รายชื่อครูผู้สอนที่ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

1.

นางพรดา โพธิ์เกตุ

2.

นายชัยรัตน์ วงศ์ฮาดจันทร์

3.

นายสมัคร นรินทร์รัมย์

4.
5.

นายนิยม เฒ่าทอง
นายประถมจักรี สียางนอก

6.

นายกัมปนาท หวะสุวรรณ

7.

นายระพินทร์ พลสงคราม

8.

นายชาญวุฒิ สุขหมื่น

9.

นางสาวนงนุช สุภาเวคิน

10.

นางกัลยา บุญทันเสน

11.

นายเมธี อินทา

12.

นายประพันธ์ พันธ์ศรี

13.

นายวีระศักดิ์ บุญทันเสน

ชื่อผลงานวิจัย
การศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามโครงการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
ปฏิรูปการสอบการใช้งานออสซิลโลสโคป 2 เส้นภาพ ขนาด 20 MHz
ผลสัมฤทธิ์การใช่ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory)
ในการปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของการทางานเชิงกลุ่ม
รายวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนในรายวิชา
เพศศึกษา สาหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องกาจัดลูกน้ายุงลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการบัญชีเบื้องต้น ๒ ของนักศึกษา
ระดับ ปวส.๑ สาขาวิชาการบัญชี
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียน ปวส.๑
รายวิชาระบบฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาช่างกล
โรงงาน สาขางานเครื่องมือกล กลุ่ม ชก.๑๑,ชก.๑๒ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรื่อง การพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้วิเคราะห์รายการค้า ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น ๑
โดยใช้แบบทดสอบ สาหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.๑
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ากาลัง กลุ่มชฟ.๑๑ ที่มีคะแนนต่ากว่าร้อยละ ๗๐ บทที่ ๒ หน่วยและ
การวัด รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๓๐๑
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย รหัสวิชา ๓๐๐๐-๑๓๐๓ ปวส.๑
โดยการจับคู่ดูแลกัน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.๒ ด้านเจตคติที่มี
ต่อวินัยในตนเองด้านวินัย ในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและ
แรงจูงใจ รายวิชาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ ๑ ปีการศึกษา
๑/๒๕๕๖ แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
เครื่องมือถอดเกลียวใน Vol.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายชื่อครูผู้สอนที่ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

14.

นางสาวสุวรรณ์ ตุใยรัมย์

15.

นายธารณ์วิสุทธิ์ เผือกไธสง

16.

ว่าที่ร้อยตรีสมคิด อันแสน

17.

นางวรรณภา โชติกิตติชัย

18.

นายสุรพงษ์ วงษ์สุนทร

19.

นายณัฐวุฒิ ภูปัญญา

20.

นายเจษฎา นารถสิทธิ์

21.

นางสาวเพ็ญนภา ตันตะวาโย

22.

นางแสงเดือน เพ็ญศศิธร

23.

นายทรงศักดิ์ ปั่นดา

24.

นางสาวจุฬารัตน์ สอนไธสง

25.

นายปภาวิชญ์ สิงห์ใหญ่

ชื่อผลงานวิจัย
การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียน
รายวิชา คอมพิวเตอร์ ๑ รหัส ๒๒๐๑-๔๔๐๑ โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วม
ใจแบบ STD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ๑ รหัส ๒๒๐๑-๔๔๐๑ (รหัส ๒๒๐๑-๒๔๐๕) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ ๑ สาขางานก่อสร้าง ภาคเรียนที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
การสารวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ ๑ กลุ่ม คธ.๑๑ ประจาภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
โดยเรียนรู้จากสื่อวีดีทัศน์ของนักเรียนชั้น ปวช.๒ แผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้น ปวส.ห้อง ๑/๒ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ในเรื่องไม่ส่งงาน ไม่ส่งการบ้าน
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
เรื่องเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับ
ปวช.๒๒ รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและในโรงงาน ปีการศึกษา
๑/๒๕๕๖ แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีห้างหุ่นส่วน ห้อง ปวช.๒ โดยใช้
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานรายวิชาคอมพิวเตอร์และงานสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพของนักเรียนกลุ่ม บช. ๑๑
การแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติใน
รายงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ปวส.๑ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ปวช.๒
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การสารวจการส่งงานของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายชื่อครูผู้สอนที่ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

26.

นายวงศกร ทองยศ

27.

นางสาวศิริพร วงศ์ประสิทธ์

28.

สิบเอกวรพล กุลไธสง

29.

นายนัฐพงษ์ ภูภานิตร

ชื่อผลงานวิจัย
การใช้สื่อการสอน วิชาเขียนแบบเทคนิค รหัส ๓๑๐๐-๑๐๐๑ เรื่องหลักการ
มองภาพฉาย
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนการสอนผ่านสื่อ PowerPoint
วิชากฎหมายธุรกิจ รหัส ๓๒๐๐-๑๐๐๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่องผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
เพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ ช ของนักเรียนปวช.๒
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คธ.๒๑) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ต่อการนาเข้าสู่บทเรียน
โดยใช้สื่อเร้าความสนใจของครูผู้สอน รายวิชางานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
(๒๑๐๑-๙๐๐๔) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

รวมผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจาภาคเรียนที่ 1/2556 จานวน ๒9 เรื่อง

รายชื่อครูผู้สอนที่ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๒ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

1.

นางพรดา โพธิ์เกตุ

2.

นายชัยรัตน์ วงศ์ฮาดจันทร์

3.

นายนิยม เฒ่าทอง

4.

นายประถมจักรี สียางนอก

5.

นายกัมปนาท หวะสุวรรณ

6.

นายระพินทร์ พลสงคราม

7.

นายชาญวุฒิ สุขหมื่น

8.

นางสาวนงนุช สุภาเวคิน

9.

นานงนิตย์ ชินานุปกรณ์

10.

นายเมธี อินทา

11.

นายประพันธ์ พันธ์ศรี

12.

นายวีระศักดิ์ บุญทันเสน

ชื่อผลงานวิจัย
การศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามโครงการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
ปฏิรูปการสอบ วิชาหลักการสื่อสารดาวเทียม เรื่องการใช้งานชุดปฏิบัติการ
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิธีการสอน โดยใช้สื่อโปรแกรมจาลองการ
ต่อวงจรในรายวิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ประการศึกษา 2/2556
การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วย
ประชาชนเทศกาลสงกรานต์ ปีการศึกษา 2556
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ สาขาการบัญชีในรายวิชาการบัญชีภาษีอาการ
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ แผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
สารวจความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของสาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
การศึกษาเจตคติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓
ห้อง ชก.๓๑,๓๒ สาขางานเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ที่มีต่อรายวิชาการวัดและตรวจสอบ
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ปวช.2
แผนกช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียน นักศึกษา
ระดับ ปวช.2
การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา ในรายวิชาการบัญชีตั๋วเงิน
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรื่องประวัติและความ
เป็นมาของชาติไทย วิชาการดารงชาติไทย สาหรับนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
เรื่อง โฟโตทรานซิสเตอร์ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.๒ ปีการศึกษา
๒/๒๕๕๖ แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากการติดหล่ม ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายชื่อครูผู้สอนที่ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

13.

นายธารณ์วิสุทธิ์ เผือกไธสง

14.

นางวรรณภา โชติกิตติชัย

15.

นายสุรพงษ์ วงษ์สุนทร

16.

นางแสงเดือน เพ็ญศศิธร

17.

นายทรงศักดิ์ ปั่นดา

18.

นางสาวจุฬารัตน์ สอนไธสง

19.

นายปภาวิชญ์ สิงห์ใหญ่

20.

นายวงศกร ทองยศ

21.

นางสาวศิริพร วงศ์ประสิทธ์

ชื่อผลงานวิจัย
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการ
เรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับปวช.๑
ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๖ แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ ห้อง ชย.21
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียน ชั้นปวช.2/1 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
การพัฒนากิจกรรมการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้แบบ STAD
เรื่องสื่อการนาเสนอผลงานที่เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft word
วิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สาหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของ
นักศึกษาในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา ปวส.2
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นปวช.2
แผนกช่างกลโรงงาน ปีการศึกษา 2556
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรมสาเร็จรูปในงาน
อาชีพ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์
การแก้ไขปัญหาทักษะการใช้ไมโครมิเตอร์วัดชิ้นงาน โดยใช้สื่อประกอบการ
สอน สาหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชก.11 สาขา
เครื่องมือกลและซ่อมบารุง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านวิชาธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียน ชั้นปวส.๒ สาขางานก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

รวมผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจาภาคเรียนที่ 2/2556 จานวน 21 เรื่อง

