
ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครู  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ประจําภาคเรียนท่ี  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
สาขาวิชาเครื่องกล 
 

ช่ือผูสง ช่ือผลงานวิจัย หมายเหตุ 
๑. นายณรงฤทธิ์    เพชรอยู การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง วงจรปรับอากาศรถยนต (หลักการทํางาน) โดยใชใบความรูและแบบฝกหัด

ในรายวิชางานปรับอากาศรถยนต  ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖ 
 

๒. นายอํานาจ      ไวยบริสุทธิ ์ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา การเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร   
๓. นายณัฐพล      เสมาชัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบระบายความรอนดวยน้ําของนักเรียน ชั้น ปวช.๑ กลุม๑ สาขางาน

ยานยนต  วิชา  งานซอมเครื่องยนตเบื้องตน  รหัส  ๒๑๐๑ – ๙๐๐๔  โดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

๔. นายคงศักดิ์     ตรีตรุยานนท การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องถอดประกอบยางในรถจักรยานยนต  
 
สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
 

ช่ือผูสง ช่ือผลงานวิจัย หมายเหตุ 
๑. นายปญญา     ตั้งธโนปจัย การพัฒนาทักษะการโปรแกรมม่ิงคอนโซนดวยกระบวนการสอนเสริมและเพ่ือนชวยเพ่ือน วิทยาลัยการอาชีพ

อัมพวา 
 

๒. นายภูมิพัฒน   แปงใส การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องตน รหัสวิชา ๒๑๐๔-
๒๑๒๕  เรื่องเครื่องวัดการไหลแบบอาศัยหลักการอ่ืน 

 

๓. นายสรพงษ     พวงศรี การใชเครื่องวัดไฟฟา วัดความตานทานในวงจร อนุกรม ขนาน ผสม โดยใชชุดฝกวงจรไฟฟา  
๔. นายธํารงค      ถาวรการ     การพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาวงจรไฟฟากระแสตรง โดยใชชุดฝก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๕. นายประสงค    พูลเพ่ิมพันธ การแกปญหาผูเรียนชั้น ปวช.๒ ไมสามารถตรวจเช็คหนาสัมผัสแมคเนติกสคอนแทคเตอรได วิชาการควบคุม
เครื่องกลไฟฟา โดยวิธีการเรียนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 

 



ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครู  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ประจําภาคเรียนท่ี  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๖  

สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
ช่ือผูสง ช่ือผลงานวิจัย หมายเหตุ 

๑. นายพูลสวัสดิ์        คําเสน การศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี ๑ ชาง
ยนต ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

สาขาวิชาการบัญชี 
ช่ือผูสง ช่ือผลงานวิจัย หมายเหตุ 

๑. นางสาวเพชรินทร   กลอมวงศ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการบัญชีเก่ียวกับวัตถุดิบ  โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ วิชาการ
บัญชีตนทุน ๑ รหัสวิชา ๓๒๐๑ – ๒๐๐๓ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการ
บัญช ี

 

๒. นางสาวณฐพร       พยัคฑพันธุ การพัฒนาผูเรียนในการคํานวณหาสวนแบงกําไรขาดทุนของกิจการรวมคากรณีไมเปดสมุดบัญชีกิจการ
รวมคาแยกตางหาก โดยใชชุดการสอนในระดับชั้น ปวช.๓ สาขาการบัญชี ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา 
๒๕๕๖ 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ช่ือผูสง ช่ือผลงานวิจัย หมายเหตุ 

๑. วาท่ีรอยโทวินัย        มวงเทพรส การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล  รหัสวิชา 
๒๒๐๑-๒๔๐๖ 

 

๒. นางสาวจุฑาทิพย      เมืองรมย การพัฒนาทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพโดยใชใบงานเรื่อง การจัดการกับ
ขอความ รูปภาพ และวัตถุของนักศึกษาชั้น ปวช.๓ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
ภาคเรียนท่ี  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

 

 



ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครู  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ประจําภาคเรียนท่ี  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๖  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

ช่ือผูสง ช่ือผลงานวิจัย หมายเหตุ 
๑. นางสาวจินตนา      ตันสัทภาคย เรื่อง การปลูกฝงความรับผิดชอบการสงงานของนักเรียนดวยวิธีการใชแบบฝกทักษะ    

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
ช่ือผูสง ช่ือผลงานวิจัย หมายเหตุ 

๑. นางสมสง            พูลผล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา  คณิตศาสตรพ้ืนฐานอุตสาหกรรม ๒ เรื่อง เมทริกซของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี ๑ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖) 
โดยใชบทเรียนโปรแกรม และการเรียนการสอนแบบรวมแรงรวมใจ ภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

๒. นางสาวสิริพรรณ   วรรณประเวก การศึกษาพฤติกรรมการสงงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ปวช.๑ สาขาวิชางานยานยนตและ
สาขาวิชางานไฟฟากําลัง  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖ 

 

๓. นางสาวตองตา      พงษอัคคศิรา การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเรียนวิชาครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยใน
ชีวิต โดยใชการสอนแบบรวมแรงรวมใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบยอมรับ 

 

๔. นางลักขณา        เชิดชูเกียรติศักดิ์ ชนิดของการใหบริการของหองพยาบาลท่ีมีผูมารับบริการมากท่ีสุดของวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา   
๕. Mr.Raymond Dalida Celeste A Research Study of Promoting Students’ Confidence In Speaking English  
 

 

 

 

 



ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครู  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ประจําภาคเรียนท่ี  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๖  

สาขาวิชาเครื่องกล 
ช่ือผูสง ช่ือผลงานวิจัย หมายเหตุ 

๑. นายณรงฤทธิ์    เพชรอยู การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่องระบบรองรับน้ําหนัก (หลักการรองรับน้ําหนัก) โดยใชใบความรูและ
แบบฝกหัดในรายวิชางานเครื่องลางรถยนต 

 

๒. นายอํานาจ      ไวยบริสุทธิ ์ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมสําเร็จรูป รหัส ๓๐๐๐ – ๐๒๐๑  
๓. นายณัฐพล      เสมาชัย การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  เรื่องการตอวงจรปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจกรถยนต  วิชางานไฟฟา

รถยนต รหัส ๒๑๐๑ – ๑๐๐๔  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

๔. นายคงศักดิ์     ตรีตรุยานนท “ความรับผิดชอบ ดานวินัยในหองเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียนรูและแรงจูงใจทางการเรียน” 
ของนักเรียนแผนกวิชาเครื่องกล  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปท่ี ๑ 

 

สาขาวิชาไฟฟา 
ช่ือผูสง ช่ือผลงานวิจัย หมายเหตุ 

๑. นายปญญา     ตั้งธโนปจัย การพัฒนาทักษะการเขียนแบบแสงสวางและไฟฟากําลังดวยวิธีสอนซอมเสริมและเพ่ือนชวยเพ่ือน   
๒. นายภูมิพัฒน   แปงใส การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา วิชาเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร โดยการใชการให

รางวัลและคําชมเชยของนักเรียนชั้น ปวส.๒ สาขางานติดตั้งไฟฟา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 
 

๓. นายสรพงษ     พวงศรี การพัฒนาการเรียนรูในหนวยวงจรไฟฟาโดยใชชุดฝกวงจรไฟฟา วิชา งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน 

 

๔. นายธํารงค      ถาวรการ     การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาวิเคราะหวงจรไฟฟาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปท่ี ๑ ท่ีไดรับการสอนแบบปฏิบัติกับการสอนแบบปกติ 

 

๕. นายประสงค    พูลเพ่ิมพันธ การแกปญหาผูเรียนชั้น ปวช.๒ ไมสามารถตรวจเช็คข้ัวหลักคอมเพลสเซอรได วิชาเครื่องทําความเย็น
และปรับอากาศ ๑ โดยวิธีการเรียนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 

 
 
 



 

ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครู  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ประจําภาคเรียนท่ี  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๖  

สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
ช่ือผูสง ช่ือผลงานวิจัย หมายเหตุ 

๑. นายบุญชม            รามณรงค การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนสาขางานชางยนตปท่ี ๑ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาในเรื่องการไมสง
งาน/การบาน 

 

สาขาวิชาการบัญชี 
ช่ือผูสง ช่ือผลงานวิจัย หมายเหตุ 

๑. นางสาววิภาวดี     ชัยเกษตรไพบูลย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีหางหุนสวน เรื่องการคํานวณสวนแบงกําไรขาดทุน ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา โดยวิธีสอนเสริม 

 

๒. นางสาวนภัสรัญช    รุงสวาง เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการบัญชีสําหรับกิจการพิเศษ (รหัส ๒๒๐๑ – ๒๑๑๒) เรื่อง การบัญชี
เก่ียวกับสโมสรและสมาคม ระดับ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง ๒๕๔๖) 

 

๓. นางสาวณฐพร       พยัคฑพันธุ การพัฒนาการเรียนรู เรื่อง การวิเคราะหรายการคาในวิชาบัญชีเบื้องตน ๑ รหัสวิชา ๒๒๐๑-๑๐๐๒ โดย
ใชชุดฝกปฏิบัติของนักเรียน ในระดับชั้น ปวช.๑ ระบบเทียบโอนประสบการณวิชาชีพ 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ช่ือผูสง ช่ือผลงานวิจัย หมายเหตุ 

๑. วาท่ีรอยโทวินัย        มวงเทพรส การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล  รหัสวิชา 
๒๒๐๑-๒๔๐๖ 

 

๒. นางสาวจุฑาทิพย      เมืองรมย การฝกทักษะการพิมพสัมผัส ดวยโปรแกรมฝกพิมพ สําหรับผูเรียน วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือ
งานอาชีพ ระดับชั้น ปวช.๑  สาขาวิชาพาณิชยการ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา   

 

๓. นางสาวฐิติกาญจน    บัวแยม ผลการจัดการเรียนรูวิชาหลักการเขียนโปรแกรมโดยใชเทคนิครวมกันคิด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปวช. ๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

 



 
 

ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครู  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ประจําภาคเรียนท่ี  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๖  
 
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ 

ช่ือผูสง ช่ือผลงานวิจัย หมายเหตุ 
๑. นางสมสง            พูลผล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง วิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐานของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี ๑ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
๒๕๕๖) โดยใชแบบฝกทักษะ และการเรียนการสอนแบบรวมแรงรวมใจ 

 

๒. นางสาวสิริพรรณ   วรรณประเวก การพัฒนาทักษะทางไวยกรณภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะการเขียน นักเรียนชั้น ปวช.๑ สาขางาน
ยานยนต 

 

๓. นางสาวตองตา      พงษอัคคศิรา การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา  วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (๒๐๐๐ – ๑๓๐๑) 
เรื่องพันธเคมี 
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