
รายช่ือผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 256๔ 

ลำดับ
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ชื่อผลงานวิจัย ผู้จัดทำ ส่งไฟล์ 
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สถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ 

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนโดยใช้สื ่อการสอนในรูปแบบวีด ีทัศน์
ประกอบการสอน รายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาบัญชี 

นางเผ่าจันทร์  สิทธิสันต์ ✓ ✓    
 

2. การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนออนไลน์ไม่ตรงเวลาของนักเรียน นักศึกษา นายชนินทร์  โพธิ์ทอง ✓ ✓     

3. การศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาคปฏิบัตินักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 คอ. 

นางสาวบังอร  มะเดื่อ ✓ ✓    
 

4. ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภท E – Book เรื่อง วัสดุ
พ้ืน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 

นายสิทธิพร  แจ่มสุวรรณ ✓ ✓    
 

5. การใช้รูปแบบการสอนเน้นความจำ (Memory Model) เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน
แบบก่อสร้าง และการอ่านแบบก่อสร้าง ในรายวิชาการเขียนแบบก่อสร้างด้วย
คอมพิวเตอร์ 1 ของนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 แผนกก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

นายเกียรติศักดิ์  มะโนสาร ✓ ✓    

 

6. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางพฤติกรรมความรับผิดชออบในการส่งงาน 
ระหว่างการสอนโดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกและการสอนแบบปกติของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 รายวิชางานปูนตกแต่งผิว แผนกช่าง
ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

นายธนพนธ์  เฉลยจันทร์ ✓ ✓    
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หมายเหตุ 
สถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ 

7. การพัฒนาบทเรียนการเขียนแบบด้วยสื่อมัลติมีเดียช่วยสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

นายหลักฟ้า  ชูตระกูล ✓ ✓    
 

8. การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพแผนกช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ในเรื่องไม่ส่งงาน/
การบ้าน 

นายโฆษิต  ศรีแสนตอ ✓ ✓    
 

9. การปรับปรุงพฤติกรรมการไม่กล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานของนักศึกษา
ระดับ ปวช.2 สถาปัตยกรรม 

นางสาวเมธินี  สุภหัสดิ ์ ✓ ✓    
 

10. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน วิชาความปลอดภัยในงานก่อสร้าง นายปฏิภาณ  โพธิ์ดี ✓ ✓     

11. การศึกษาผลการสอนแบบร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาการขาดทักษะในการออกแบบ
ตกแต่งภายใน รายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 ของนักเรียนระดับ ปวช.2 

นางสาวจิรัชยา  จันทร์พงษ์ศรี ✓ ✓    
 

12. ศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียน วิชาเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ (20104 – 2104) ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

นายพรศักดิ์  ทองมา ✓ ✓    
 

13. การแก้ปัญหาการเรียนออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ระดับชั้น ปวช.3 
กลุ่ม 1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  

นายประสพศักดิ์  เอ่ียมงาม ✓ ✓    
 

14. การพัฒนาทักษะสื่อการสอนการไบอัสทรานซิสเตอร์และต่อวงจรออนไลน์ด้วย 
โปรแกรม dcaclab ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขา
ช่างไฟฟ้ากำลัง 

นางอภิญญา  ฟองสินธุ์ ✓ ✓    
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15. การฝึกทักษะเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างด้านทั้งสาม
ของร ูปสามเหลี ่ยมมุมฉาก ของนักเร ียนระดับประกาศน ียบัตรว ิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

นายภาคภูมิ  อ่ิมสอาด ✓ ✓    
 

16. บทความวิจัยสะเต็มศึกษา เรื่องตารางธาตุพูดได้ นายพิเซษฐ์ ทิพย์ไธสง ✓ ✓     

17. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่องการแก้โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย สำหรับนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

นางสาวอชิรญา ตั้งใจ ✓ ✓    
 

18. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom เรื ่อง Present 
Continuous Tense ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลัง 

นางสาวสิริพร คงบุรี ✓ ✓    
 

19. การส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปวช.2/1 
แผนกวิชาการบัญชี  

นางสาวสุธาสินี แตงอ่อน ✓ ✓    
 

20. การประยุกต์ใช้การจัดการศึกษาแบบ Research-Based Learning ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
งานแมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

นายนิติพร อามาตย์ ✓ ✓    
 

21. การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนระดับปวช.1 แผนกช่างกล
โรงงาน กลุ่ม 3 – 4 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

นางจริญญา เปียปะโมง ✓ ✓    
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22. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 20000-1303 โดยใช้
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

นางฉวีวรรณ เอ่ียมงาม ✓ ✓    
 

23. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนปวช. 1/3,4 แผนกช่างยนต์ ที่เข้าชั้นเรียนไม่ตรง
เวลา และไม่เข้าเรียน วิชางานฝึกฝีมือ 

นางสาวจิราพร นันทรักษ์ ✓ ✓    
 

24. การศีกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/4 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายสมหมาย ภิญโญ ✓ ✓     

25. การไม่ตั้งใจเรียนของนักศึกษาห้อง ปวช.1/5 ช่างไฟฟ้า ในรายวิชาฝึกฝีมือ นายอธิพงศ์ กลีบมาลัย ✓ ✓     

26. การแก้ปัญหาการเรียนออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ระดับชั้น ปวช.3 
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  

นางสาวจันทนา เสวตงาม ✓ ✓    
 

27. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอาชีพโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ E-learning ผ่าน Social Media  

นางสาวสุธาสินี สีฤทธิ์  ✓ ✓    
 

28. การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนะของนักเรียนชั้น ปวช.1 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

นางสาวศิรินภา บุตะเขียว ✓ ✓    
 

29. การศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร ระดับชั้นปวส.1 ห้อง 1 
โดยการจับคู่ดูแลกัน 

นายปริตต์ เรืองยุบล ✓ ✓    
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30. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน 
(Committee Work Method) วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (20100-
1005) เรื่องทฤษฎีงานโลหะแผ่น ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

นางสาวสุดารัตน์ ประสานสงค์ ✓ ✓    

 

31. การปรับพฤติกรรมแก้ปัญหาการส่งงานของผู้เรียนเพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้นในรายวิชางานเชื่อมซ่อมบำรุง 

นายจตุรงค์ บุญศรีภูมิ ✓ ✓    
 

32. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Google Classroom ในรายวิชา การใช้ Cloud 
Computing เพ่ืองานเลขานุการ 

นางสาววิภารัตน์ สถาวร ✓ ✓    
 

33. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนัยบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
ภาคเรียนที่ 2/2564 

นายนิรุตติ์ สระบัว ✓ ✓    

 

34. การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาผู้เรียนขาดวินัยในการเข้าชั้นเรียน นางชุติกาญจน์ เกิดประกอบ ✓ ✓     

35. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาการควบคุมและตรวจสอบภายใน (30201 -
2103) 

นางสาวดาวเรือง แสงคำ ✓ ✓    
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36. การพัฒนาเพ่ือปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเทคนิคงานเชื่อมของ
นักศึกษา ชั้น ปวช.1 

นายนำพล อ่ิมแสงจันทร์ ✓ ✓    
 

 

 


