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     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ๒   
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

       อ.เมือง  จ.เชียงราย  ๕๗๐๐๐ 

  

  16  ตุลาคม  2562 

 

เรื่อง   ขอเผยแพรผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนประจำภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
 

เรียน   ผูอำนวยการวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   1. รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน   จำนวน 1 ฉบับ 
           2. แบบตอบรับผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน   จำนวน 1 ฉบับ 
 

 ดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดมอบหมายใหครูผูสอนดำเนินการจัดทำผลงาน         
วิจัยในช้ันเรียน ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 เพื่อใชเปนประโยชนและแนวทางในการพัฒนา                
การจัดการเรียนการสอน และเผยแพรผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนตอสถานศึกษา และสาธารณชน 
ผูสนใจ นั้น 

 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จึงขอเผยแพรผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนตอ
สถานศึกษา และสาธารณชน ผูสนใจ โดยสามารถดาวนโหลด ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน             
ไดทางเว็บไซต www.cvc.ac.th และขอความอนุเคราะหตอบรับผลงานวิจัยฯ  ตามแบบฟอรมดังแนบสงคืนให

วิทยาลัยฯ ดวย จักขอบคุณยิ่ง 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

     ขอแสดงความนับถือ 
  

                        (นายสุภเวช  โชติญาณวงษ) 
       รองผูอำนวยการ รักษาการในตำแหนง 
                                   ผูอำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ 
ฝายแผนงานและความรวมมือ 
โทรศัพท  : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖  ตอ  ๑๐๓ 
โทรสาร    : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑ 
Email Address  :  Chiangrai03@vec.mail.go.th 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส : Chiangrai๐๓ 

https://www.cvc.ac.th/
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เรื่อง   สงแบบตอบรับเอกสารเผยแพรผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน 
 

เรียน   ผูอำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

อางถึง   หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ท่ี ศธ ๐๖๓๐.๒ /...................... ลงวันท่ี.................................... 
 ดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดมอบหมายใหครูผูสอนดำเนินการจัดทำผลงาน        
วิจัยในช้ันเรียน ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 เพื่อใชเปนประโยชนและแนวทางในการพัฒนา                 
การจัดการเรียนการสอน และเผยแพรผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนตอสถานศึกษา และสาธารณชน 
ผูสนใจ นั้น 
  

 บัดนี้ วิทยาลัย...................................................ไดรับหนังสือเผยแพรผลงานวิจัยในช้ันเรียน
ของครูผูสอน ดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว และจะนำไปใชประโยชนทางการศึกษาตอไป ขอขอบคุณมา        
ณ โอกาสนี้ 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

     ขอแสดงความนับถือ 
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     .................................................................. 
                       
 
 
 

ฝาย............................................................. 
งาน............................................................. 
โทรศัพท...................................................... 
โทรสาร....................................................... 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส : ……………………. 

 

 



รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2562 

********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

1.  นางมนทิรา  สุวรรณไตรย เรื่อง การสำรวจคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในท่ีปรึกษาระดับ           
ช้ัน ปวส.1/1 แผนกอาหารและโภชนาการโดยความรูสึกของผูปกครอง 

2.  นางมนทิรา  สุวรรณไตรย เรื่อง การสงเสริมเจตคติในการสงงานของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

3.  นางสาวสุดารัตน  ประชานุ
เคราะห 

เรื่อง การพัฒนาการคิดคำนวณของนักศึกษาระดับช้ันชพล.2, ชอร.2/1, 
ชอร.2/2, ชคผ.2 

4.  นายพิพัฒนพงศ  ธิอินโต เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนการโรงแรมบริการสวนหนาโรงแรม 
ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายในเรื่องการไมสงงาน/การบาน 

5.  นางสาวศุภนิชา  โยปนเต้ีย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรโดยใชใบงานเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พันธุกรรม    
สำหรับนักเรียน ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 3  

6.  นางสมศรี  แสงศรีจันทร เรื่อง การพัฒนาคำศัพทภาษาอังกฤษโดยใชรูปภาพ 
7.  นางสาวพีรรัตน  อินตะวงค เรื่อง สงเสริมทักษะการคนควาความรูวิทยาศาสตร 
8.  นางสาวพัชรี  พวยฟุง เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนลำดับขีดอักษรจีนชุดแบบฝก “กิจกรรม

เรียงลำดับหรรษา” ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี1/1 
สาขาการบัญชี  

9.  นางสาวมทินา  สวางชัยสกุล เรื่อง การใชแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะการอานวัน เดือน และตัวเลขเปน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 1      
สาขาการทองเท่ียว 

10.  นางชลธิชา  ชลประทาน เรื่อง การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษดานการอานของนักเรียน
ระดับช้ัน ปวส.1 แผนกเทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ โดยใชแบบฝก
ทักษะการอานภาษาอังกฤษในศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 

11.  นางสุพัตรา  พรหมพิชัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพาณิชยกรรม ของ
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ช้ันปท่ี 2 สาขาการบัญชีโดย
ใชแบบฝกทักษะ เรื่องการซื้อขาย 

12.  นางสุพัตรา  พรหมพิชัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่องาน
อาชีพ เรื่อง ตรรกศาสตร ของนักศึกษา ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง(ปวส.)ท่ีสอนโดยใชใบงาน 

13.  นายเหมราช  เมืองซื่อ เรื่อง การสรางแบบทดสอบทักษะฟุตซอลสำหรับนักเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ช้ันปท่ี 1 สาขาการบัญชี ในรายวิชาพลศึกษา
เพื่อสุขภาพ(20000-1603) 

 
 

รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 



ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2562 
********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

14.  นายอภิวัตน  ตุนแกว เรื่อง การศึกษาปญหาความคงทนในการจำคำศัพทของนักเรียนช้ันปวช.1 

15.  นางสาวภรณทิพย  มีสุข เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ทักษะการปฏิบัติในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันท่ี 2 แผนกวิชาออกแบบ 

16.  นางศศิวิมล  สรรพศรี เรื่อง การวัดเจตคติของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง     
ช้ันปท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ท่ีมีตอวิชาอังกฤษ 

17.  นางสาวยุพิน  ศิริขันแกว เรื่อง การศึกษาสมรรณภาพทางกายของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ปท่ี 1 

18.  นางมทนพร  อินตะแกว เรื่อง การพัฒนาการอานภาษาไทยใหคลองของ นักศึกษา ระดับช้ันปวช.1 
สาขาวิชาสารสนเทศ 

19.  นายพงษพิณิจ  พรหมเนตร เรื่อง การเปรียบเทียบผลการใชโปรแกรมฝกพลัยโอเมตริก(Plyometric)   
กับโปรแกรมฝกตาราง 9 ชอง ท่ีมีผลตอสมรรณภาพการกระโดดไกล 

20.  นางสาวมัลลิกา  มีศรี เรื่อง การสงเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเปนภาษาอังกฤษ 

21.  นายศุภศานต  รักสกุล เรื่อง การศึกษาปญหาการจำศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก(3702-2105)ระดับช้ัน ปวส.2 
แผนกวิชาการทองเท่ียว 

แผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ 

22.  นางสาวว.วาณี  ธุระพันธ เรื่อง การแกปญหานักศึกษาขาดความซื่อสัตยในการสงงานของนักศึกษา
ระดับช้ัน ปวส.1 แผนกโรงแรมและการบริการ 

23.  นางสาวศตนันทน  ชุมหา เรื่อง การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการสงงานในรายวิชา    
งานแมบานโรงแรม(2701-2004) ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.)ช้ันปท่ี2/1 สาขาการโรงแรมและการบริการ 

24.  นายจิรวัฒน  วงกา เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมไมสนใจในการเรียนของนักเรียนระหวางการสอนใน
รายวิชาเครื่องใชสำนักงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

แผนกวิชาเลขานุการ 
25.  นางกนกวรรณ  มูลมณี เรื่อง การพัฒนาการจำคำศัพทภาษาอังกฤษโดยใชแบบ Pre-test และ Post- 

test ของนักเรยีนระดับช้ัน ปวช. ปท่ี 1 สาขาวิชาการเลขานุการ 
 

26.  นางสาวสุปรียา  สันอุดร เรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กอนเรียนและหลังเรียนในรายวิชา             
การจัดประชุม ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ปท่ี 3 
สาขาวิชาการเลขานุการ 

 
รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 



ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2562 
********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
สาขาวิชาเลขานุการ 

27.  นางเจษฎา  วงศใหญ เรื่อง การสอนโดยการใชกระบวนการกลุม เพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจใน
เรื่องความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการเลขานุการ 

28.  นางนันทภรณ  บุญอิ่ม เรื่อง การพัฒนาการพิมพจับเวลาของนักเรียน ระดับช้ัน ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปท่ี 1 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรยีนวิชา พิมพดีดแบบ
สัมผัสในคอมพิวเตอร โดยใชวิธีการสอนโดยใชแบบฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 

แผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 
29.  นางสาวบุษกร  เหล็กเพชร เรื่อง การปรับพฤติกรรมใหมีวินัยและความรับผิดชอบตอการเรียนวิชาการ

ตัดเย็บเบ้ืองตน ระดับช้ัน ชคอ.1/4 สาขางาน อาหารและโภชนาการ 
30.  นางสาวยุวลี  ดวงพุทธพรกุล เรื่อง การสำรวจการเขาเรียนสายของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช. ปท่ี 2 สาขา 

อาหารและโภชนาการ 
31.  นางสาวภคพร  ไพบูลย เรื่อง การใชชุดการสอนวาดเสน ระดับช้ัน ปวช. ปท่ี 2                     

สาขางาน แฟช่ันและส่ิงทอ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการทองเท่ียว 

32.  นางฤทัยชนก  นาคะ เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.2/1 ท่ีมีตอการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเท่ียว
เพื่อเปนรางวัล สาขาวิชาการทองเท่ียว 

33.  นางสาวธันยาภัทธ  พรหมสังคหะ เรื่อง การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการสงงานของนักเรียน
ระดับช้ัน ปวช.1/2 สาขาการทองเท่ียว 

34.  นายพีระพงษ  ดวงสนิท เรื่อง การฝกทักษะการอานคำศัพทเฉพาะภาษาอังกฤษในรายวิชาเครื่องด่ืม
และการผสมเครื่องด่ืม ของนักเรียนช้ันปวช.2/1 สาขาการทองเท่ียว 

35.  นางสาวพัชรินทร  ยวงมณี เรื่อง การปรับเปล่ียนเจตคติของนักเรียนนักศึกษาใหมีวิจัยในตนเองและ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี3/2 สาขาการทองเท่ียว 

36.  นางสาววรรณภา  กรุงทอง เรื่อง การพัฒนาทักษะการกลาแสดงออกโดยใชวิธีการแสดงบทบาทสมมติใน
รายวิชาศิลปะการใหบริการในอุตสาหกรรมทองเท่ียว (20700-1007)ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ช้ันปท่ี1/2 สาขาการทองเท่ียว 

37.  นางเสาวคนธ  อาทนิตย เรื่อง การแกปญหานักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออก         
อยางเหมาะสมในช้ันเรียนรายวิชางานมัคคุเทศกในกระบวนการกลุม 

 

 

รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2562 

********************************************************************************** 



ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการทองเท่ียว 

38.  นางสาวนวรัตน  ปญญาชัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาทรัพยากรทองเท่ียว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การบรรยายแหลงทองเท่ียว ของนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 2 ระหวางวิธีการเรียนโดยใชการ
จัดการเรียนรูโดยการสาธิต กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ         
สาขาการทองเท่ียว 

แผนกวิชาการบัญชี 
39.  นางสาวเปมิกา  เทพวงค เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการสงงานวิชา บัญชีเบ้ืองตน ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 1แผนกวิชาการตลาด 
40.  นางเยาวเรศ  เวียงคำ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู เรื่องการวิเคราะหรายการคาในรายวิชาบัญชี

เบ้ืองตน โดยใชชุดฝกปฏิบัติงานของนักเรียนปวช.1 สาขาการบัญชี 
41.  นางฐาปนี  กูลพิมาย เรื่อง การปรับพฤติกรรมการเขาเรียนในช้ันเรียนโดยใชส่ืออินเตอรเน็ต 

42.  นางสาวบุษปรัชต  บุญธรรม เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการคำนวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย   
โดยวิธีการจัดกลุมทำแบบฝกหัด 

43.  นางนลินทิพย  วรานนท เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู วิชาบัญชีเบ้ืองตน 1 ของนักศึกษาระดับ        
ช้ันปวช.ปท่ี 1 แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาตนเอง 

44.  นางสาวสุนิสา  รัตนประยูร เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีหางหุนสวน     
(2201-2002) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 2     
สาขาการบัญชี โดยใชการสอนซอมเสริม 

45.  นางสาวรัตติยา  กันทร เรื่อง การใชส่ือการสอน power point เรื่องการบันทึกรายการคาในรายวิชา
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี สำหรับนักเรียน ระดับ ปวส.1/2       
สาขาการบัญชี 

46.  นางปรารถนา  เชียงสง เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 3201 - 2004 การบัญชี
ตนทุน 2 เรื่อง การบัญชีตนทุนชวงการผลิต โดยใชแบบฝกทักษะ     
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

47.  นางสาวกรองแกว  ชิดไธสง เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู วิชาการวงแผนและควบคุมโดยงบประมาณ   
เรื่องปริมาณส่ังซื้อวัตถุดิบท่ีประหยัดท่ีสุด ของนักศึกษาช้ันปวส.2/3          
แผนกวิชาการบัญชี ประจำปการศึกษา 2562 โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัติ 

48.  นางสาวชญานุช  ตุยตา เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบ้ืองตน 1 เรื่องการ
วิเคราะหรายการคา โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการของ
นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ช้ันปท่ี 1 สาขาเลขานุการ 

 

 

รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2562 
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ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

49.  นางสาวเพลาพิลาส  พนมเทพ เรื่อง การใชส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชาเครือขาย
คอมพิวเตอรเบ้ืองตน ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ        
ช้ันปท่ี 2/1 

50.  นางสาวแสงเพ็ชร  แสงจันทร เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมกราฟกของนกัศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยใช
วิธีการเรียนแบบรวมมือ 

51.  นายรัตชานนท  ปญญาฟ ู เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพแบบสัมผัสโดยใชโปรแกรมฝกพิมพ     
รายวิชาเทคโนโลยีสารสรเทศเพื่อการจัดการอาชีพ สำหรับนักศึกษา        
ช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม สาขาวาแฟช่ันและส่ิงทอ 

52.  นางสุวารี  แปงณีวงค เรื่อง การวิเคราะหผูเรียนระดับช้ันปวช.2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ปการศึกษา 2562 วิชาคอมพิวเตอรกราฟกเบ้ืองตน 2901-1005 

53.  นางสาวพัชราภรณ  กันต๊ิบ เรื่อง ความพึงพอใจในการเรยีนวิชาโปรแกรมอรรถประโยชน กรณีนักศึกษา
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับช้ัน ชทท1/1 

54.  นางสาวนุชจรี  แกวเพียร เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนข้ันตอนการทำงานของโปรแกรมภาษีซีโดยใช
แบบฝกทักษะเขียนข้ันตอนการทำงานของโปรแกรม ของนักศึกษาระดับ   
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2/2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

55.  นางสาวธัญญาณัฐ  สระแกว เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปท่ี 1/1        
สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning  

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
56.  นายมาโนช  สุวรรณ เรื่อง การแกปญหาการไมสงงานของนักเรียน ระดับช้ัน ชคอ.2/4 สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ รายวิชาอาหารไทยยอดนิยม 
57.  นายอนุพล  บุญศรี เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการใสชุดกันเปอนปฏิบัติงานขณะประกอบอาหาร ใน

รายวิชาการประกอบอาหาร 20404-2001 ระดับประกาศนียบัตรวิชีพ    
ช้ันปท่ี1 

58.  นางสาวคฑามาศ  เขาเมือง เรื่อง เจตคติท่ีดีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ัน ปวช.2/1    
สาขาการโรงแรม 

59.  นางสาวรัศมี  ตาหลวง เรื่อง การพัฒนาทักษะการใชคำศัพทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับโภชนาการโดยใชใน
สถานการณจริง ของนักเรียนระดับช้ันปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ 

60.  นางอารีรัตน  ไชยกิติ เรื่อง พฤติกรรมการไมสงงานตามกำหนดของนักเรียนช้ัน ชคอ.1/5 ช้ันปวช.
ปท่ี 1 กลุมท่ี 5 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2562 

********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 



สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
61.  นางสาวชิสา  เมืองสิงห เรื่อง การใชกระบวนการกลุมในการปรับพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยาง

เหมาะสมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.3/2 แผนกอาหารและโภชนาการ 
62.  นายพยุงศักด์ิ  บุญศิริ เรื่อง การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือช่ัง ตวง โดยวิธีการทำซ้ำ ของนักเรียน

ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 2 กลุม 3 สาขาอาหารและ
โภชนาการ ในรายวิชาเบเกอรี่เพื่อการคา 

63.  นางสาวนิภาพร  กุลณา เรื่อง การแกปญหาความรูพื้นฐานดานการคำนวณพลังงานสารอาหารและ
ประกอบอาหารใหกับบุคคลวัยตางๆของผูเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง(ทวิศึกษา) โดยใชเอกสารประกอบการสอน 

64.  นางสาวรุงอรุณ  ผัดฟอง เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี1 
หอง ชคอ.1/4 สาขาอาหารและโภชนาการ เรื่องการไมสงงาน รายวิชาการ
พัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ  204700-1004 

65.  นางสุรีย  ทองกร เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนวิชาเคกและการแตงหนาเคกเชิง
ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ท่ีมีตอหองปฏิบัติการ       
วิชาชีพเบเกอรี่  

66.  นายนภัทร  ดาววิจิตร เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพปท่ี 2/2 
ในเรื่องการไมสงงาน/การบาน 

67.  นายกิติพงษ  ปนปา เรื่อง การใชกระบวนการสอนแบบเสาะหาความรูเพื่อพัฒนาความสามารถ
ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษา ปวส.1 ในรายวิชาวิทยาศาสตร
การประกอบอาหาร 3404-2002 

68.  นางสาวปยะมาศ  ส่ังสอน เรื่อง การปรับพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
69.  นางสาวลลิตา  จินดาวงษ เรื่อง การศึกษาปญหาความคงทนการจำคำศัพท โลจิสติกสของนักศึกษา  

ช้ัน สบจ.1/1 
70.  นายพัทธพงศ  พรมพิชัย เรื่อง การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีและการใชอุปกรณท่ีเกี่ยวของใน  

งานโลจิสติกสของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี. 1 สาขา
การจัดการโลจิสติกสในรายวิชาการบริหารระบบขอมูลสำหรับโลจิสติกส   
3214-2003  
 

71.  นางสาวเครือฟา  อุทธิยา เรื่อง การปรับพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและมีความรับผิดชอบระดับ     
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี1/2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 

 
 

รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2562 

********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
สาขาวิชาการตลาดและการจัดการธุรกิจคาปลีก 



72.  นางพจนา  นพรัตน เรื่อง พฤติกรรมการไมสงงานของนกัเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปท่ี 2 ในรายวิชาการโฆษณา 2202-2005 

สาขาวิชาการตลาด 
73.  นางกิตต์ิชญาห  เมืองอินทร เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน/การบานของนักศึกษาระดับ        

ช้ัน ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
74.  นางสาวศิริพันธ  วงคคำลือ เรื่อง การศึกษาแบบมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม

ของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.1 แผนกการจัดการธุรกิจคาปลีก 
75.  นายเตชะตาธรรม  เตชะตามี เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ ใน

รายวิชา การบรรจุภัณฑของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี. 2 
76.  นายณัฐพล  นอยตุน เรื่อง การใชวิธีสอนแบบจิกซอว เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

รายวิชาหลักการตลาด เรื่อง องคประกอบแผนธุรกิจ ของนักศึกษาช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี1/1 แผนกการจัดการธุรกิจคาปลีก 

77.  นางดาวรุง  เดชบุญ เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน/การบานของนักเรียนช้ัน ปวช. 1/2 
แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ 

สาขาวิชาวิจิตรศิลป 
78.  นายกลม  สาลิกานนท เรื่อง การพัฒนากระบวนการการสอนแบบสาธิตในรายวิชาการเขียนแบบ

ทัศนียวิทยา ระดับช้ัน ปวช. 2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป 
79.  นายกำพล  ตรงเมธ ี เรื่อง การสรางสรรคงานศิลปะดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก Adobe 

Photoshop CS6ของนักศึกษาแผนกวิชาวิจิตรศิลป ระดับ ปวส. 1 
80.  นายสุรชิต  ทะยะธง เรื่อง การเสริมแรงโดยการใหความรักผูเรียนท่ีไมชอบปฏิบัติงานศิลปะ    

นายศิษฎา คำวิสูตร นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี.2 
แผนกวิชาวิจิตรศิลป 

81.  นายพงษพิสิฐ  ขันจันทรแสง เรื่อง การเสริมแรงโดยการใหความรัก ผูเรียนไมชอบปฏิบัติงานศิลปะ     
นายธนชาติ พิมสาร นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี.2 

สาขาวิชาการออกแบบ 
82.  นายธนกร  โพธษชัย เรื่อง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 แผนกการออกแบบ 
83.  นายอุดม  ผาคำสระศร ี เรื่อง การเสริมแรงทางบวกโดยการใหความรักกับผูเรียนท่ีไมชอบปฏิบัติงาน

ศิลปะของนักศึกษาปท่ี. 1 แผนกการออกแบบ 
 

 

 

รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2562 

********************************************************************************** 

ท่ี ช่ือ – สกุล ผูวิจัย ช่ืองานวิจัย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 



84.  นายธวัชชัย  สาเกตุ เรื่อง การประเมินการจัดการเรียนการสอน รายวชิาการโปรแกรมเว็บดวย
ภาษา HTML ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

85.  นายสุริยา  ตะศรีเรือน เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีขาดความรับผิดชอบตอภาระงาน 
กรณีศึกษา รายวิชาวิเคราะหและออกแบบระบบ 3901-2119 ของ
นักศึกษาระดับช้ัน(ปวส.) สทท.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

86.  นางสาวปยมาส  แกวอินตา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำโดย   
ใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
87.  นางสาวอารีย  ช่ังชัย เรื่อง ความพึงพอใจท่ีมีตอเอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานมาลัย 

2406-2101 ปวช.2   (ชคค.2) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
88.  นายกกฤษฏา  มาตัน เรื่อง การพัฒนาทักษะการทำงานใหมีประสิทธิภาพ วิชา หลักการทางศิลปะ 

3406-2007 ระดับช้ันปวส.1 แผนกคหกรรมศาสตร  
 

 

 

 

 

 


