รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ที่
๑

ชื่อ – สกุล
นายธวัชชัย
ดอกประดู่

๒

นายภาณุวัฒน์

๓

นายสมเกียรติ

๔
๕

นายสุนทร
นายนิรุต

๖

นายสมพงษ์

๗

นางสาวอัญชลี

๘

นางสาวสุธิดา

๙

นายสุรพล

๑๐ นายพงษ์ศักดิ์
๑๑ นายปัญญา
๑๒ นายโภควินท์
๑๓ นายพานุเกียรติ
๑๔ นายทวีศักดิ์

ชื่อเรื่อง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ เรื่องระบบ
จุดระเบิด ของนักเรียนชั้น ปวช .๑ แผนกช่างยนต์ กลุ่ม ๑ ที่สอน
โดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA
แป้นเพชร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ เรื่อง
หลักการทางานของเครื่องยนต์ ของนักเรียนชั้น ปวช.๑ แผนกช่าง
ยนต์ กลุ่ม ๓ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA
ดิษฐกร
การแก้ปัญหาการขาดความรู้พื้นฐาน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ของ
นักศึกษาระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ที่จบมาจาก ม .๖ โดยใช้
ชุดการเรียนรู้
ทองอินทร์ ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต
เกิดวิเชียร การศึกษาสภ าพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของวิชางาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
วงษา
การใช้ชุดกฎ กติกา เงื่อนไขในการเช็คเวลาเรียนวิชางานปรับ
อากาศรถยนต์
ศรีทองใบ
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้บทเรียนสาเร็จรูป วิชา
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ๒๑๐๐-๑๐๐๗ เรื่อง เครื่องเจียระไนลับ
คมตัด
สนิทพ่วง
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้บทเรียนสาเร็จรูป วิชา
งานเครื่องกลมือเบื้องต้น ๒๑๐๐-๑๐๐๗ เรื่อง เครื่องกลึงและงาน
กลึง
เจตตกร
การอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ของนักเรียนระดั บชั้น ปวช. ๒
สาขางานไฟฟ้ากาลัง รายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นรหัส
๒๑๐๐-๑๐๐๗
แสงพันตา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟังคาสั่งมอบหมายงาน
ศรีประเสริฐ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้บทเรียนสาเร็จรูป วิชา
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ๒๑๐๐-๑๐๐๑ เรื่องพิกัดความเผื่อของ
รูปร่างและตาแหน่ง
สาราญมาก การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง วิชาการควบคุมเครื่องกล
ไฟฟ้า
ยอดคา
การแก้ปัญหาการเขียนแบบไฟฟ้าไม่เรียบร้อย
แก้วศรีทอง การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ที่
ชื่อ – สกุล
๑๕ นางสาวนฤมล
ลาโพธิ์

ชือ่ เรื่อง
ศึกษาความพึงพอใจการใช้วัสดุฝึกและการจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑) กลุ่ม ๓ สาขางานไฟฟ้า
กาลัง
๑๖ ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์ ใยขาว
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปวช .๒ สาขางานช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องการส่งงานที่ได้รับมอบหมายช้า ภาคเรียนที่
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
๑๗ ว่าที่ ร.ต.สุวัชชัย มงคลธง
รายงานการใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่ านเครือข่าย สาหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ เรื่อง ๑
ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
๑๘ นางสาวสารวม
มงคลทอง การแก้พฤติกรรมการลอกการบ้านในรายวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง
๑๙ นายจีรศักดิ์
ศารทูลวณิช การสารวจการส่ งงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
๒๐ นางสาวกัญญวิทย์ กลิ่นบารุง การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของวิชา
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๒๑ นางสาวจุฑารัตน์ เทพรัตน์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น
๑ ของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.๑ สาขางานการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเสนา ด้วย
วิธีสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
๒๒ นางสาวอัญชลี
สว่างกิจ
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษา ปวช.3
แผนกวิชาช่างเชื่อมโละ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
๒๓ นางวิจิตรา
ใยขาว
การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดทักษะในการลงรายการหุ้นทุน และ
หุ้นกู้ตามวิธีเส้นตรง
๒๔ นางสาวกาญจนา สุขภาศรี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ๓ สาขางานการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ
เสนา ด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
๒๕ นางอุไรวรรณ
ปุณณะเวส การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านวิชาธุรกิจทั่วไป
ของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขางานการขาย วิทยาลัยการอาชีพ
เสนา
๒๖ นางสาวอารมย์

เจริญร่าง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย ๑ ของนักศึกษาระดับชั้น
ปวช.๑ สาขางานการขาย วิทยาลัยการอ าชีพเสนา ด้วยวิธีสอน
แบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ที่
ชื่อ – สกุล
๒๗ นายอริยวัฒ
เฉลิมกิจ
๒๘ นางสาวเพลาพิลาส พนมเทพ

๒๙ ว่าที่ ร.ต.นาท

สมานหมู่

๓๐ นายอานนท์

นนทนาภา

๓๑ นายวุฒิไกร

พงษ์แตง

๓๒ ว่าที่ ร.ต. กริตติ

การวัฒนี

๓๓ นายมานพ

กลิ่นทรัพย์

๓๔ นางสาวพัชรินทร์

สายชาลี

๓๕ นางแสงอุษา

โพธิ์ศรี

๓๖ นายจักรพงษ์
๓๗ นายนฤพล

เสวกวิหารี
ศรีอ่อน

ชื่อเรื่อง
การแก้ปัญหานักเรียนพิมพ์ผิดบ่อยด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ใน
รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่อง
โปรแกรมนาเสนอข้อมูล (Power Point) ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง กลุ่ม
๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่สอนโดยใช้แผนการสอน
แบบ CIPPA
การสารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ วิชาการใช้
โปรแกรมฐานข้อมูล แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การสารวจการส่งงานของนักเรียนระดับปวส.๒ แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รายงานการศึกษาพัฒนาการใช้สื่อบทเรียนการสอนใช้คอมพิวเตอร์
ช่วย (CAI) เรื่องศาสนาพราหมณ์- ฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์
และศาสนาอิสลาม วิชาวิธีธรรมวิธาไทย รหัส ๒๐๐๐ -๑๓๐๑
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน
ในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม รหัส ๒๐๐๐-๑๔๐๒
โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การแก้ปัญหานักเรียนที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานที่มีผลต่อก าร
เรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรมภาผาอังกฤษของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ แผนกช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
การวิจัยพัฒนาการอ่านวิชาภาษาไทย
การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การคูณ)

