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รายชื่อผลงานวิจัยของครูผู้สอน ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

 

สาขาวิชา/แผนกวิชา ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ๑. การแก้ปัญหานักเรียน เขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง

ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

นางธนิชภาวรรณ  เขียวสดอมรกุล 

๒. รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 
วิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 

นางสาวเพชรชรัตน์  โพธิ์ศรี 

๓. การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ร้อยละ ส าหรับ
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๑ 

นางสาวสมภาน  เจตนา 

๔. การสร้างชุดฝึกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 7 เรื่องโมเมนตัมเชิงเส้น 
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ปีท่ี 1/1 สาขางานเทคนิคโลหะ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

นายชารินทร์  ลาฤทธิ์ 
 

5. การศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการ
พัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปี
ท่ี 1 

นางสาวเพ็ญศรี  กุลพัฒน์ 
 

6. การพัฒนาวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 
วิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรมของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2  
สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี 

นางสาวพรปวีณ์  ก้านเพชร 

7. การเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบของนักเรียนนักศึกษาโดยใช้ใบงาน  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา
ช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 

นางสาวกนิษฐา  ลาสา 
 

8. พฤติกรรมและความต้องการ การออกก าลังกาย
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

นายพงษ์พันธ์  รูปพรม 
  

9. การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจาก
แบบฝึกการอ่านออกเสียง Pronunciation จาก
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี2 สาขางานการขาย 

นางสาวชญาณิศา  ทองพิทักษ์เดชา 
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แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
 
 
 

๑0. รายงานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
เอกสารประกอบการสอนเขียนแบบเทคนิค
เบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1001 ของนักศึกษา
ระดับช้ันปวช. ๑ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

นายปิติชัย  บุญชื่น 

11. รายงานการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น 

นายพิสิทธิ์  ทัดภูธร  
 

สาขาวิชาเครื่องกล ๑2. ศึกษาพฤติกรรมการไม่สอบรายจุดประสงค์
วิชางานส่งก าลังรถยนต์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3/1 
สาขาวิชาเครื่อง   กล สาขางานยานยนต์ 

นายวิจัย  ปรัสพันธ์ 

๑3. การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ 
ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์  

นายพิทยาทร  ลามสีดา 
 

14. การพัฒนาเจตคติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียน วิชาเครื่องล่างรถยนต์ของนักเรียนช้ัน ปวช. 
๓ ชย. กลุ่ม ๔           

นายสมชาย  ภู่เทศ 
 
 
 

15. การพัฒนาทักษะการใช้แมนิโฟลด์เกจ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 
โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

นายณัฐวุฒิ   ยุระชัย 
 
 
 

16. การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการส่งงาน / 
การบ้านของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช. ๑ รายวิชา
งานเช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน รหัสวิชา ๒๑๐๑-
๒๐๐๖ 

นายจรินทร์ทิพย์ เขียวสดอมรกุล 
 

17. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้เครื่องคิดเลข
ของนักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ 
ปวส.1 รายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม1 รหัสวิชา  
3100-0101 

นายปิยะวุฒิ  ป้องเพชร 

18. การพัฒนาเจตคติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียน ของนักเรียนในระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีท่ี ๒ (ปวช.๒) สาขาวิชาเครื่องกล วิชา
คณิตศาสตร์ยานยนต์ รหัสวิชา ๒๑๐๑ – ๒๑๐๗ 

นายวโรดม  สายพันธ์ 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและ         
ซ่อมบ ารุง 
 
 
 

19. การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและ
การส่งงานโดยวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
รายวิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 2100-1008  
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ปีท่ี 1) 
 

นายกิตติพงษ์  พุฒพันธ ์
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สาขาวิชาเครื่องมือกลและ         
ซ่อมบ ารุง(ต่อ) 
 
 

๒0. การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและ
การส่งงานโดยวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
รายวิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 2100-1008 
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) ปีท่ี 1 สาขา
งานเครื่องมือกล 

นายณรงค์  สุดสุข 

๒1. การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและ
การส่งงานโดยวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
รายวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี (3102-2002) ช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีท่ี1 สาขา
งานเทคนิคการผลิต 

นายองอาจ  ศรีนวล 

๒2. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชามาตรวิทยา
อุตสาหกรรมช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ช้ันปี
ท่ี 1 ห้อง ทผ.(ม.6)11  

นายวีรศักดิ์  เรียงเงิน 

๒3. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาเขียนแบบ
เทคนิค(3100-0002)ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

นางสาวณัฐติญา มุงคุณค าขาว 
 

สาขาวิชาโลหะการ ๒4. การปรับพฤติกรรมนักเรียนท่ีไม่เข้าช้ันเรียน
และแต่งกายผิดระเบียบ วิชาความแข็งแรงของวัสดุ 
ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาช่างเช่ือม
โลหะ 

นายโกวิทย์  เคาเลิศ 
 
 
 
 

25. รายงานการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
วิชาเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส
วิชา 2103-2012ของนักศึกษา ช้ันปวช. 2 

นายคณิต  โอปาก 

26. การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน 
วิชาวัสดุช่างเช่ือมของนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาโลหะ
การ 

นายวิษณุ  จ าปาวงษ์ 
 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
 
 
 
 
 
 

27. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน เรื่องวิธีการค านวณวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (2104-
2002) 

นายอุทัย  บุญเสนอ 

28. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน เรื่อง การทดลองระบบนิว
เมตริกและไฮโดรลิกส์ 

นายศิลป์ชัย  ข าทอง 
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สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง(ต่อ) 29. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน เรื่อง หลักการการใช้เครื่องมือ
วัดทางไฟฟ้า วิชา วงจรไฟฟ้า(3104-1001) 

นายพิบูล  ชวนชม 

๓0. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน เรื่องการอ่านค่ามัลติมิเตอร์ 

นายสราวุธ  ก าทอง  
 

๓1. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน เรื่อง หลักการใช้เครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า วิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2004) 

นายณัฐวิชช์  มะลิวัลย์ 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ๓2. การศึกษาปัญหาและสาเหตุจากการไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนดของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเลือกเรียนสาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

นายหลวง  ประสานพันธ ์
 

๓3. สาเหตุการนอนดึกของนักเรียน ปวช.๒ ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

นายหัสวาร  ผลวิสุทธิ์ 
 

๓4. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 เรื่อง กฎของ
เคอร์ชอฟ โดยการสอนแบบใช้ส่ือประสม   

นายสุริยา  สามแก้ว 
 

35. รายงานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
เอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104-2104ของ
นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 สาขางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาวอรวรรณ   จันทมาส 
 

สาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. การแก้ปัญหาขยะในช้ันเรียนของนักศึกษา
ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูงช้ันปีท่ี 1 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม   
 

นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล 

37. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเขียน
แบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี 1 สาขางาน
โยธา โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ 

นายสุวิทย์  ประดุจชนม์  
 

38. การปรับปรุงพฤติกรรมการขาดเรียนและการ
เข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับปวช. 
3/1-2 สาขางานก่อสร้าง 

นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม 
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สาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา(ต่อ) 39. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง 
เรื่อง รูปตัด สาขาวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ช้ัน ปวส. 
1 
 

นายวัชระ  เขียวกลม 

๔0. การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียน และ
การส่งงานในรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุของ
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปี
ท่ี1 สาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา 
 

นายณรงค์ฤทธิ์  อ าพันธ์ 
  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๔1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปในงาน
อาชีพ 

นายธนาธิป  สอนอาจ 
 

สาขาวิชาการบัญชี  ๔2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  การใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 

นายวิเศษศักดิ์  ศรีแสง  
 

๔3. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการบัญชีร่วมค้าและ
ระบบใบส าคัญ เรื่อง วิธีการบัญชีร่วมค้าโดยใช้สมุด
บัญชีชุดหนึ่งต่างหาก ส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 

นางสาวสุมาลี  แก้วโวหาร 

44. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ
ค านวณ วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 
สาขางานการบัญชีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

นางกิตยาภรณ์  ทวีสิทธิ์ 

45. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการบัญชีต้นทุน
เบ้ืองต้น เรื่อง ค่าแรง รายการหักต่างๆ และการ
บันทึกรายการส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 

นางสาวรุจิรา  พูลเพิ่ม 

46. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการบัญชีเบ้ืองต้น 1 
เรื่อง งบการเงิน ส าหรับนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 

นางนิภาพรรณ  ประสานพันธ์ 

47. การพัฒนาชุดฝึกทักษะหลักการบัญชีเบ้ืองต้น 
1 เรื่อง สมุดบัญชีแยกประเภท ส าหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี 1 

นางสาวนารี ศรีพันธ ์

48. การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชา การบัญชีกิจการ
ซื้อขายสินค้า รหัสวิชา 2201-2001 เรื่อง การ
วิเคราะห์รายการค้า ส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 

นางจารุวรรณ  เนตรสง่า 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 49. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รหัสวิชา 2204-
2006 รายวิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือ 

นางสาวสายฝน  สาระผล 
 

50. วิจัยในช้ันเรียน “เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเอง
ด้านวินัยในการมาเรียน ของนักเรียนระดับช้ัน 
ปวช.1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ” 

นายพัฒนา  กลมพันธ ์
 
 
 

51. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2558 

นางสาวพัชนีย์  วิธิบุญ 
 

52. ความมีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นายชลธี  สินสาตร์ 

53. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนของ
นักเรียน นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 
ช้ันปีท่ี 2) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาววันนิษา  แสนทวีสุข 
  

สาขาวิชาการขาย  การตลาด 
 
 
 
 
 
 
 

 

54. การพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการ
เขียนบทโฆษณาและถ่ายโฆษณาระดับช้ัน ปวช. 
ช้ันปีท่ี2 สาขาวิชา พาณิชยการสาขางานการตลาด 
คณะวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ด้วยแบบฝึกทักษะ 

นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ 

55. การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
ของนักเรียนระดับช้ันปวช.1/1 สาขาวิชา
การตลาดโดยใช้แบบทดสอบการจับเวลา 

นางสาววิภาวดี  จันทร์อุตส่าห์ 

56. การแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรม
ขาดความมั่นใจในการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
รายวิชาการโฆษณา ระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชา
การตลาด 

นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูมิ 
 

57. การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี 2 
สาขาวิชาการตลาด 

นางสาวชัญญา  ส าราญจิต 
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รายชื่อผลงานวิจัยของครูผู้สอน ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

 

สาขาวิชา/แผนกวิชา ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค ายากโดยใช้
ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียน
ระดับ ปวช.1/1 การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม   

นางธนิชภาวรรณ  เขียวสดอมรกุล 

๒. การวิเคราะห์ การใช้ Present Participle เพื่อ
พัฒนาการสอนกรณีศึกษานักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับช้ัน ปวส.๑ 
สาขาวิขาเครื่องกล 

นางสาวเพชรชรัตน์  โพธิ์ศรี 

๓. การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์
ตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 2 

นางสาวสมภาน  เจตนา 

๔. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ 8 ของนักศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี2/2 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กิจกรรมอภิปราย
กลุ่มย่อย  

นายชารินทร์  ลาฤทธิ์ 
 

๕. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

นายพงษ์พันธ์  รูปพรม 
 

6. การพัฒนาวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 
วิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรมของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

นางสาวพรปวีณ์  ก้านเพชร 

7. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนเค้า
โครงของงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

นางสาวกนิษฐา  ลาสา 

8. การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนกัเรียน
ระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชา ยานยนต์ 

นางสาวชณาณิศา  ทองพิทักษ์เดชา 

9. การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้าน
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน ปวช.1/1 สาขา
งานก่อสร้าง 
 

นางสาวนวลหงส์  วงศ์แสง 
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แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  (ต่อ) 
 

๑0. การศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการ
พัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ช้ันปีท่ี 1 

นางเพ็ญศรี  กุลพัฒน ์

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
 
 

๑1. รายงานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
เอกสารประกอบการสอนงานเทคนิคพื้นฐาน รหัส
วิชา 3100-0001ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

นายปิติชัย  บุญชื่น 

12. รายงานการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น 

นายพิสิทธิ์  ทัดภูทร 
 

สาขาวิชาเครื่องมือกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑3. การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ 
ของนักศึกษาระดับ ปวช.3/1 แผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมโดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึก
ปฏิบัติ 

นายวิจัย  ปรัสพันธ์ 

๑4. การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการส่งงาน/การบ้าน
ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.๑ รายวิชางาน
เครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา ๒๑๐๑-๒๐๐๒  

นายพิทยาทร  ลามสีดา 
 

15. การพัฒนาเจตคติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนวิชางานเครื่องล่างยนต์ของนักเรียนช้ัน  
ปวช.3 ชย. กลุ่ม 4 สาขาวิชาเครื่องกล             

นายสมชาย  ภู่เทศ 
 
 
 

16. การพัฒนาทักษะการผสมสีรถยนต์และเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชา
เครื่องกล โดยใช้ส่ือภาพเคล่ือนไหว(video)   

นายณัฐวุฒิ   ยุระชัย 
 
 

17. การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ 
ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมโดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึก
ปฏิบัติ 

นายจรินทร์ทิพย์ เขียวสดอมรกุล 
 

18. การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมืองาน
เครื่องยนต์เล็ก ของนักศึกษาระดับ ปวช.๑ 
สาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมโดยใช้
กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

นายสมศักดิ์  ปริตัง 

19. การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ 
ของนักศึกษาระดับ ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมโดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึก
ปฏิบัติ 
 

นายวโรดม  สายพันธ์ 
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สาขาวิชาเครื่องมือกล (ต่อ) ๒0. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพิเศษ
ของนักศึกษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ 
ปวส.2 รายวิชางานเครื่องยนต์ 

นายปิยะวุฒิ  ป้องเพชร 

๒1. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชางาน
กระบวนการเครื่องมือกล (3102-2001) ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ช้ันปีท่ี 2 ห้อง ทผ.(ม.
6)21 

นายวีรศักดิ์  เรียงเงิน 

๒2. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาความ
แข็งแรงของวัสดุ (3100-0107) ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เทคนิคการผลิต ช้ันปีท่ี 2 ห้อง ทผ.(ม.6)21 
 

นางสาวณัฐติญา มุงคุณค าขาว 

๒3. การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและ
การส่งงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 แผนกช่างกล/เทคนิคการผลิต 

นายณรงค์ศักดิ์  สุดสุข 

๒4. การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและ
การส่งงานโดยวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
รายวิชางานเครื่องมือกลซีเอ็นซี(3102-2003) 
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีท่ี 2 
สาขางานเทคนิคการผลิต 

นายองอาจ  ศรีนวล 
 

25. การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและ
การส่งงานโดยวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
รายวิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (2100-1008) 
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ปีท่ี 1 
สาขางานเทคนิคการผลิต 

นายพชร  พุฒพันธ ์

สาขาวิชาโลหะการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒6. การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนสายโดย
วิธีแรงจูงใจในรายวิชางานเช่ือมเบ้ืองต้น ของ
นักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชาก่อสร้าง 

นายโกวิทย์  เคาเลิศ 

27. ชุดฝึกทักษะการเช่ือมของนักเรียนวิชางาน
เช่ือมและโลหะเบ้ืองต้นของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.
๑/๑ สาขาโลหะการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

นายวิษณุ  จ าปาวงษ์ 

28. รายงานการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 
2100-1005 ของนักศึกษาระดับช้ันปวช. 1 

นายคณิต  โอปาก 
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สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 29. การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ช้ันปีท่ี1 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน รายวิชา ระบบควบคุม
ในงานอุตสาหกรรม 

นายพิบูล  ชวนชม 

30. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน เรื่องหลักการเครื่องกลไฟฟ้า
กระแสตรง วิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง(2104-
2006) 

นายอุทัย  บุญเสนอ 

๓1. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน เรื่อง การทดลองเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากระแสตรง 

นายศิลป์ชัย  ข าทอง 
 

๓2. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอนเรื่องการใช้มัลติมิเตอร์วัดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ รายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจร 

นายสราวุธ  ก าทอง 

๓3. การพัฒนาชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 

นายณัฐวิชช์  มะลิวัลย์ 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓4. การศึกษาปัญหาและผลกระทบจากระดับการ
การปฏิบัติและระดับความพึงพอใจระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม 

นายหลวง  ประสานพันธ ์
 

๓5.  รายงานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
เอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104-2104ของ
นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาวอรวรรณ  จันทมาส 
 

๓6. การใช้เครื่องมือส่ือสารโทรศัพท์มือถือขณะ
เรียนของนักศึกษา ในรายวิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

นายหัสวาร  ผลวิสุทธิ์ 
 

๓7. การศึกษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน
ให้เป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี             
และการเรียนให้ดีขึ้น ของนักศึกษา ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี ๒  สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 

นายสุริยา  สามแก้ว 
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สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์(ต่อ) 
 

38. ผลของการใช้ใบความรู้ประกอบแก้ไขผลการ
เรียนต่ าของนักศึกษา ปวช.3 วิชา 
ไมโครคอนโทรนเลอร์ 
 

นายศิริวัฒน์  สุวรรณรมย์ 
 

สาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา 
 
 
 
 

39. การเปรียบเทียบผลของการสอนโดยใช้วิธีการ
สอนซ้ าและวิธีการสอนซ้ าและวิธีการสอบซ้ าต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คอนกรีตเทคโนโลยี 
ระดับ ปวส. 1 แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง-โยธา   

นายจรินทร์เทพ  เขียวสดอมรกุล 

40. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนแบบโยธา
ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนรูปด้าน ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปี
ท่ี 1 สาขาวิชาก่อสร้าง สาขางานโยธา 

นายสุวิทย์  ประดุจชนม์ 
 

๔1. การปรับปรุงพฤติกรรมการขาดเรียนและการ
เข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับปวช. 
๓/๑-๒ สาขางานก่อสร้าง 

นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม 

๔2. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง 
เรื่อง ผังบริเวณ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ช้ัน 
ปวช.1 

นายวัชระ  เขียวกลม 

๔3. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเข้าเรียนสายใน
รายวิชาทฤษฎีโครงสร้างของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี 2 
 

นายณรงค์ฤทธิ์  อ าพันธ์  
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๔4. การพัฒนาบทเรียนช่วยสอน วิชาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บของนักศึกษาระดับช้ัน 
ปวส. 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายธนาธิป  สอนอาจ 

สาขาวิชาการบัญชี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔5. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชาโครงการของ
นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

นายวิเศษศักดิ์  ศรีแสง 
 

46. การใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ แบบร่วมมือในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชี
เด่ียวนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
ช้ันปีท่ี 3 สาขางานการบัญชี 

นางกิตยาภรณ์  ทวีสิทธิ์ 

47. การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษีเงินได้บุคล
ธรรมดาส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิช
ชีพ ช้ันปีท่ี 2 

นางจารุวรรณ  เนตรสง่า 
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สาขาวิชาการบัญชี(ต่อ) 48. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการบัญชีต้นทุน
เบ้ืองต้น เรื่องค่าแรง รายการหักต่างๆ และการ
บันทึกรายการ ส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 

นางสาวรุจิรา  พูลเพิ่ม 

49. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการบัญชีเบ้ืองต้น 2 
เรื่อง การปิดบัญชี ส าหรับนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี 1 
 

นางนิภาพรรณ  ประสานพันธ์ 

50. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการบัญชีห้างหุ้นส่วน 
เรื่อง การรับหุ้นส่วนใหม่ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี 1 
 

นางสาวนารี ศรีพันธ ์

๕1. การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาการบัญชีช้ันสูง 1 
เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย ส าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี 
1 

นางสุมาลี  แก้วโวหาร 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๕2. การพัฒนาชุดฝึกทักษะ รหัสวิชา 2204-
2008 รายวิชา โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

นางสาวสายฝน  สาระผล 
 
 
 

๕3. รายงานการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน รายวิชาเทคนิคการสร้างภาพเคล่ือนไหว
คอมพิวเตอร์ เรื่อง สร้างภาพเคล่ือนไหว ด้วย 
Adobe Flash CS 5 
 

นางสาววันนิษา  แสนทวีสุข 

๕4. การศึกษาวิธีการสอนโดยใช้ส่ือประสมท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ในงาน
ธุรกิจ 

นางสาวพัชนีย์  วิธิบุญ 

55. เจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อการมาเรียนของ
นักศึกษาระดับ ปวช.๑/๑ คช. 
 

นายพัฒนา  กลมพันธ ์

56. ความมีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนช้ัน 
ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 นายชลธี  สินสาตร์  



 

 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

สาขาวิชาการขาย  การตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

57. การแก้ไขปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับช้ัน  ปวช.1/1 สาขาวิชา
พาณิชยการ สาขางานการตลาดของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ท่ีศึกษารายวิชา การขาย
เบ้ืองต้น2 รหัสวิชา 2200-1005 ด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน   
                                   

นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ 

58. การพัฒนาชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาศิลปะการขาย เรื่อง การเขียน
ค าพูดขาย ส าหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 3/1 สาขางานการขาย 
 

นางสาววิภาวดี  จันทร์อุตส่าห์ 

59. การปรับปรุงพฤติกรรมการคุยโทรศัพท์ใน
เวลาเรียนของนักศึกษา ช้ันปวส.กต.๑/๑-๒ สาขา
งานการตลาด 
 

นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูมิ 
 

60. การศึกษาพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนไม่ตรงต่อ
เวลาของนักศึกษา ช้ันปวช. ๓ สาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 

นางสาวชัญญา  ส าราญจิต 
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รายชื่องานวิจัยระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้จัดท า 
1 ความพึงพอใจของนักศึกษาเทคโนโลยีการก่อสร้างต่อวิชาการ

บริหารจัดการงานก่อสร้าง 
นายจรินทร์เทพ  เขียวสดอมรกุล 

2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดย
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

นายสุวิทย์  ประดุจชนม์ 

3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาการเขียนรายงานในงาน
อาชีพโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

นางธนิชภาวรรณ  เขียวสดอมกุล 

4 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของทรายแม่น้ ามูล ในเขตอ าเภอวารินช า
ราบและอ าเภอเมืองท่ีมีผลต่อการอัคประลัยของคอนกรีต 

นางสมภาน  เจตนา 

5 Astudy of the semantic meaning of word choice in 
comments on the sport news in the online edition of 
the Bankok Post.  

นางสาวเพชรชรัตน์  โพธ์ศรี 

 

 

 


