยเหลือนักเรียนในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอก
อาคาร ด้วยวิธีเพ่ือนช่วยเพื่อน ระดับชั้น ปวช.2 สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 

 

ว่าที่ ร.ต.สุรพงศ์ เหล่าจินวงศ ์ -การแก้ปัญหาการเข้าเรียนไม่ตรงเวลา วิชาเครื่องท า
ความเย็นและปรับอากาศ 1 

-การแก้ปัญหาการเข้าเรียนไม่ตรงเวลา วิชา เครื่องท าความ
เย็นและปรับอากาศ 

 

นายเดชขจร แวรอนชักตี -การส ารวจการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 วชิา 
วงจรไฟฟ้า 

-การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการ
เรียน วิชา การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
นายเกียรติศักดิ์ รอดเจริญ -การส ารวจส่งผลงานของนักศึกษา ปวส.2 วิชาการเขียน

แบบก่อสร้าง 2 
-การส ารวจส่งงานของนักศึกษา ปวส.2 วิชา ปฐพีกลศาสตร์  

นายสุชิต  สุดสวาท -การส่งงานล่าช้าของนักศึกษา วิชา การส ารวจเพื่อการ
ก่อสร้าง 

-การส่งงานล่าช้าของนักศึกษา วิชาส ารวจ 2  

นายนิพัฒน์ อ้นสุวรรณ -การส่งงานล่าช้าของนักศึกษา วิชาเทคนิคก่อสร้าง 1 -การส่งงานล่าช้าของนักศึกษา วิชา การประมาณราคา
ก่อสร้าง 

 

นายยศทยา ชัชเวช -การส่งงานล่าช้าของนักศึกษา วิชา งานปูน 2 -การส่งงานล่าช้าของนักศึกษา วิชาเทคโนโลยีคอนกรีต 
 

 

นายวีระศักดิ์ ทองสกุล -การส ารวจส่งงานล่าช้า ของนักเรียน ปวช.1 วิชา พื้นฐาน
งานไม้ 

-การส ารวจส่งงานของนักเรียน 
ระดับ ปวช.1 วิชาอ่านแบบ เขียนแบบ 
งานสถาปัตยกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
สาขาวิชาการบัญชี 
นายกันตภณ ปัญญาดี -การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล 

2001-0006 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ก่อสร้างและ 
คหกรรมไทย ใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 

-ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชา โครงงาน 
รหัสวิชา 3201-6001 ของนักศึกษา ชั้น ปวส.2 สาขาวิชา
การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพังงา 

 

นางฉลบฉลัย รัตนกุสุมภ์ -การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ชั้น ปวช.1 สาขาวิชา
การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพังงา ปีการศึกษา 2556 เรื่อง
การไม่ส่งงาน/การบ้าน 

-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียน ชั้น ปวช.1 การบัญชี ปีการศึกษา 
2556 

 

นางสาวพัชรี สังข์สิงห์ -ผลจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ด้วยกระบวนการกลุ่ม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
สอน วิชากระบวนการจัดท าบัญชี 2201-2100 

-การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของ
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี รายวิชา การ
บัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) 

 

นางสาวสมใจ วิลัยรัตน์ 
 

-การทดลองใช้รูปแบบการสอน หลัก 5 ค กับนักเรียน 
ระดับปวช.2 สาขาการบัญชี ในรายวิชาบัญชีเกี่ยวกับภาษี 
 

-การพัฒนาทักษะในการท าแบบฝึกหัดรายวิชา การบัญชี
ส าหรับกิจการพิเศษ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขา
การบัญชี 

 

นางศิริพร วรรธกานนท์ -พฤติกรรมการเรียนของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่
ลงทะเบียนรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 

-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียน ชั้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างยนต์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 

สาขาวิชาการตลาด 
นายวิระพร แก้วพิพัฒน์ -การพัฒนาทักษะ...ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในรายวิชาการ

จัดการขายของนักศึกษาระดับ ชั้น ปวช.1 สาขาวิชา
การตลาด วิทยาลัยเทคนิคพังงา ด้วยวิธีการฝึกเขียน
แผนผังด้านสถิติ 

-การแก้ไขปัญหาการเรียนวิชา นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
โดยกระบวนการกลุ่มของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 
สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคพังงา 

 

นายมณทิพย์ มโนการ -พฤติกรรมการอ่านหนังสือก่อนสอบ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคพังงา 

-ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน วิชากฎหมาย
พาณิชย์ ของนักเรียน ระดับ ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพังงา 

 

 
 

ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
สาขาวิชาฐานวิทยาศาสตร์ 
นางสาวประทิน  เลี่ยนจ ารูญ -การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้

กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ของนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 

-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายจรูญ สินบรรเทา -การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ในรายวิชาการ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่องผังงาน โดยวิธี
ท่องจ า 

-การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ในรายวิชาพัลส์
และดิตอล หัวข้อเรื่องเกตพ้ืนฐาน โดยวิธีท่องจ า 

 

นางสาวลักษมี เขาทอง -ความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน E-Book ในการเขียน
ผัง วิชา หลักการเขียนโปรแกรม 

-การหาผลสัมฤทธิ์วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมฯ 
ระดับ ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

นางสาวกันตพิชญ์ ใยเสถียร -ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อค าอธิบายรายวิชา
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ รหัสวิชา 2201-2001  ระดับ 
ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

-ความพึงพอใจในการเรียนการสอน วิชาโปรแกรมกราฟฟิก
..... 2201-2001 ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 

นางสาวอมรรัตน์ จันทร์สม -ผลการพัฒนาทักษะพฤติกรรมด้วยบทเรียนบนเว็บเรื่อง
การใช้โปรแกรมไมโครชอฟ ...เบื้องต้น เพ่ืองานอาชีพของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

-การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติ เรื่อง
องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ รายวิชา 
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรประสม -ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาโครงงาน 
รหัส 2201-5001 ของนักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.2 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

-การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายวุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย -การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
-พ้ืนฐาน limox 3901-2103  

นางสาวปรียานุช ธนูศิลป์ -การสร้างเว็บเพจ -การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 

 

 
 

ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
สาขาวิชาการโรงแรม 
นางสาวอัญชลี เขาพรง -ความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

 
-การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  

นางสาวนฤดี โพธิ์พยัคฆ์ - -การเตรียมอาหาร 2701-2112  
นางสาวสุดารัตน์ บุญมณี - -ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2001-1001 เรื่อง การ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความรู้เกี่ยวกับ
งานอาชีพก่อนและหลังโดยใช้สื่อการสอนแผนผังมโนภาพ 
(Mind Mapping) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 สาขา
การโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคพังงา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
สาขาวิชาคหกรรม 
นางสาวปนัดดา ล ากูล -การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีการ

เรียนแบบจับคู่ 
-การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการ
ประกอบอาหารไทย วิชาอาหารไทย วิทยาลัยเทคนิคพังงา 

 

นางสาวมินทร์ธิดา กุแก้ว -ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน 
ปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิค
พังงา 

-การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการให้นักเรียน
ค้นคว้า และท ารายงานก่อนการเรียน 

 

 
 
 
 


