รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ที่
๑

ชื่อ – สกุล
นายธวัชชัย
ดอกประดู่

๒

นายภานณุวัฒน์

แป้นเพชร

๓

นายสมเกียรติ

ดิษฐกร

๔

นายสุนทร

ทองอินทร์

๕

นายนิรุต

เกิดวิเชียร

๖

นายสมพงษ์

วงษา

๗

นางสาวอัญชลี

ศรีทองใบ

๘

นางสาวสุธิดา

สนิทพ่วง

๙

นางสาวอัญชลี

๑๐ นายสุรพล
๑๑ นายพงษ์ศักดิ์
๑๒ นายปัญญา
๑๓ นายสุรพล

ชื่อเรื่อง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ เรื่อง
ระบบจุดระเบิด ของนักเรียนชั้น ปวช.๓ แผนกช่างยนต์ กลุ่ม ๑
ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชา
เครื่องกล สาขางานช่างยนต์
การสารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส .1 วิชา
งานไฟฟ้ายานยนต์
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ของนักศึกษาระดับ
ปวช.๑/๑ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
การสารวจสาเหตุของการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช .
๒
แผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชาบารุงรักษา
รถยนต์ ของนักเรียนระดับ ชั้นปวช.๒ แผนกวิชาช่างยนต์
- การส่งงานไม่ตรงเวลาวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวิจัยในห้องเรียน
ความขยัน อดทนทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชางานฝึกฝีมือ (๒๑๐๐-๑๐๐๔) ของนักเรียนชั้นปวช .๑
กลุ่ม๑ สาขาวิชายานยนต์ ของวิทยาลัยการอาชีพเสนา
ศรีทองใบ
การฝึกทักษะการเลื่อยมือของนั กเรียน ปวช. ๑/๑ สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เจตตกร
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างของนักศึกษาระดับปวช .๑
แผนกวิชาช่างซ่อมบารุงเครื่องจักรกล วิทยาลัยการอาชีพเสนา
โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
แสงพันตา การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส วิทยาลัยการ
อาชีพเสนา
ศรีประเสริฐ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ระดับ ปวช .
2 แผนกช่างเชื่อมโลหะ
เจตตกร

การใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านแบบเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ของนักเรียนชั้นปวช .๑ สาขาวิชา
ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ที่
ชื่อ – สกุล
๑๔ นายพงษ์ศักดิ์
แสงพันตา

ชื่อเรื่อง
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า การใช้หน้ากากเชื่อม
ไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพเสนา

๑๕ นายพานุเกียรติ

ยอดคา

การแก้ปัญหานักเรียน ชั้นปวช.๒ ไม่สนใจทาแบบฝึกหัดท้ายบท
วิชาเขียนแบบไฟฟ้า ด้วยกิจกรรมกลุ่ม

๑๖ นายทวีศักดิ์

แก้วศรีทอง

การแก้ปัญหานักศึกษาไม่สามารถเชื่อมประสานท่อทองแดงด้วย
ลวดเชื่อมเงิน วิชา เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ (๒๑๐๔๒๑๑๗)

๑๗ นางสาวนฤมล

ลาโพธิ์

ศึกษาพฤติกรรมในการเรียนวิชาโปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
โดยใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน ระดับชั้น ปวส๒

๑๘ นายสุรัตน์

ทองงาม

การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักเรียนระ ดับชั้น ปวช.
๑ กลุ่ม ๑ แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

๑๙ นายสมศักดิ์

พิทักษ์

การส่งงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่
๑ (ปวส.๑) แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

๒๐ นายพานุเกียรติ

ยอดคา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและใน
โรงงาน ระดับชั้น ปวช. ๑ แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง รายวิชา การ
ติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

๒๑ นายทวีศักดิ์

แก้วศรีทอง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
ระดับชั้น ปวช. ๒ แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง รายวิชา การติดตั้ง
ไฟฟ้านอกอาคาร ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

๒๒ นางสาวนฤมล

ลาโพธิ์

พฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่งงานและการบ้านของ
นักเรียน ปวส .๒ รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กาลัง ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๕

๒๓ นายสมศักดิ์

พิทักษ์

เจตคติที่ มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน
อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ (ปวช.๓) แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ที่
ชื่อ – สกุล
๒๔ ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์ ใยขาว

ชื่อเรื่อง
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนสาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ ในเรื่องการไม่ตั้งใจเรียน
ภาคทฤษฎี รายวิชาวงจรพัลซ์และดิจิตอล
๒๕ ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์ ใยขาว
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
ภาคปฏิบัติ วิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
๒๖ ว่าที่ ร.ต.สุวัชชัย มงคลธง
การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ของนักเรียนระดับชั้น
ปวช.๒ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
๒๗ นายจีรศักดิ์
ศารทูลวณิช สารวจการเข้าเรียนสายของนักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ ๓ วิชา เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
๒๘ นางสาวกัญญวิทย์ กลิ่นบารุง การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
๒๙ นางสาวอัญชลี
สว่างกิจ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น ๑ ของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. ๑ สาขาวิชาพณิชยกรรม สาขางานพณิชยการ วิทยาลัยการ
อาชีพเสนา ด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
๓๐ นางวิจิตรา
ใยขาว
การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรงวิชาพิมพ์ดีดไทย สาหรับ
นายอัจสฎาวุธ สุภีชะวี นักเรียนผู้พิการทางกล้ามเนื้อ
๓๑ นางสาวกาญจนา สุขภาศรี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาชีพสาขางานการบัญชีต้นทุน
๑
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง
๓๒ นางวิจิตรา
ใยขาว
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้น ปวช.๓ สาขางานช่างไฟฟ้า
กาลัง ในเรื่องการส่งงานที่ได้รับมอบหมายช้า
วิชาก ฎหมาย
แรงงานและการประกันสังคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๓๓ นางสาวกาญจนา สุขภาศรี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน ๒ ของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.๑ สาขางานการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเสนา ด้วย
วิธีการสอนแบบการเพื่อนช่วยเพื่อน
๓๔ นางอุไรวรรณ
ปุณณะเวส การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายปลีกและการขาย
ส่ง โดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม
๓๕ นางสาวอารมย์
เจริญร่าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย ๑ ของนักเรียนระดับชั้น
ปวช.๑ สาขาวิชาพณิชยการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา ด้วยวิธีการ
สอนแบบการเพื่อนช่วยเพื่อน

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ที่
ชื่อ – สกุล
๓๖ นางอุไรวรรณ
ปุณณะเวส
๓๗ นางสาวอารมย์

เจริญร่าง

๓๘ นายอริยวัฒ

เฉลิมกิจ

๓๙ นางสาวเพลาพิลาส พนมเทพ
๔๐ นายอริยวัฒ

เฉลิมกิจ

๔๑ นางสาวเพลาพิลาส พนมเทพ
๔๒ ว่าที่ ร.ต.นาท

สมานหมู่

๔๓ นายวุฒิไกร

พงษ์แตง

๔๔ ว่าที่ ร.ต. กริตติ

การวัฒนี

๔๕ นางสาวพัชรินทร์

สายชาลี

๔๖ นางแสงอุษา

โพธิ์ศรี

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาท
สมมติ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒
สาขางานการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดซื้อเบื้องต้น
ของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.๒ สาขางานการขาย วิ ทยาลัยการอาชีพเสนา ด้วย
วิธีการสอนแบบการเพื่อนช่วยเพื่อน
สารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน
ของสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเสนา ภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและส่งงานของนักศึกษา
ปวช. ๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเสนา ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การแก้ปัญหา นักเรียนพิมพ์ผิดบ่อยด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ใน
รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การปรับพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบและมีวินัยของ
นักเรียนชั้น ปวช. ๒ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา
๒๕๕๕
การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้สื่อประสม ของนักศึกษาระดับ ปวช.๓
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
การสร้างแบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พุทธธรรมเพื่อชีวิตและ
สังคม ในวิชาวิธีธรรมวิธีไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
การแก้ปัญหานักเรียนชั้น ปวช . ๓ แผนกช่างเชื่อมที่ทาโจทย์
แบบฝึกหัด เรื่อง สมการการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงไม่ได้
ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานอาชีพของนักศึ กษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ ๒
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์
ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ที่
๔๗

ชื่อ – สกุล
นางสาวจิตติมา
ไกรทอง

๔๘
๔๙
๕๐

นายวุฒิไกร
ว่าที่ ร.ต. กริตติ
นางสาวพัชรินทร์

พงษ์แตง
การวัฒนี
สายชาลี

๕๑

นางแสงอุษา

โพธิ์ศรี

๕๒

นายจักรพงษ์

เสวกวิหารี

๕๓

นางสาวจิตติมา

ไกรทอง

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ๑ รหัส
วิชา ๒๐๐๐-๑๕๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน
การแก้ปัญหาในชั้นเรียนแบบกลุ่ม
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ ช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัย
การอาชีพเสนา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยใช้กิจกรรม
ทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้น วิชา
ภาษาอังกฤษ
การวิจัยพัฒนาการอ่านวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๒ ของนักเรียน
ระดับปวช.๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลอการิทึม วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ๒
รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๕๒๐ ของนักเรียนระดับชั้นปวช .๑ แผนกวิชา
พณิชยการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

