
รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ของวิทยาลัยเทคนิคตาก  ต าบลป่ามะม่วง  อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
 

ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผู้วิจัย หมายเหตุ 
สาขางานยานยนต ์
1 ชัดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชางาน

จักรยานยนต์  เร่ือง พื้นฐานของเครื่องยนต์ ส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตร สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นายสุพัฒน์  อยู่สุข  

2 การแก้ปัญหานักศึกษา ปวช.2/1 กลุ่ม 2 สาขางานยานยนต์ มีผลสัมฤทธิ์
ต่ า เรื่องการบริการมอเตอร์สตาร์ทวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2560 

นายสมโภชน์  จึงกระแพ  

3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
การใช้ประแจให้ตรงกับขนาดหัวนัตและสกรู 

นายสถิตย์พงษ์  จิตต์ส าราญ  

4 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานซ่อมเครื่องยนต์เล็กของ
นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 

นายพิเชษฐ์  เชยสุข  

5 การพัฒนารูปแบบการเรียนวิชาชีพช่างยนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายแจ๊ค  น้อยสอนเจริญ  
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานถอดประกอบเครื่องมือกล

เบ้ืองต้น การใช้ประแจให้ตรงกับขนาดหัวนัตและสกรู 
นายนิมิตร  โพธารัตน์  

7 การแก้ปัญหานักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกลุ่ม นายจตุพร  สุขน่วม  
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานถอดประกอบเครื่องมือกล

เบ้ืองต้น การใช้ประแจให้ตรงกับขนาดหัวนัตและสกรู 
นายพัทธยศ  ปราจันทร์  

9 ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชางานจักรยานยนต์ของนักเรียน ช้ันปวช.1 
สาขางานยานยนต์ 

นายเกษม  สีหล้า  

10 การพัฒนาทักษะการใช้แมนิโฟลด์เกจ ระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

นายธณชัย  มูลเพ็ง  

11 การแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือวัด (ไมโครมิเตอร์) ในวิชางานส่งก าลัง
รถยนต์ ระดับปวช. แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นายนรินทร์  ยอดวงศ์  

ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผู้วิจัย หมายเหตุ 
สาขางานโครงสร้าง 
1 การส ารวจการส่งงานของนักเรียนในรายวิชา งานเช่ือมและโลหะแผ่น 

สาขางานยานยนต์ ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
นายสรศักด์ิ  ศิริ  

2 การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงานนักเรียนช้ัน ปวช.3 
สาขางานโครงสร้าง 

นายมานะ  กันธิยะ  

3 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันปวช.2 สาขางานโครงสร้าง นายมนตรี  ศรีสุริยะวรรณ  
4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงาน          

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
นายกิตติศักด์ิ  มีวรรณ  

5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ      
ของนักศึกษา สาขางานเช่ือมโลหะ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

นายสัตยา  ยิ้มยวน  

 
 
 
 



ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผู้วิจัย หมายเหตุ 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
1 ศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า    

รหัสวิชา 2104-2004 ส าหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

นายจักรลักษณ์  เวียงนาค  

2 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาเครื่องท าความเย็นของนักเรียน
ระดับช้ัน ปวช.2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

นายสุรศักด์ิ  ยะกัน  

3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.2/1  
กลุ่ม 1 

นายเอกชัย  ชูเท่ียง  

4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาออกแบบระบบไฟฟ้าของ
นักเรียน ระดับช้ัน ปวส.1 กลุ่ม 2 

นายชินวัตร  เหล่าตุ่นแก้ว  

5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ    
เพื่อช่วยเพื่อนวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียน          
ระดับช้ัน ปวช.2 กลุ่ม 1,2 

นางสาวเสาวนีย์  วงษ์ปัน  

6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง          
ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 กลุ่ม 3 

นายพงศธร  ด่านตระกูล  

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดิจิตอบเบื้องต้น ของนักเรียน 
ระดับช้ัน ปวช.2 กลุ่ม 1 

นางสาวตวงเงิน  เพชรก าแหง  

8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร      
ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 กลุ่ม 1 

นายสุกิจ  ชมพู่  

9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น โดยวิธีการเรียนแบบการสอนแบบการประสบความส าเร็จ   
เป็นทีมของนักเรียน ระดับช้ัน ปวส.2 กลุ่ม 2 

ว่าที่ ร.ต.ชวลิต  เอกสินเสริม  

10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานช่างเครื่องใช้ไฟฟ้า         
ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 2 กลุ่ม 1 

นายเกียรติศักด์ิ  ยมเกิด  

ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผู้วิจัย หมายเหตุ 
สาขางานอิเลก็ทรอนกิส ์
1 การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะการบัดกรีท่ีดี ในการประกอบวงจร

เครื่องขยายเสียงแบบโอทีแอล วิชาชีพเครื่องเสียง 
นายประสงค์  คุ้มสา  

2 การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น ช้ัน ปวช.1/1 กลุ่ม 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเรียน  
การสอนแบบร่วมแรงใจ และเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

นางสาวอัชราภรณ์  ทองพุ่ม  

3 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหากับการค านวณ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อเปรียบเทียบกับการวัดและการทดสอบได้                
ภาคเรียนท่ี 1/2556 

นางสาวอัญชลี  ชัยประเดิมศักด์ิ  

4 การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง ผังงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีท่องจ า 

นายณัฐพงศ์  ม่วงบุญ  

5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์                     
เร่ือง บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับโทรทัศน์ระดับ ปวช.2                     
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคตาก 

นายปรีชา  ฟักต้ัว  

 



 
ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผู้วิจัย หมายเหตุ 

สาขางานก่อสร้าง 
1 ศึกษาพฤติกรรมมาเรียนของนักศึกษาในรายวิชา อ่านแบบ  เขียนแบบงาน

ก่อสร้าง 
นางอรวรรณ  เอกสินเสริม  

2 การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน
ระดับช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง รายวิชาวัสดุก่อสร้างและเทคนิค
การท างาน 1 

นางสาวรัตนาภรณ์  เทศฉาย  

3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โครงหลังคา ของนักศึกษา ช้ัน ปวส.2 กลุ่ม 1 
สาขางานก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นายณัฐพล  พิเศษสุข  

4 การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานรายวิชา เขียนแบบเบื้องต้น 
ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1. 

นายณัฐพงษ์  เสนาจิต  

ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผู้วิจัย หมายเหตุ 
สาขางานช่างกลโรงงาน 
1 การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน ระดับช้ันประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันปีท่ี 1 สาขางานช่างกลโรงงาน กลุ่มท่ี 1-4 วิชาเขียนแบบเทคนิค
เบ้ืองต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

นายอิทธิเดช  ไทยด ารงค์  

2 การแก้ปัญหาการลับมีดกลึง ไม่ได้มาตรฐานของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 
สาขางานเครื่องมือกล แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

นายวุฒิชัย  ใจมูล  

3 ทัศนคติเกี่ยวกับการสวมรองเท้าเซฟต้ี (Safety) ขณะปฏิบัติงานของ
นักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 แผนกวิชา เครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคตาก 
รายวิชา งานผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกล 

นายวรวิทย์  ไววิทยานนท์  

4 ความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชาโปรแกรม NC พื้นฐาน นายสราวุธ  อ้นมั่น  
ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผู้วิจัย หมายเหตุ 

สาขางานการบญัช ี
1 การพัฒนาการเรียนรู้ เร่ืองการท างบช าระบัญชีในวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน

โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 
นายณภัทร  ธรรมลิขิต  

2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบ้ืองต้น 1 ของนักศึกษา
ระดับ ปวช.1 สาขางานการขาย โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและ      
หลังเรียน 

นางนันทวัฒน์  ศิลวัตรพงศกุล  

3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การบัญชีต้นทุน 1           
เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้
แบบเรียนส าเร็จรูป 

นางชนกานต์  ยะกัน  

4 การพัฒนาการเรียนรู้ เร่ือง การวิเคราะห์รายการค้าในสมุดรายวันท่ัวไป
วิชาหลักการบัญชีเบ้ืองต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นางสาวจุรีภรณ์  กันทะสาร  

 
 
 
 
 



ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผู้วิจัย หมายเหตุ 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
1 การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาช้ัน ปวช.1-3                           

ของสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในเร่ืองการต้ังครรภ์ระหว่างเรียน 
นางจินตนา  แก้วมรกต  

2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ      
ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.3/1  วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นางอัญชลี  พานทอง  

3 การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) เรื่อง การสร้าง
ตารางและการตกแต่งเอกสาร โดยใช้สื่อประการฝึก 

นายธีระยุทธ  กันเหม็น  

4 การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 2 กลุ่ม 2   
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีการสาธิต  

นางสาวอัญมณี  แสงสุข  

5 การศึกษาการปรับพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ปวช.1            
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาวกานต์สิรี  ค าจู  

6 ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ของนักศึกษา 
ช้ัน ปวช.2  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายวินัย   แก้วโน  

ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผู้วิจัย หมายเหตุ 
สาขางานการตลาด 
1 การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาไทย ระดับช้ัน ปวช.1  

สาขางานการตลาด  ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคตาก 
นางสาวนพวรรณ  เมืองสมบัติ  

2 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ    
วิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ส าหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     
ช้ันปีท่ี 1 สาขางานการตลาด วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นายวีระยุทธ  ด้วงบาง  

3 กระบวนการขาย โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ในรายวิชาศิลปะการขายของ
นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 สาขางานการตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคตาก ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

นางสาวเขมจิรา  วงษ์เป็ง  

4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ       
ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาการจัดการขาย สาขางานการตลาด           
คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

นายณัฐวัฒน์  ศิริพันธุ์  

5 การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติในรายวิชาหลักการขาย นางสาวกรองกาญจน์  ค าปลอด  
ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผู้วิจัย หมายเหตุ 

สาขางานการโรงแรม 
1 การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงาน นางสาวณปภัช  นุ่นโฉม  
2 การเรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพด้วยการท่องค าศัพท์ นางสาวขนิษฐา  สามารถ  
ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผู้วิจัย หมายเหตุ 

เทคนคิพืน้ฐาน 
1 ความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น  

(2100-1008) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
นายโองการ  โกมลทัต  

2 การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานไม่ทันในช้ันเรียน นายพรศักด์ิ  กลิ่นประทับ  
3 การศึกษาพฤติกรรมการมาสายนักเรียนแผนกยานยนต์  

วิทยาลัยเทคนิคตาก 
นายนัฐพงษ์  ศีลพร  

 
 
 



 
ท่ี ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผู้วิจัย หมายเหตุ 

แผนกสามัญสัมพนัธ ์
1 การใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการค านวณ

ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/3  
สาขางนยานยนต์  ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

นางกนกกาญจน์  เวียงนาค  

2 “เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน
ทางกาเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน” ของนักเรียน 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ระดับ ปวส.1/1 กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 1/2560 

นายไพทูล หลวงแนม  

3 ความคิดเห็นการมีจิตสาธารณะตามหลักพรหมวิหาร 4 ใน
ชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนช้ัน ปวช.1 กลุ่ม 1,2 สาขาบัญชี 

นางจุไรรัตน์  เดชภิรัตนมงคล  

4 การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ นางมานิศา  เปรมสัย  
5 การพัฒนาการใช้สื่อภาษาอังกฤษด้วยค าศัพท์ประกอบรูปภาพ นายฐาปนพงศ์  อ่อนนุ่ม  
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานช่างกลโรงงาน โดยใช้   
แบบฝึกทักษะ 

นางสาวพรรณชม  บุญหนุน  

7 กีฬาฟุตบอล นายสายัณห์  ยลนภาสว่าง  
8 การใช้กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
นางสาวนันท์นภัส  ศรีชัยมงคล  

9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต เรื่อง สาระและการเปลี่ยนแปลง โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่ม ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

นางสาวรัตนา  สุริยา  

10 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค าพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ปวช.1 

นางสาวพนิดา  ค ามูล  

11 L2 Listening Performance of Extrovert Students-              
ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปสว.) 

นางสาววรกาญจน์  จันปอภาร  

12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยใช้
วิธีการสอนแล้วสอบของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

นางสาวศิริพร  ถิระการ  

13 การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การสอน
แบบบทบาทสมมุติวิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

นางสาวกรรณิการ์  เมทา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


