
รายช่ืองานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ท่ี งานวิจัยในช้ันเรียน ผูจัดทํา 
1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนช้ัน ปวช.

2/2 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
นางสาวณฤดี สวางกิจ 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีต๋ัวเงินโดยใชวิธีการสอน
แลวสอบ ของนักเรียนช้ัน ปวช.2/2 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2564 

นางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ 

3 การแกปญหาการสงงานในรายวิชาการบัญชีเบ้ืองตน รหัสวิชา 2001-2001 
โดยใชวิธีการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน (Google Classroom) ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 1/3 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

นายวิชยา ปุนอุดม 

4 การผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท ของนักเรยีนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวพัชราภรณ รักรูกิจ 

5 ศึกษาสาเหตุการไมสงการบานและงานท่ีไดรับมอบหมายตามเวลาท่ีกําหนด
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 2 หอง 2 สาขาวิชา
การบัญชี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

นายพิเชษฐ หอมทอง 

6 ศึกษาพฤติกรรการสงงาน วิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี รหัสวิชา 
20201-2007 ของนักเรยีน ช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขางาน
การบัญชี 

นางสาวอุดมลักษ พิศรูป 

7 การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการสงช้ินงานของนักเรียนใน
รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ระดับช้ัน ปวช.1 หอง 3 แผนกวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกันทิมา หวางแสง 

8 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด ในเรื่องการสง
ไมสงงาน/การบาน 

นางสาวสุนิตยา สุขีลักษณ 

9 การพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ดวยชุดการฝกทักษะกระบวนการคิด 
(MY Idea V2) กรณีศึกษา 
:นักเรียนสาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. ช้ันปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2564 ในรายวิชา ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 

นางสาวอัยยกรณ พันธุจินา 

10 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาการขายตรง ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด โดยใช
สถานการณจําลอง 

นางขนิษฐา รอดพงศ 

11 การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน นายจิตติ พิทักษา 
12 การปรับตัวของนักเรียน นักษึกษาในสถานการณโควิด - 19 นางสาวกัลยาณี พิทักษา 
13 การพัฒนาการจัดการเรียตนการสอนแบบออนไลนโดยใชระบบหองเรียน

ออนไลน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 1/1 สาขาวิชาการตลาด 
นายวศัย  สติชอบ 

14 การแกปญหาพฤติกรรมความไมรับผิดชอบของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1/1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในรายวิชาองคการ
และการจัดการสมัยใหม ภาคเรียนท่ี 1/2564 

นางมาลี พรหมเจริญ 



รายช่ืองานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ท่ี งานวิจัยในช้ันเรียน ผูจัดทํา 
15 การสํารวจการเขาเรียนสายของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ปวช.2 แผนกวิชาเลขานุการ รายวิชาชวเลขเบ้ืองตน ภาคเรียนท่ี 1/2564 
นางอกนิษฐ หิดาวรรณ 

16 การแกปญหาการเขาช้ันเรียนไมตรงเวลา ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 1/2 สาขาวิชาการบัญชี ในรายวิชาพิมพไทย
เบ้ืองตน 

นางปริศนา ดวงดารา 

17 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูเรียนใหเปนผูมีระเบียบ วินัย และความรบัผิดชอบ
ตอหนาท่ีของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1/1 แผนกวิชาการบัญชี รายวิชาพิมพ
อังกฤษเบ้ืองตน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวพัชรา ทองเหล่ือม 

18 การพิมพสัมผัสแปนอักษรภาษาไทยท่ีสอนโดยใชชุดแบบฝกพิมพของนักเรียน 
ระดับช้ัน ปวช.1 

นางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา 

19 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนโดยใชระบบหองเรียน
ออนไลน google Classroom ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ 

20 การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 วิชาคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ หองปฏิบีติการคอมพิวเตอร 633 แผนกการทองเท่ียว ภาค
เรียนท่ี 1/2564 

นายพัฒนพงศ ศรีสกุล 

21 วิชาการใชโปรแกรมกราฟกสของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ช้ันปท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ 

นางสุลักษณ อัมพะลพ 

22 การพัฒนาทักษะการใชฟงกช่ันการคํานวณ โปรแกรม Microsoft Excel ของ
นักเรียน สาขาวิชาพณิชยการ สาขขางานคอมพิวเตอรธรกิจ ระดับช้ัน ปวช.2 

นางสาวกอบกาญจน ปานแกว 

23 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเขาช้ันเรียนสายของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.2 
วิชา การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 30204-2003 สาขาเทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจอีคอมเมิรส  

นางภัสสร เนียมหอม 

24 การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยคําส่ังพื้นฐาน (ภาษา
ปาสคาล) โดยใชชุดฝกทักษะและการฝกปฏิบัติผานทางเว็บไซต ของนักเรียน
ระดับช้ัน ปวช.1/1 สาขา คอมพิวเตอรธุรกิจ 

นางสาวศุภากรณ ประคองทรัพย 

25 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ
งานอาชีพ ในการแกปญหานักเรียนพิมพผิดบอยดวยชุดโปรแกรมฝกพิมพ  

นางสาวไปรยา อรรถนาถ 

26 การพัฒนาสรางส่ือการเรียนการสอนแบบฝกหัดออนไลน เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยโปรแกรม Live 
Worksheets ผาน Smartphone ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปท่ี 1/2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  

นางสาวศศิธร พลนันท 

27 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม Google site  ของ
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา โดยใชแบบทดสอบ สรางดวย Google Forms 

วาท่ีรอยตรีนิรันด์ิ บุญคง 



รายช่ืองานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ท่ี งานวิจัยในช้ันเรียน ผูจัดทํา 
28 การปรับพฤติกรรมนักเรียนท่ีเขาเรียนสายใหตรงเวลา ในรายวิชาพื้นฐานธุรกิจ

ดิจิทัลของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.2 สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทวิชา
พาณิชยกราม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

นายพิพัฒน จิมรัมย 

29 ปญหาการเรียนออนไลน ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 นายมานะ สุภาผล 
30 การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน (Social 

media) 
นางสาววิรงรอง ผลจริต 

31 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชา
งานใบตอง ของนักเรียนช้ัน ปวช.2 สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

นางสาวพรฤดี ดงใหญ 

32 ผลิตภัณฑเบเกอรี่ ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.3/2 สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการโดยใชการสอนแบบ Active Learning 

นางนงลักษณ สังขทอง 

33 การศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบตการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 1 สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ 

นายปยะ ชูถ่ิน 

34 ความคิดเห็นของนักเรียน ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 1/2564 ท่ีมีตอ
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน ในชวงการแพรระบาดของเช้ือโรควิด 19  

นางสาวพรวิสาข จตุระบุล 

35 การสํารวจการเขาเรียนออนไลนในชวงการแพรระบาดของเช้ือโรควิด 19 ของ
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 2/1 วิชาศิลปะแลการ
ออกแบบ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

นายภัทรกร แกวเขียว 

36 การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน 
(Social media) 

นางสาวณัฐพร ศรีแจม 

37 การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการสงงานในรายวิชาขนมไทยเพื่อ
การคา (20404-2107) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 3/2 อาหาร
และโภชนาการ 

นายโกสินทร พุทธรักษา 

38 การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการสงงานในรายวิชาธุรกิจการจัด
เล้ียง (20404-2305) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 3/2 อาหาร
และโภชนาการ 

นายพลชัย ดีรอด 

39 การแกปญหาการสงงานในรายวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว รหัสวิชา 20700-
1001 โดยใชวิธีการสงงาน ผานระบบหองเรียนออนไลน (Google 
Classroom) ของนักเรียนระดับช้ันปวช. ปท่ี 1 แผนกวิชาการทองเท่ียวและ
แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวอุษณิษา ตรีสุขี 

40 การพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นวิชาประวัติศาสตรไทย
สําหรับการทองเท่ียวโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียน
ระดับช้ันปวช.2 การทองเท่ียว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

นายวุฒิชัย ทับทิมเทศ 

41 การปรับบุตลกภาพ เปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัย และความรับผิดชอบ
ในการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. แผนกวิชาการทองเท่ียว เพื่อการบรริ
การท่ีเปนเลิศ 

นายดลมินทร ทองนาค 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ท่ี งานวิจัยในช้ันเรียน ผูจัดทํา 
42 การศึกษาแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณืในนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี กรณีศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  
นายสัมพันธ หลงพิมาย 

43 การศึกษา ความพึงพอใจในการเรียนวิชาอาหารวางกรณีศึกษานักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับช้ัน ปวช. 2/1 สาขาวิชาการโรงแรม 
ภาคเรียนท่ี 1/2564 

นางสุภาภรณ กระตุฤกษ 

44 การพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาการโรงแรม เพื่อการบริการท่ีเปนเลิศ 

นางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา 

45 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ระหวาง รายวิชาของนักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกา
พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวอณิสา บัวเขียว 

46 การศึกษา ความพึงพอใจในการเรียนวิชาจิตรกรรมสีน้ําหุนนิ่งกรณีศึกษา
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป 
ภาคเรียนท่ี 1/2564 

นายพงษรพี จันทรเหลือง 

47 การศึกษาและการแกปญหานักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ระดับช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาออกแบบ โดยใชระบบครูท่ีปรึกษาดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

นายบัณฑิต สุขพันธ 

48 การพัฒนากจิกรรมการเรียนรูรายวิชาความคิดสรางสรรคทางศิลปะ 
โดยใชเกมมิฟเคช่ัน เพื่อสงเสริมความเปนนักออกแบบและผลงานสรางสรรค 
ของนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการออกแบบ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

นายวันชนะ  ขันตอ 

49 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาศิลปะไทย โดยการเสริมแรง
ทางบวก ของนักเรียนในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 1 สาขาวิชา
วิจิตรศิลป วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

นาย ชัชวนันท จันทรขุน 

50  ความพึงพอใจตอชุดการสอนออนไลน วิชาความคิดสรางสรรรคทางศิลปะ ของ
นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

นายวรภัทร ธุวสันติ 

51 การพัฒนาทักษะงานประติมากรรมภาพนนู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นายไกรสรณ ศรีสวาสด์ิ 
52 การศึกาพฤติกรรมการไมสงงานในวิชาหลักเศษฐศาสตร นักเรียนระดับช้ัน 

ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการ ภาคเรียนท่ี 1/2564 
นายจีรศักด์ิ หมุนขํา 

53 ปญหาเกี่ยวกับภาษาไทย วิชาภาษาไทย นางสาวลออง วัจนะสาริกากุล 
54 การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกมทาง

ออนไลนของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วาท่ีรอยตรีอาทร ทาราวุธ 

55 
เทคโนโลยีชีวภาพ ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ โดยใชการสอนแบ Active Learning ภาคเรียนท่ี 1/2564 

นางสาววรรษมน รุงศรีเรือง 

56 การพัฒนาการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2564 นายวินัย โสมรักษ 



รายช่ืองานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ท่ี งานวิจัยในช้ันเรียน ผูจัดทํา 

57 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนาท่ีพลเมืองและศีลธรรมโดยการใชส่ือ 
วีดีทัศน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวสิริลักษณ สอนครบุรี 

58 
ตรรกศาสตรเบ้ืองตนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง ช้ันปท่ี 
1/1 สาขาการบัญชี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

นางกรรณิการ ยาวิปา 

59 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
ดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

นายบุญนํา  โตสูง 

60 
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกมของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนศึกษาแผนกวิชาการออกแบบระดับช้ัน 
ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

นางสาวธันยรดา ชินทอง 

61 
การศึกาพฤติกรรมการไมสงงานในวิชาเพศวิถีศึกษา นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 
สาขาวิชา วิจิตรศิลป ภาคเรียนท่ี 1/2564 

วาท่ีรอยตรีณัฐวัฒน แวนแกว 

62 
“การดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ” ของนกัเรียนท่ีเรียนวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

วาท่ีร.ต.หญิงเสาวลักษณ สุกรณ 

63 
การพัฒนาทักษะการออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชคลิปวีดีโอรองเพลง  
วิชาภาษและวัฒนธรรมจีน ของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.1 แผนกวิชาบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม 

นางสาวชนิษฐา พฤกษอาภรณ 

64 
การวัดเจตคติท่ีมีตอวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนนในระดับช้ันปวช.2/1  
แผนกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวอสุชา  เส็งพานิช 

65 
การพัฒนาการจัดการเรียตนการสอนแบบออนไลนโดยใชระบบหองเรียน
ออนไลนในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 20000-1102  นักเรียนระดับช้ัน
ปวช. 2/1 การตลาด 

นางสุภาณี แสงอินทร 

 


