รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14

งานวิจัยในชั้นเรียน
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.
2/2 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีตั๋วเงินโดยใชวิธีการสอน
แลวสอบ ของนักเรียนชั้น ปวช.2/2 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2564
การแกปญหาการสงงานในรายวิชาการบัญชีเบื้องตน รหัสวิชา 2001-2001
โดยใชวิธีการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน (Google Classroom) ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1/3 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
การผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ศึกษาสาเหตุการไมสงการบานและงานที่ไดรับมอบหมายตามเวลาที่กําหนด
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 หอง 2 สาขาวิชา
การบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
ศึกษาพฤติกรรการสงงาน วิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี รหัสวิชา
20201-2007 ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 สาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขางาน
การบัญชี
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสงชิ้นงานของนักเรียนใน
รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ระดับชั้น ปวช.1 หอง 3 แผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด ในเรื่องการสง
ไมสงงาน/การบาน
การพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ดวยชุดการฝกทักษะกระบวนการคิด
(MY Idea V2) กรณีศึกษา
:นักเรียนสาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2564 ในรายวิชา ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาการขายตรง ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด โดยใช
สถานการณจําลอง
การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน
การปรับตัวของนักเรียน นักษึกษาในสถานการณโควิด - 19
การพัฒนาการจัดการเรียตนการสอนแบบออนไลนโดยใชระบบหองเรียน
ออนไลน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1/1 สาขาวิชาการตลาด
การแกปญหาพฤติกรรมความไมรับผิดชอบของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1/1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในรายวิชาองคการ
และการจัดการสมัยใหม ภาคเรียนที่ 1/2564

ผูจัดทํา
นางสาวณฤดี สวางกิจ
นางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ
นายวิชยา ปุนอุดม
นางสาวพัชราภรณ รักรูกิจ
นายพิเชษฐ หอมทอง

นางสาวอุดมลักษ พิศรูป
นางสาวกันทิมา หวางแสง
นางสาวสุนิตยา สุขีลักษณ
นางสาวอัยยกรณ พันธุจินา

นางขนิษฐา รอดพงศ
นายจิตติ พิทักษา
นางสาวกัลยาณี พิทักษา
นายวศัย สติชอบ
นางมาลี พรหมเจริญ

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ที่
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

งานวิจัยในชั้นเรียน
การสํารวจการเขาเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวช.2 แผนกวิชาเลขานุการ รายวิชาชวเลขเบื้องตน ภาคเรียนที่ 1/2564
การแกปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1/2 สาขาวิชาการบัญชี ในรายวิชาพิมพไทย
เบื้องตน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเรียนใหเปนผูมีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชาการบัญชี รายวิชาพิมพ
อังกฤษเบื้องตน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
การพิมพสัมผัสแปนอักษรภาษาไทยที่สอนโดยใชชุดแบบฝกพิมพของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนโดยใชระบบหองเรียน
ออนไลน google Classroom ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิชาคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ หองปฏิบีติการคอมพิวเตอร 633 แผนกการทองเที่ยว ภาค
เรียนที่ 1/2564
วิชาการใชโปรแกรมกราฟกสของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ชั้นปที่ 2 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ
การพัฒนาทักษะการใชฟงกชั่นการคํานวณ โปรแกรม Microsoft Excel ของ
นักเรียน สาขาวิชาพณิชยการ สาขขางานคอมพิวเตอรธรกิจ ระดับชัน้ ปวช.2
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2
วิชา การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 30204-2003 สาขาเทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจอีคอมเมิรส
การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยคําสั่งพื้นฐาน (ภาษา
ปาสคาล) โดยใชชุดฝกทักษะและการฝกปฏิบัติผานทางเว็บไซต ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1/1 สาขา คอมพิวเตอรธุรกิจ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ
งานอาชีพ ในการแกปญหานักเรียนพิมพผิดบอยดวยชุดโปรแกรมฝกพิมพ
การพัฒนาสรางสื่อการเรียนการสอนแบบฝกหัดออนไลน เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยโปรแกรม Live
Worksheets ผาน Smartphone ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปที่ 1/2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม Google site ของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา โดยใชแบบทดสอบ สรางดวย Google Forms

ผูจัดทํา
นางอกนิษฐ หิดาวรรณ
นางปริศนา ดวงดารา

นางสาวพัชรา ทองเหลื่อม
นางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา
นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ
นายพัฒนพงศ ศรีสกุล
นางสุลักษณ อัมพะลพ
นางสาวกอบกาญจน ปานแกว
นางภัสสร เนียมหอม
นางสาวศุภากรณ ประคองทรัพย
นางสาวไปรยา อรรถนาถ
นางสาวศศิธร พลนันท

วาที่รอยตรีนิรันดิ์ บุญคง

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

งานวิจัยในชั้นเรียน
การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่เขาเรียนสายใหตรงเวลา ในรายวิชาพื้นฐานธุรกิจ
ดิจิทัลของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทวิชา
พาณิชยกราม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ปญหาการเรียนออนไลน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน (Social
media)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชา
งานใบตอง ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/2 สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการโดยใชการสอนแบบ Active Learning
การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบตการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ
ความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1/2564 ที่มีตอ
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน ในชวงการแพรระบาดของเชื้อโรควิด 19
การสํารวจการเขาเรียนออนไลนในชวงการแพรระบาดของเชื้อโรควิด 19 ของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2/1 วิชาศิลปะแลการ
ออกแบบ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน
(Social media)
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสงงานในรายวิชาขนมไทยเพื่อ
การคา (20404-2107) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3/2 อาหาร
และโภชนาการ
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสงงานในรายวิชาธุรกิจการจัด
เลี้ยง (20404-2305) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3/2 อาหาร
และโภชนาการ
การแกปญหาการสงงานในรายวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว รหัสวิชา 207001001 โดยใชวิธีการสงงาน ผานระบบหองเรียนออนไลน (Google
Classroom) ของนักเรียนระดับชั้นปวช. ปที่ 1 แผนกวิชาการทองเที่ยวและ
แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นวิชาประวัติศาสตรไทย
สําหรับการทองเที่ยวโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียน
ระดับชั้นปวช.2 การทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การปรับบุตลกภาพ เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัย และความรับผิดชอบ
ในการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาการทองเที่ยว เพื่อการบรริ
การที่เปนเลิศ

ผูจัดทํา
นายพิพัฒน จิมรัมย
นายมานะ สุภาผล
นางสาววิรงรอง ผลจริต
นางสาวพรฤดี ดงใหญ
นางนงลักษณ สังขทอง
นายปยะ ชูถิ่น
นางสาวพรวิสาข จตุระบุล
นายภัทรกร แกวเขียว
นางสาวณัฐพร ศรีแจม
นายโกสินทร พุทธรักษา
นายพลชัย ดีรอด

นางสาวอุษณิษา ตรีสุขี

นายวุฒิชัย ทับทิมเทศ
นายดลมินทร ทองนาค

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ที่
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56

งานวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณืในนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี กรณีศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
การศึกษา ความพึงพอใจในการเรียนวิชาอาหารวางกรณีศึกษานักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. 2/1 สาขาวิชาการโรงแรม
ภาคเรียนที่ 1/2564
การพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกวิชาการโรงแรม เพื่อการบริการที่เปนเลิศ
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ระหวาง รายวิชาของนักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกา
พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา ความพึงพอใจในการเรียนวิชาจิตรกรรมสีน้ําหุนนิ่งกรณีศึกษา
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป
ภาคเรียนที่ 1/2564
การศึกษาและการแกปญหานักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาออกแบบ โดยใชระบบครูที่ปรึกษาดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูร ายวิชาความคิดสรางสรรคทางศิลปะ
โดยใชเกมมิฟเคชั่น เพื่อสงเสริมความเปนนักออกแบบและผลงานสรางสรรค
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการออกแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาศิลปะไทย โดยการเสริมแรง
ทางบวก ของนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา
วิจิตรศิลป วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ความพึงพอใจตอชุดการสอนออนไลน วิชาความคิดสรางสรรรคทางศิลปะ ของ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
การพัฒนาทักษะงานประติมากรรมภาพนูน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกาพฤติกรรมการไมสงงานในวิชาหลักเศษฐศาสตร นักเรียนระดับชั้น
ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการ ภาคเรียนที่ 1/2564
ปญหาเกี่ยวกับภาษาไทย วิชาภาษาไทย
การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกมทาง
ออนไลนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ โดยใชการสอนแบ Active Learning ภาคเรียนที่ 1/2564
การพัฒนาการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2564

ผูจัดทํา
นายสัมพันธ หลงพิมาย
นางสุภาภรณ กระตุฤกษ
นางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา
นางสาวอณิสา บัวเขียว
นายพงษรพี จันทรเหลือง
นายบัณฑิต สุขพันธ

นายวันชนะ ขันตอ

นาย ชัชวนันท จันทรขุน
นายวรภัทร ธุวสันติ
นายไกรสรณ ศรีสวาสดิ์
นายจีรศักดิ์ หมุนขํา
นางสาวลออง วัจนะสาริกากุล
วาที่รอยตรีอาทร ทาราวุธ
นางสาววรรษมน รุง ศรีเรือง
นายวินัย โสมรักษ

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ที่
57
58
59
60
61
62
63
64
65

งานวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมโดยการใชสื่อ
วีดีทัศน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ตรรกศาสตรเบื้องตนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปที่
1/1 สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
ดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกมของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนศึกษาแผนกวิชาการออกแบบระดับชั้น
ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การศึกาพฤติกรรมการไมสงงานในวิชาเพศวิถีศึกษา นักเรียนระดับชั้น ปวช.1
สาขาวิชา วิจิตรศิลป ภาคเรียนที่ 1/2564
“การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ” ของนักเรียนที่เรียนวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
การพัฒนาทักษะการออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชคลิปวีดีโอรองเพลง
วิชาภาษและวัฒนธรรมจีน ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
การวัดเจตคติที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนนในระดับชั้นปวช.2/1
แผนกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาการจัดการเรียตนการสอนแบบออนไลนโดยใชระบบหองเรียน
ออนไลนในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 20000-1102 นักเรียนระดับชั้น
ปวช. 2/1 การตลาด

ผูจัดทํา
นางสาวสิริลักษณ สอนครบุรี
นางกรรณิการ ยาวิปา
นายบุญนํา โตสูง
นางสาวธันยรดา ชินทอง
วาที่รอยตรีณัฐวัฒน แวนแกว
วาที่ร.ต.หญิงเสาวลักษณ สุกรณ
นางสาวชนิษฐา พฤกษอาภรณ
นางสาวอสุชา เส็งพานิช
นางสุภาณี แสงอินทร

