
 



การเผยแพร่ผลงานวิจัยช้ันเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาคเรียนที่ 1/2564 
ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางสาวผดุงรัตน์   มีสังเกตุ 
การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง พัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา การตัดเย็บ
เบื้องต้น โดยใช้ Microsoft PowerPoint ส าหรับนักเรียนช้ัน ปวช. 1 ปีการศึกษา 
2564 แผนกวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ โดยใช้เทคนิคการสตรีมมิ่ง (Streaming)     

2 นางรัตนา บ ารุงวงศ์ 
การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง รายวิชา การตัดเย็บเบื้อง ต้น ส าหรับ
นักเรียนช้ัน ปวช.1 ปีการศึกษา 2564 แผนกวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ 

รวม 2 คน 2 เร่ือง 
แผนกวิชาคหกรรม ภาคเรียนที่ 1/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นายสาโรจน์   อนีฆาศรีนนท์ 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการจัดดอกไม้รูปทรงตัว L           
ของนักเรียนแผนกคหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ระหว่าง       
การเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติ 

2 นางสาวลักษณา นุ่มเจริญ 
การพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย วิชาเทคนิคการจัดดอกไม้แบบไทย 
นักเรียนระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 

3 นางสาวรติกร นันทวิสิทธิ์ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

4 นายพงษ์ศักดิ์  เส็งหะพันธุ ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา งานมาลัยด้วยการเรียนการสอนแบบ
กลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

5 นายเอนก  มีอนันต์ 
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานตามก าหนดเวลา ของนักเรียนช้ันปวช.2      
สาขา ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 

6 นายกวินพรรษ มาลัย 
ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

รวม 6 คน 6 เร่ือง 
แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ  ภาคเรียนที่ 1/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางพัชราภรณ์ เปล่งปล่ัง 
การใช้การเสริมแรงทางบวกเพื่อปรับพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนในรายวิชา      
เบเกอรี่เบ้ืองต้น ตรงเวลา ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3/1  

2 นางวิจิตรา สิงขรวัฒน ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสุขาภิบาลอาหาร (20404-2009) 
โดยใช้ Mind Mappingสรุปบทเรียนในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันปีท่ี 1 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

3 นางยุพิน พันพะมา 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสุขาภิบาลอาหาร (20404 -
2009) โดยใช้ Mind Mapping สรุปบทเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

4 นางสาวอาริยา  นิยมชาติ 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์
Google Classroom ระดับช้ันปวช.คท.รร.2 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับหลักการประกอบ 
อาหารครอบครัว แผนกวิชาคหกรรม  

5 นายดลนัย  พสิษฐ์ การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

6 นายมโนภัทธิ์ ทองอุดม 
การสร้างส่ือนวัตกรรมฯ E-learning เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๒ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

รวม 6 คน 6 เร่ือง 



การเผยแพร่ผลงานวิจัยช้ันเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แผนกวิชา การประชุมจัดนิทรรศการภาคเรียนที่ 1/2564 
ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางกรชนก ภูเจริญ 
การพัฒนาศักยภาพการท าผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุม เรื่ อง    
“ความส าคัญของวัฒนธรรม  ท่ีมีต่อสังคมไทย” ของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาการโรงแรม 

รวม 1 คน 1 เร่ือง 
แผนกวิชา การโรงแรม ภาคเรียนที่ 1/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางสาวลลิดา ธรรมรส 
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)         
ในรายวิชาเครื่องด่ืมและการผสมเครื่องด่ืม ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 แผนก
วิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

2 
นางนาตยา  จุตาทิศ การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.

2/1,2/2 สาขางานการบริการอาหารและเครื่องด่ืมโดยใช้การเสริมแรงทางบวก                                                           

3 นางสาวเจนจิรา สุ่มค า 
การพัฒนาศักยภาพการปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียน
ช้ัน ปวช.2 กลุ่ม 2 สาขาการโรงแรม 

รวม 3 คน 3  เร่ือง 
แผนกวิชา การออกแบบ ภาคเรียนที่ 1/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นายนิพนธ ์ ชิงชัย 
การสร้างข้อตกลงเบ้ืองต้นในการเรียนเพื่อแก้ปัญหาความรับผิดชอบในการเรียนใน
รายวิชา การวาดเขียนเพื่อการออกแบบ ปวช.1 แผนกวิชาออกแบบ 

รวม 2 คน  2 เร่ือง 
แผนกวิชา วิจิตรศิลป์ ภาคเรียนที่ 1/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางพรนภัส เทพพิพัฒน ์
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google classroom 
ในรายวิชาองค์ประกอบศิลป์ รหัสวิชา 20300-1003ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/3 

2 นายนิวัตร  สมค า การสร้างข้อตกลงเบื้องต้น ในการเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่ท างานในรายวิชาศิลปนิยม 
รวม 2 คน 2 เร่ือง 

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  ภาคเรียนที่ 1/2564 
ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นายนิรันดร จันทร์รัศมี 
การสร้างความตระหนักความรับผิดชอบต่องานท่ีท าเพื่อแก้ปัญหานักเรียนท างาน 
ไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2 นางสาวจุฬาวรรณ ดีเลิศ 
ความพึงพอใจในการใช้ส่ือ การทดสอบในรูปแบบออนไลน์ (Google form)        
ในหลักการวีดิทัศน์เบ้ืองต้น รหัสวิชา 20308-2006 นักเรียนระดับช้ัน ปวช. 3/1 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

3 นางสาวอัญชลี   พรหมบงค์ 
ความพึงพอใจในการใช้ส่ือ การทดสอบในรูปแบบออนไลน์ (Google form)         
ในรายวิชา การเขียนแบบดิจิตอลเบื้องต้น รหัสวิชา 20308 -2008 นักเรียน
ระดับช้ัน ปวช. 3/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

4 นางสาวชลธิชา เชิดชู 
ความพึงพอใจในการใช้ส่ือการทดสอบในรูปแบบออนไลน์ (Google form)         
ในรายวิชาการสร้างงานแอนนิเมช่ัน 2 มิติ รหัสวิชา 20308 - 2108 นักเรียน
ระดับช้ัน ปวช. 3/1 แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก 



การเผยแพร่ผลงานวิจัยช้ันเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 
 

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  ภาคเรียนที่ 1/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

5 นายศุภกร ศรีพงษ์ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนการ์ตูนช่อง รายวิชา 20308 -
2103 การเขียนการ์ตูนช่อง ของนักเรียนช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนก
คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

รวม 5 คน 5 เร่ือง 
แผนกวิชา การบัญชี  ภาคเรียนที่ 1/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางสาวอุบลวดี โล่สุวรรณ์ 
การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษา รายวิชา 30201-
2003 การบัญชีต้นทุน 1 ระดับช้ัน ปวส.2/1 สาขาวิชาบัญชี 

2 นางสาวมาลินี วชิราภากร 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 สาขาการบัญชี 

3 นางสาวภรณ์ชนก บูรณะเรข 
ทัศนคติท่ีมีต่อวิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของนักเรียน ช้ัน ปวช.2/1 
สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

4 นางสาวอรุณี ขันทอง 
การใช้กระบวนการการมี ส่วนร่วมในการเรียน การสอนของผู้เรียนเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเรียน วิชา การบัญชีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/1 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5 นางรวิกานต์ เมืองสุบาล 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3/3 
สาขาวิชาการบัญชี จากสถานการณ์โควิด-19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

 
6 

นางสาวสุวิมล ทองพลี 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3/1 - 2 
สาขาวิชาการบัญชี วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด จากสถานการณ์โควิด-19 

7 นางสาวปทุมวดี โสภาธร 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2/3 
สาขาวิชาการบัญชี จากสถานการณ์โควิด-19 

8 นางสาวอัจฉรา มานะอริยกุล 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน (20201-2002) ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 กลุ่ม 1-3 สาขาการบัญชี โดยวิธีการ
สอนซ่อมเสริม 

9 นางสาวฐณัฐฐา โกสินธุ 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Application LINE โดยการใช้ส่ือ
PowerPoint   ในรายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน (ปรับพื้น) นักศึกษาระดับช้ัน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

รวม 9 คน 9 เร่ือง 
แผนกวิชา การเลขานุการ  ภาคเรียนที่ 2/2563 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางพัชราภรณ์ พุกกะณะสุต 
ความพึงพอใจในการใช้ส่ือการทดสอบในรูปแบบออนไลน์ (Google Form)         
ในรายวิชาพิมพ์อังกฤษเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1005 นักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 
แผนกวิชาการเลขานุการ 

2 นางณัฎฐา วันมูล 
ความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน ช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1/1 การเลขานุการ 

3 นางสาวอุทัยวรรณ อ่วมเกษม 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในระบบการสอนออนไลน์ นักเรียนระดับช้ัน  ปวช. 2 
สาขาวิชาการเลขานุการ 

รวม 3 คน 3 เร่ือง 



การเผยแพร่ผลงานวิจัยช้ันเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกวิชา การตลาด  ภาคเรียนที่ 1/2564 
ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นายณัฐวุฒิ ผุยพรม 
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สาขาวิชาการตลาด ช้ันปีท่ี 1      
ปีการศึกษา 2564 

2 นายธวัชชัย กนกโศภิต 
การปรับพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อการเรียน นักเรียน
ระดับช้ัน ปวช.2 ในรายวิชากฎหมายพาณิชย์ 

3 นางสาวสวิดี   วัฒนะบุตร 
“กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน วิชาการหาข้อมูลการตลาด นักเรียนระดับช้ัน 
ปวช.2 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ระบบ online  ภายใต้
สถานการณ์แพร่ไวรัส โควิด – 19 

4 นางสาวอัญรินทร ์ พรภัทร์กุลนันท์ 
การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงานวิชาการขายเบื้องต้น ช้ันปวช.
1/1 สาขางานการตลาด 

5 นางสาวรสจรินทร์ ชมจิตร 
การปรับปรุงพฤติกรรมการเขาช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียนช้ันปวช.2 สาขา
การตลาด     ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

รวม 5 คน 5 เร่ือง 
แผนกวิชา โลจิสติกส์ ภาคเรียนที่ 1/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางอ าไพ ตุ่มทองค า 
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนักขายของนักเรียน
ระดับช้ัน ปวช.3/1แผนกวิชาการตลาด 

2 
นางสาวสริดา  บุญประคอง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3 นางสาวชนิกา จารุวร 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีท่ี 2 ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน 
รายวิชาการประกันภัย 

รวม 3 คน 3 เร่ือง 
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาคเรียนที่ 1/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นายราชวัลลภ ล าพูน 
การสร้างเว็บแอพพลิเคช่ันการจัดการความรู้ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ส าหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 

2 นางสาวพันภ์พัสสา รัตนรุ่งเรือง 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บไซต์วิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่องความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) 

3 นายกนก แก้วมณี 
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนการพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจของ
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

4 นายอรรณพ เรืองยศจันทนา 
การปรับพฤติกรรการเรียนในช้ันเรียนและส่งงานของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2/1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา 

5 นายบริหาร เหลืองก าเนิด ปัญหาการติดเกมมือถือของนักเรียน 



การเผยแพร่ผลงานวิจัยช้ันเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาคเรียนที่ 1/2564 
ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

6 นางสาวสุภาพรรณ มาลัย 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยการประยุกต์ใช้ Google classroom 
ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคโควิด-19 ในรายวิชาการโปรแกรม
ตารางงาน ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

7 นายวิทูล  เย่ืองอย่าง 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classroom ระดับช้ันปวช.2/1 เรื่อง หลักการท างานของโปรแกรมตารางงาน 

8 นายปุณณรัตน์ ศรีจุลฮาต 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีท่ี 2 ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ฐาน รายวิชาการประกันภัย 

9 ว่าท่ีร.ต.หญิงสุภาพ บุญมี ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google classroom 

10 นางสาวชมพูนุช   เนตรโรจน์ 

การแก้ไขปัญหาการส่งงานในรายวิชาจริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์    
รหัสวิชา 20204 – 2009 โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ 
(Google Classroom ) ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รวม 10 คน 10 เร่ือง 
แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 1/2564 

1 นางสาวจันทร์เพ็ญ เมตตาจิตสกุล 
ความพึงพอใจต่อการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักศึกษา 
ระดับช้ัน ปวส.๑/2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี 

2 นางสาวค าปุ่น   ก าริสุ 
การพัฒนาทักษะการจ าค าศัพท์ และการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีน โดนใช้
ค าศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง 

3 นางพรพรรณ์ นึกงาม การศึกษาพฤติกรรมการน าเสนอหน้าช้ันเรียนโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ 
4 นายอธิวัตน ์ แน่นหนาวินนท์ การวัดเจตคติท่ีมีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5 นางหัตถพร  กฤตศุภฤกษ์ 
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติในการส่งงานต่อวิชาภาษาส าหรับงานธุรกิจ   
ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.3/1 สาขาวิชาการตลาด 

6 นางเมโลเจน พงษ์ประสิทธิ์ 
Classroom Research Study The Use of Technology in English 
Language Learning 

7 นายธงชัย ทองเสวก 
การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลตามทัศนะ           
ของนักเรียนช้ัน ปวช.1/1 แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

8 นางจิรดี ประยูรศิริ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ เรื่อง การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง ของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี 
โดยใชทักษะกระบวนการแกปญหา 

9 นายอนันต์ ค าแก้ว 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องาน
อาชีพ (30000 – 1404) ของนักศึกษา ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

10 นางสมร แจ้งกูล 
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
ธุรกิจและบริการของนักเรียน ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2564 



การเผยแพร่ผลงานวิจัยช้ันเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ ภาคเรียนท่ี 1/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
11 นางวนิดา ซันเฮม การปรับพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลาโดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก      

ในรายวิชา คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปวช.3/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

12 นางสาวพิไลวรรณ   ชุมพร 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Application LINE โดยการใช้ส่ือ 
Power Point ในรายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชา
การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

13 นางสาวทัศนีย์ แก้วสมนึก 
การศึกษาพฤติกรรมนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการ
เลขานุการ ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์   

14 นายเดชอุดม พาดี 
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียน ระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 ห้อง 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

15 นางสาวนิยดา ข าเหม 
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

16 นางสาวนุชสรา ทาประเสริฐ 
การเพิ่มทักษะการเขียนด้วยชุดแบบฝึกโครงเรื่อง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีท่ี 1/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

17 นางสาวพนิดา น้อยพิทักษ์ 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในระบบการสอนออนไลน์ นักเรียนระดับช้ัน ปวช. 1/2    
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รวม 17 คน 17 เร่ือง 
จ านวนผลงานวิจัยช้ันเรียน 

ภาคเรียนที่ 1/2564 73 คน 73 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 100.00 


