รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
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1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

งานวิจัยในชั้นเรียน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของแผนก
วิชาการบัญชี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา บัญชีตั้วเงิน โดยวิธีการสอนแลวสอบ
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/3 แผนกวิชาการบัญชี
การพัฒนาผลการเรียนรูก ารคํานวณภาษี ภ.ง.ด.91,ภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด.94
โดยใชแบบฝกทักษะในรายวิชา ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับการบัญชี รหัส
2201-2005 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน วิชา การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชีโดยใช
วิธีการสอนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของนักเรียนหลักสูตรปวช.
ศึกษาพฤติกรรมการสงงาน วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับชั้น
ปวช.1/2 การบัญชี
การฝกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียน วิชา การบัญชีเบื้องตน โดยใชแบบ
ฝกทักษะ เรื่อง การผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภทของนักเรียน ระดับ
ปวช.1 การบัญชี
การศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนสายของนักศึกษา
การศึกษาเชิงสํารวจเกี่ยวกับการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลาของนักเรียน โดยใช
สัญญาการเรียนกับนักเรียน ชั้นปวส.1 การตลาด
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น ดวยชุดฝกทักษะ
กระบวนการคิด (MY ID) กรณีศึกษานักเรียนสาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช.2
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชา การขายตรงของนักเรียน ระดับชั้น
ปวช.2 การตลาด โดยใชสถานการณจําลอง
การศึกษาและการแกปญหานักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1/1 การตลาด โดยใช
ระบบครูที่ปรึกษาดูแลชวยเหลือนักเรียน
การใชแบบฝกทักษะและการเสริมแรง
การแกปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชัน้
ปวส.2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ในรายวิชา หลักการจัดการ
การแกปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น
ปวช.1/2 สาขาวิชาการตลาด ในรายวิชา พิมพไทยเบื้องตน
การแกปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น
ปวช.1/4 แผนกวิชาการคอมพิวเตอธุรกิจ ในรายวิชา พิมพดีดไทยเบื้องตน
การพัฒนาทักษะดานการพิมพภาษาไทย วิชา พิมพไทยเบื้องตนของนักเรียน
ปวช.1 การเลขานุการ และ ปวช.1 ธุรกิจคาปลีก โดยใชชุดฝกพิมพเปน
ประโยคและคําผสม
สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกงาน รายวิชา
ฝกงาน 2204-8001 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ที่
งานวิจัยในชั้นเรียน
19 สํารวจการเขาเรียนสาย ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 วิชา ระบบปฏิบัติการ
เบื้องตน
20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การใชโปรแกรมกราฟกสของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ
21 การศึกษาพฤติกรรมการสงงานโปรแกรมจัดการฐานขอมูลของนักเรียน ปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
22 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนสายของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2
วิชา การพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกิจ แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
23 การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยคําสั่งพื้นฐาน (ภาษษซี)
โดยใชชุดฝกทักษะและการฝกปฏิบัติผานทางเว็บไซต ของนักเรียน ระดับชั้น
ปวส.2/2 คอมพิวเตอรธุรกิจ
24 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัย และความรับผิดชอบของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
25 การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่เขาเรียนสายใหตรงเวลา ในรายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
26 การพัฒนาสรางสื่อการเรียนการสอนวิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย
โปรแกรม google Sites นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/1
27 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ โดยใชโปรแกรม PowerPoint 2016 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1
โดยใชแบบทดสอบ
28 การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่เขาเรียนสายใหตรงเวลา ในรายวิชา คอมพิวเตอร
สารสนเทศเพื่องานอาชีพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ
29 ผลการจัดการเรียนรูแบบสาธิตบูรณาการกับเทคนิคจิกซอรที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการจัดดอกไมของนักเรียน ระดับ ปวส.2
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
30 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา พื้นฐานงานประดิษฐ โดยการใช
การเรียนการสอนแบบใชใบมอบหมายงานกับการเรียนการสอนแบบผูเรียนตั้ง
คําถาม
31 การพัฒนาทักษะงานประดิษฐประเภทงานใบตอง โดยใชชุดการสอน รายวิชา
งานดอกไมสด สําหรับนักเรียน ปวช.1 สาขาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
32 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสงงานในรายวิชา ผมทรง
นักเรียน (034-1403-1309)หลักสูตรระยะสั้น (โรงเรียนวัดเชิงเลน)
33 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน และการสงงานในรายวิชา เคกและการ
แตงหนาเคก 2404-2108 ระดับชั้น ปวช.3/2 แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ที่
งานวิจัยในชั้นเรียน
34 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอ
หนาที่ และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 สาขาวิชาอาหารฯ
35 การศึกษาปญหานักเรียนสงงานที่ไดรับมอบหมายลาชาของนักเรียน แผนกวิชา
อาหารฯ ระดับชั้น ปวช.
36 การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/3 วิชาการประกอบ
อาหาร สาขาวิชาอาหารแลโภชนาการ
37 ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาของการไมสงงาน รายวิชา การ
บรรจุภัณฑอาหาร ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
38 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน และการสงงานในรายวิชา ขนมไทย
เพื่อการคา 2404-2106 ระดับชั้น ปวช.3/2 อาหารและโภชนาการ
39 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน และการสงงานในรายวิชา การจัด
ตกแตงโตะอาหาร 2404-2132 ระดับชั้น ปวช.3/2 อาหารและโภชนาการ
40 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีความรับผิดชอบ และวินัยในตนเองของ
นักเรียน ชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการทองเที่ยว ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว รหัสวิชา 20700 - 1001
41 การศึกษาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นปวช.โดย
ใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของเมอรด็อก
42 การพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น วิชา ประวัติศาสตรไทย
สําหรับการทองเที่ยว โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียน
ระดับชั้นปวช. 2 การทองเที่ยว
43 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ความรูเรื่องไวน ระดับ ปวส.1
สาขาวิชาการโรงแรม
44 การพัฒนาบุคลิกภาพสูความเปนเลิศของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2/1,2/2
สาขาวิชาการโรงแรม
45 การพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนระดับชั้นปวช. แผนกวิชาการโรงแรม
เพื่อการบริการที่เปนเลิศ
46 ความพึงพอใจในการเรียนวิชา ผลิตงานคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น
47 ปจจัยที่มีอิทธิพลที่สงผลตอพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให
เปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียน ของนักเรียน สาขาวิชา
วิจิตรศิลป ระดับชั้น ปวช.1
48 การสงงานของนักเรียนในรายวิชาการออกแบบตกแตงสถานที่
49 การพัฒนาชุดกิจกรรมเกมการเรียนรูการออกแบบศิลปะ โดยใชแนวคิดเกมเปน
ฐานรวมกับแหลงเรียนรูเปนฐาน เพื่อสงเสริมอัตลักษณทองถิ่นสรางสรรค และ
คุณคาในการออกแบบของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท
วิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ
50 ความพึงพอใจในการเรียนวิชา ประติมากรรมพื้นฐาน
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นายชํานาญ
นายวันชนะ

พรหมราชแกว
ขันตอ

นายไกรสรณ

ศรีสวาสดิ์

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ที่
งานวิจัยในชั้นเรียน
51 การพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
วิชา 20000 – 1401 คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
52 การวิจัยพัฒนาและสงเสริมทักษะการอานคําศัพท วิชาภาษาอังกฤษ
53 การศึกษาพฤติกรรมการสงงาน วิชา การอานสื่อสิ่งพิมพภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ชั้น ปวช.2/2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
54 การวิจัยพัฒนาการอานวิชาภาษาไทย
55 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
โดยใชวิธีการสอนแลวสอบ ของนักศึกษาแผนกการบัญชี
56 การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกมของ
นักเรียนระดับชั้นปวช. 1/1 การบัญชี
57 การพัฒนาทักษะการเรียนวิชา หลักเศรษฐศาสตร (3020-1001) ดวยสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ CAI ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 แผนก
วิชาการบัญชี
58 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตรของ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 การตลาด โดยใชการสอนแบบ Active Learning
59 ความตองการจําเปนของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียน
60 เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ของ
นักเรียน ปวช.1/2 แผนกการตลาด
61 การพัฒนาการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนปวช. 2
62 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมของ
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1 แผนกอาหารและโภชนาการ เรื่อง
ศาสนาในประเทศไทย (ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม)
ดวยวิธีการสอบยอยทุกสัปดาหกับวิธีทดสอบเมื่อจบหนวยการเรียน
63 ผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการเชิงวิธีการซึง่ สอดคลองกับ
ความสามารถทางพหุปญญาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุผล เรื่อง กําหนดการเชิงเสน และความภาคภูมิใจในตนเอง
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
64 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตรงานธุรกิจและบริการของ
นักศึกษา ปวส. โดยการเรียนแบบเพื่อชวยเพื่อน
65 การศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะ ชีวิตที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงและ
การเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นปวช.
66 การพัฒนาทักษะการอานสัทอักษรจีนของชั้น ปวช.1/2 สาขาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ โดยใชแบบฝก

ผูจัดทํา
นางศรินธร
อนสวน
นายธานินทร สหรัตนผล
นางเยาวลักษณ อวมทร
นางสาวลออง
นางชมัยพร

วัจนะสาลิกากุล
เจตตกร

นายอาทร

ทาราวุธ

นายจีรศักดิ์

หมุนขํา

นางสาววรรษมน รุงศรีเรือง
นายกามนิต
นายบุญนํา

ใบภักดี
โตสูง

นายวินัย
โสมรักษ
นางสาวสิริลักษณ สอนครบุรี

นางกรรฺณิการ

ยาวิปา

นางสาวสมปรารถนา อุบลเพ็ง
นางสาวเสาวลักษณ สุกรณ
นางสาวขนิษฐา พฤกษอาภรณ

