


การเผยแพร่ผลงานวิจัยช้ันเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาคเรียนที่ 2/2564 
ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
1 นางสาวผดุงรัตน์   มีสังเกตุ พฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ปวช.3 สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ 

2 นางรัตนา   บำรุงวงศ์ 
พัฒนาการเรียนการสอน  รายวิชา การตัดเย็บเบ้ืองต้น สำหรับนักเรียนช้ัน ปวช.
1 ปีการศึกษา 2564 แผนกวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ 

รวม 1 คน 1 เร่ือง 
แผนกวิชาคหกรรม ภาคเรียนที่ 2/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นายสาโรจน์   อนีฆาศรีนนท์ 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานดอกไม้สด เรื่อง ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับงานดอกไม้สด ของนักเรียนแผนกคหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.1) ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติ 

2 นางสาวรติกร นันทวิสิทธิ์ 
เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยห้องเรียนในวิชางานแกะสลัก ปวช.2     
แผนกวิชาคหกรรม 

3 นายพงษ์ศักดิ์  เส็งหะพันธุ ์
การพัฒนาความรับผิดชอบในการเข้าช้ันเรียนออนไลน์ รายวิชาบรรจุภัณฑ์      
งานคหกรรมของนักเรียน ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชา   
คหกรรมศาสตร์ สาขางาน คหกรรมเพื่อการโรงแรม 

4 นายกวินพรรษ มาลัย 
สำรวจความพึงพอใจเจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนในวิชา
เทคนิคการบริการ นักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

รวม 4 คน 4 เร่ือง 
แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที่ 2/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางพัชราภรณ์ เปล่งปล่ัง 
การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดความสนใจในการเรียนวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก         
ของนักเรียนอ คอ. 2/2 ในรายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก  

2 นางสาวอาริยา  นิยมชาติ 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 2/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  

3 นายดลนัย  พสิษฐ์ 
การศึกษาการปรับพฤติกรรมไม่สนใจเรียนในรายวิชาขนมไทยเพื่อการค้า         
โดยใช้โปรแกรม Kahoot 

4 นางวิจิตรา สิงขรวัฒน ์ การแก้ไขปัญหาการไมส่่งการบ้านของนักเรียน คอ 2/2 ในรายวิชาอาหารบำบัดโรค  
5 นางยุพิน พันพะมา การส่งงานไม่ตรงต่อเวลา คอ.3/2 ในรายวิชาบรรจุภัณฑ์อาหาร 

6 นายมโนภัทธิ์ ทองอุดม 
การสอนด้วยส่ือนวัตกรรม E-learning เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในรายวิชา
อาหารและเครื่องด่ืมสมุนไพร 

รวม 6 คน 6 เร่ือง 
แผนกวิชา การประชุมจัดนิทรรศการ ภาคเรียนที่ 2/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางกรชนก ภูเจริญ 
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน ระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการโรงแรม 

รวม 1 คน 1 เร่ือง 

 



การเผยแพร่ผลงานวิจัยช้ันเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

แผนกวิชา การโรงแรม ภาคเรียนที่ 2/2564 
ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางสาวลลิดา ธรรมรส 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 
สาขาวิชาการโรงแรม จากสภาวะวิกฤตโควิด-19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

2 นางนาตยา  จุตาทิศ 
การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการส่งงานในรายวิชางานส่วนหน้า
โรงแรมของนั ก เรียนระดับประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ  (ปวช.) ช้ันปี ท่ี  1           
แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

3 นางสาวเจนจิรา สุ่มคำ 
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อ วิชาการประกอบอาหารโรงแรม ของนักเรียน
ระดับช้ัน ปวช.1 สาขาการโรงแรม 

รวม 3 คน 3 เร่ือง 
แผนกวิชา การออกแบบ ภาคเรียนที่ 2/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางสาวหทัยรัตน์  บุญมานวงศ์ 
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการนำเสนองานหน้าช้ันเรียน            
ของนักศึกษา ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์
กราฟิก/ดิจิทัลกราฟิก ภาคเรียนท่ี 2/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

2 นายนิพนธ ์ ชิงชัย การใช้รูปแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียน 
รวม 2 คน  2 เร่ือง 

แผนกวิชา วิจติรศิลป์ ภาคเรียนที่ 2/2564 
ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางพรนภัส เทพพิพัฒน ์
การศึกษา ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน การส่งงาน โดยใช้                
google Classroom วิชาศิลปะไทย รหัสวิชา 20300-1005 ภาคเรียนท่ี 2       
ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

รวม 1 คน 1 เร่ือง 
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 2/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นายนิรันดร จันทร์รัศมี 
ปัญหาอุปกรณ์ในการเรียนไม่พร้อมในการเรียนออนไลน์ The problem of learning 
equipment is not ready for online learning 

2 นางสาวจุฬาวรรณ ดีเลิศ 
การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาการสร้างงานวีดีทัศน์ รหัสวิชา ๒0๓๐๘ – ๒๑๐๙ 
โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom)ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3/๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

3 นางสาวชลธิชา เชิดชู 
ความพึงพอใจในการใช้ ส่ือการทดสอบในรูปแบบออนไลน์  (Google form)         
ในรายวิชาการสร้างส่ือดิจิตอล รหัสวิชา 20308-2106 นักเรียนระดับช้ัน      
ปวช.2/2 แผนกวิชา 

4 นางสาวอัญชลี   พรหมบงค์ 
ความพึงพอใจในการใช้ส่ือการทดสอบในรูปแบบออนไลน์ (Google form) ในวิชา
ดิจิตอลเบ้ืองตัน รหัสวิชา 20308-2008 นักเรียนระดับช้ัน ปวช.2/1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

5 นายศุภกร ศรีพงษ์ 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้างสรรค์งานการ์ตูน และความพึงพอใจ
ของนักเรียน ช้ัน ปวช.2 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยวิธีการสอนแบบบรรยาย
และวิธีสอนแบบปฏิบัติ 



การเผยแพร่ผลงานวิจัยช้ันเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  ภาคเรียนที่ 2/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

6 นายศิวพงษ ์ พ่วงศร ี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ส่ือออนไลน์ Google Classroom           
ในรายวิชาโปรแกรมกราฟิกพื้นฐาน รหัสวิชา 20308-2002 ของนักเรียน ระดับช้ัน 
ปวช.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

รวม 6 คน 6 เร่ือง 
แผนกวิชา การบัญช ีภาคเรียนที่ 2/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางสาวอุบลวดี โล่สุวรรณ์ 
การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียน รายวิชา 20201 – 
2110 การคำนวณการคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ ระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาการ
บัญช ี

2 นางสาวมาลินี วชิราภากร 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ         
เรื่อง รายการปรับปรุงโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วย Quizizz ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปี ท่ี 2/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 

3 นางสาวภรณ์ชนก บูรณะเรข 
พฤติกรรมการต้ังใจเรียนออนไลน์สถานการณ์ โควิด-19 ของนักเรียนช้ัน ปวช.3/2 
สาขา การบัญชี 

4 นางสาวอรุณี ขันทอง 
การพัฒนาการทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ในงานบัญชีของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.
2/2 สาขางานการบัญชี วิชาการบัญชีต้นทุน 2  

5 นางรวิกานต์ เมืองสุบาล 
การพัฒ นาพฤติกรรมการเรียน ให้มี ค วามรับ ผิดชอบของนั ก เรียน  ระ ดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 ห้อง 2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 

6 นางสาวสุวมิล ทองพลี 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2/1 – 3 
สาขาวิชา การบัญชี วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด จากสถานการณ์โควิค-19 

7 นางสาวปทุมวดี โสภาธร 
การแก้ไขปัญหาการส่งงานในรายวิชาการบัญชีอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีการส่งงานผ่าน
ระบบ Line บนมือถือ 

8 นางสาวอัจฉรา มานะอริยกุล 

การพัฒนาการเรียนการสอน วิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เรื่อง ฐานข้อมูล 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปี ท่ี  2 การบัญชี  ภาคเรียนท่ี 2             
ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยใช้เทคนิคการสตรีมมิ่ง 
(Streaming) 

9 นางสาวฐณัฐฐา โกสินธุ 
ศึกษ าพ ฤติก รรมความร ับ ผ ิดชอบ ในการส ่ง งาน ของน ัก เร ียน ระด ับ ชั ้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี ๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  

รวม 9 คน 9 เร่ือง 
แผนกวิชา การเลขานุการ  ภาคเรียนที่ 2/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางพัชราภรณ์ พุกกะณะสุต 
ความพึงพอใจในการใช้ ส่ือการทดสอบในรูปแบบออนไลน์  (Google From)          
ในรายวิชาพิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา รหัสวิชา 20203-2102 นักเรียนระดับช้ัน ปวช.
2 แผนกวิชาการเลขานุการ 

2 นางณัฎฐา วันมูล 
การพัฒนาการเรียนการสอน วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเลขานุการ               
เรื่อง Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.    
ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
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แผนกวิชา การเลขานุการ  ภาคเรียนที่ 2/2564 
ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

3 นางสาวอัญรินทร์ พรภัทร์กุลนันท์ การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงานวิชาการขายเบื้องต้นช้ันปวช.
1/1 สาขางานการตลาด 

4 นางสาวอุทัยวรรณ อ่วมเกษม 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในระบบการสอนออนไลน์ นักเรียนระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชา
การลขานุการ 

รวม 4 คน 4 เร่ือง 
แผนกวิชา การตลาด  ภาคเรียนที่ 2/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นายณัฐวุฒิ ผุยพรม 
การลดปัญหาการไม่ตอบคำถามอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียน วิชาการวิจัยการตลาด 
โดยการสร้างความมั่นใจในตนเอง 

2 นายธวัชชัย กนกโศภิต 
การปรับพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.        
ท่ีศึกษาในรายวิชากฎหมายแรงงาน ภาคเรียนท่ี 2/2564 

3 นางสาวสวิดี   วัฒนะบุตร 
ศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - 
19 ของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.2/1 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 

4 นางสาวรสจรินทร์ ชมจิตร 
การปรับพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อการเรียน นักเรียน
ระดับช้ัน ปวช.3 ในรายวิชาการจัดแสดงสินค้า 

5 นายศักดิ์สิทธิ์ เมฆา 

การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาในการเรียนรายวิชา การสร้างตรา
สินค้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ขั้นปีท่ี 1 ห้อง 1 สาขาวิชาการตลาด 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยใช้วิธีการ
เสริมแรง 

รวม 5 คน 5 เร่ือง 
แผนกวิชา โลจิสติกส์ ภาคเรียนที่ 2/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางอำไพ ตุ่มทองคำ 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในช้ันเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชา การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ระดับช้ัน ปวส.1/1 การตลาด 

2 นางสาวสริดา  บุญประคอง 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2/1 
สาขาวิชาการตลาด จากสถานการณ์โควิด - 19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

3 นางสาวชนิกา จารุวร 
การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom รายวิชา 
20406 -2009 เศรษฐศาสตร์และธุรกิจในงานคหกรรม ระดับช้ัน ปวช.1 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

รวม 3 คน 3 เร่ือง 
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาคเรียนที่ 2/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นายราชวัลลภ ลำพูน 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาส่ือสารสรรค์ธุรกิจดิจิทัลของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดย
ใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ 

2 นางสาวพันภ์พัสสา รัตนรุ่งเรือง 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์วิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 
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แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาคเรียนที่ 2/2564 
ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

3 นายกนก แก้วมณี 
ศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบห้องเรียน
ออนไลน์ YouTube ในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ ระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ปี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

4 นายอรรณพ เรืองยศจันทนา 
การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงานของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.
2/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีเรียนในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

5 นายบริหาร เหลืองกำเนิด ปัญหาการติดเกมมือถือของนักเรียน 

6 นางสาวสุภาพรรณ มาลัย 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

7 นายวิทูล  เย่ืองอย่าง 
การแก้ไขปัญหาการทำแบบทดสอบออนไลน์ หลังเรียน ในรายวิชาหลักการ
เขียนโปรแกรม รหัสวิชา 20204-2004 โดยใช้วิธีการทำแบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วย Quizizz  

8 นายปุณณรัตน์ ศรีจุลฮาต 
ความพึงพอใจของนักเรียน  การใช้โปรแกรม Cisco Packet Traket 8.0 
ประกอบการเรียนในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับ
ธุรกิจดิจิทัล ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

9 ว่าท่ีร.ต.หญิงสุภาพ บุญมี 
หลักการทำโครงการ การวางแผน  การดำเนิน งาน  การแก้ ไขปัญ หา             
การประเมินผล โดยใช้ส่ือประสม ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 3 ห้อง 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

10 นางสาวชมพูนุช   เนตรโรจน์ 

การแก้ไขปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
20001-2001 โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google 
classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ  ช้ันปี ท่ี  1 สาขาวิชา
คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

รวม 10 คน 10 เร่ือง 
แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2564 

1 นางสาวจันทร์เพ็ญ เมตตาจิตสกุล 
ความพึงพอใจต่อการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักศึกษา 
ระดับช้ัน ปวส.1/1 สาขางานการตลาด 

2 นางสาวคำปุน่   กำริสุ 
สถานการณ์จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ      
โรคติดเช้ือไวรัส   โคโรนา 2019 

3 นางพรพรรณ์ นึกงาม การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน ในการสอนออนไลน ์

4 นายอธิวัตน ์ แน่นหนาวินนท์ การวัดเจตคติท่ีมีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ ระดับช้ัน ปวส.1/2 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ทวิภาคี 

5 นางหัตถพร  กฤตศุภฤกษ์ 
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติในการส่งงานต่อวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 
ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2/1 สาขาวิชาการตลาด 

6 นางเมโลเจน พงษ์ประสิทธิ์ 
The Use of Technology in English Language Learning ระดับช้ัน ปวส.1/1 
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

7 นายธงชัย ทองเสวก 
การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลตามทัศนะ    
ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับช้ันปวช.1/2 
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แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ ภาคเรียนท่ี 2/2564 

ท่ี ชื่อผู้วิจยั ชือ่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

8 นางจิรดี ประยูรศิริ 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นฐาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติเพื่องานอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

9 นายอนันต์ คำแกว้ 

ความพึงพอใจการเรียนของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิ ติ เพื่ อ งานอาชีพ  (30 00 0  - 14 01 ) ของนั ก ศึกษ า ระ ดับ ช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี  1 สาขางานอาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

10 นางสมร แจ้งกูล การปรับพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อการเรียน 
11 

นางวนิดา ซันเฮม 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี   
ต่อการใช้ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและ   
บริการ เรื่องพลังงานเพื่อการขนส่ง 

12 นางสาวสุชาดา ใจเดียว 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับช้ันปวช.1 แผนกวิชาการเลขานุการ  

13 นางสาวพิไลวรรณ   ชุมพร 

ผลของการใช้ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหาท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

14 นางสาวทัศนีย์ แก้วสมนึก 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขางานการตลาด ในการเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ 

15 นายเดชอุดม พาดี 
การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียน ระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 ห้อง 3 สาขาการบัญชี 

16 นางสาวนิยดา ขำเหม 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาหน้าท่ีพลเมือง
และศีลธรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบความร่วมมือของนักเรียนปวช.2/1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

17 นางสาวนุชสรา ทาประเสริฐ 
การเพิ่มทักษะการเขียนแผนด้วยชุดแบบฝึกโครงเรื่อง ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 1/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

18 นางสาวพนิดา น้อยพิทักษ์ 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในระบบสอนออนไลน์ ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.
1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

รวม 18 คน 18 เร่ือง 
จำนวนผลงานวิจัยช้ันเรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2564 73 คน 73 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 100.00 


