
รายงานวจิยัในช้ันเรียน  
  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2557 

ประเภทวชิาการบัญชี 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นางธนพร โปธา การพฒันาทกัษะการจดัท างบทดลองหลงัปรับปรุงของสถานศึกษาเอกชนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะของนกัศึกษา  ชั้น  ปวช.2 
2 นางดวงพร มีสมบติั การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการบญัชีชั้นกลาง  2  โดยใชชุ้ดฝึกเร่ืองหน้ีสินหมุนเวยีน   และเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3 นางปภสัสร อินทโสตถิ การแกปั้ญหาการทุจริตในการทดสอบยอ่ยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

4 นางสาวประคอง เจนคุณาวฒัน์ การศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษาชั้น  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  สาขาวชิาการบญัชี  วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง  ในเร่ือง
การไม่ท าการบา้น 

5 นางบุษบา ครอบครอง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมี้วนิยัและความรับผดิชอบ 

6 นางวรรณา เทพฉิม การจดัการเรียนโดยใชส่ื้อ  PowerPoint  และใบงานในรายวชิา  วชิาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี  รหสั  3201-2102  
ระดบัชั้น  ปวส.1 

7 นางอญัชนา เหมวงศก์ุล การสร้างชุดกิจกรรม  EASY  TAX  วชิาสัมมนาเชิงปฏิบติัการ 
8 นางออ้ยใจ แดงอินทร์ การพฒันาทกัษะทางการเรียนวชิาการบญัชีบริษทั  โดยใชแ้บบประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน    
9 นางสมพร สารสมุทร การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท าแบบฝึกปฏิบติัของนกัศึกษา 

10 นางสาวอญัชุลี    ทวบุีญ ผลการใชกิ้จกรรมคู่ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาการบญัชี 
11 นางนิตยา หลวงจนัทร์ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและการขาดเรียนในรายวชิา  โปรแกรมส าเร็จรูป 
12 อรนุช   ชูพงศพ์นัธ์ุ การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการบนัทึกบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ 

 
 
 
 



ประเภทวชิาการเลขานุการ 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นางกิติยา สันคม ความฉลากทางอารมณ์  EQ  :  สบค  56.2 
2 นางสาวจรวยพร เตชะเจริญรุ่งเรือง การศึกษาปัญหาการพิมพร์ายงานของนกัศึกษา 
3 นางยพุิน แสงเหมือนเพช็ร การพฒันาทกัษะผูเ้รียนวชิา ชวเลขไทยเบ้ืองตน้ 
4 นางวรรณพร ลิมสัมพนัธ์สันติ การแกปั้ญหานกัศึกษาขาดความรับผดิชอบไม่ส่งงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

5 นางอญัจนา โพธ์ิอยู ่ การศึกษาเปรียบเทียบทกัษะการพิมพส์ัมผสัของนกัเรียนสาขาวชิาการบญัชีกบันกัเรียนสาขาวชิาการขายวชิา
พิมพดี์ดองักฤษเบ้ืองตน้  ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ปีท่ี  1 

6 นางสาวอานีสรา โศภนะศุกร์ ส่งเสริมทกัษะการพดู ของนางสาวชนญัชิดา   สุขรัตน์ 
7 นางสาวอาภสัรา พลละคร การแกไ้ขพฤติกรรมการส่งงานชา้กวา่ก าหนดของนกัเรียน 
8 นางปรียา ปันธิยะ ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจีไอท่ีมีผลต่อสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการท างานร่วมกนัใน

รายวชิา  เลขานุการกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9 นางสุวภทัร แตว้ฒันา การศึกษาพฤติกรรมการเขา้เรียนชา้ของนกัเรียนสาขาวชิาการเลขานุการ ระดบัชั้น  ปวช.3 (ชพล.55.1)  ท่ีเรียนใน

รายวชิาระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทวชิาการตลาด 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นางสาวจิตตใ์ส แกว้บุญเรือง รูปแบบการพฒันาผูเ้รียนสู่เป็นเลิศในการจดัการธุรกิจของ วอศ.ล าปาง สังกดั สอศ. 
2 นายภกัดี ศรีอรุณ การเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบติัภายในชั้นเรียนร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3 นางสาวอมัรา ศิริประยงค ์ แกไ้ขปัญหาการไม่กลา้แสดงออกและส่งเสริมการกลา้แสดงออกโดยการใชท้ฤษฎีแรงจูงใจ 
4 นางอุทุมพร โชควฒันพรชยั การเสนอขายและการสาธิต  โดยใชว้ธีิการสอนแบบสืบสวนสอบสวนของนกัเรียนนกัศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง 
5 นางสาวณฐนนัธ์ พิริยะธนาธรรม การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเ้ป็นผูมี้วนิยัและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของนกัเรียน 
6 นางสาวอยัยกรณ์ พนัธ์ุจินา การพฒันากระบวนการคิดเชิงบูรณาการรายวชิาชีพ  ดว้ย  SALE  Model  ในรายวชิาโครงการ  :  กรณีศึกษา  นกัศึกษา

สาขาวชิาการตลาด  ระดบั  ปวส.  ชั้นปีท่ี  2  หอ้ง  สบต.56.1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2557 
7 นางกลัยา ผลศิริ คุณลกัษณะของครูท่ีพึงประสงค ์
8 นายนิพนธ์ ร่องพืช ประเมินความพึงพอใจการใชเ้ทคโนโลยรีะบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ EDMOD 
9 นางพชัรินทร์ ขมุนาค การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน  รายวชิา  การขายเบ้ืองตน้  2  ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2557 
10 นางสาวแพรวพรรณ สิทธิวรีะกุล รายงานการพฒันาส่ือการเรียนรู้ผา่นเวบ็ (WBI)  วชิา  หลกัเศรษฐศาสตร์ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นายชยัวฒัน์ วงศโ์ทะ๊ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใช ้ ใบเน้ือหา  (Information  Sheet)  โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม  
2 นางชญานนัทน์ ธิราช การพฒันาความสามารถทางการเรียนในรายวชิาการพฒันาเวบ็เพจดว้ย  PHP  ส าหรับนกัศึกษา  ระดบัชั้น  ปวส.1  ท่ีมีผลการ

เรียนอ่อนใน  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างข้ึน 
3 นางมายรู สีบุญเรือง ศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการจดัการเรียนการสอนและความสามารถในการแกปั้ญหาทางคอมพิวเตอร์ของนกัศึกษารายวิชา  การ

เขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือกราฟิกโหมด  รหสัวชิา  2204-2107  นกัศึกษาสาขาวชิา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดบั ปวช.2 
4 นางประณิตา ศรีสมุทร การแกปั้ญหาการไม่ส่งงานของนกัศึกษา 
5 นายสุธีร์ ฟูเตม็วงศ ์ การพฒันาการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์  และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
6 นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง การศึกษาความพึงใจการใชส่ื้อในการจดัการเรียนการสอน  วชิา  2204-2415  โปรแกรมกราฟิก หวัขอ้  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์กราฟิก 
7 นางสาวมณีนุช กนัจนัวงศ ์ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมี้วนิยั  และความรับผดิชอบ  วชิา  โปรแกรมส่ือมลัติมีเดียเพื่อการน าเสนอ  ของนกัเรียน

ระดบัชั้นปวช.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นายประยทุธ ภาคบุญ การศึกษาความพึงใจต่อการท าโครงการ (กรณีศึกษา) ของนกัศึกษาสาขาดเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2 นายนรินทร์ มุกดาเนตร การเรียนศพัทท์างเทคนิคสัปดาห์ละค าแผนกวชิา  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 
 



ประเภทวชิา พณชิยกรรม (การจัดการธุรกจิค้าปลกี)  
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นางพิชยา เรือนบุรี การพฒันาผูเ้รียนวชิาการเป็นผูป้ระกอบการดว้ยกิจกรรมการท างานร่วมกนัแบบมีส่วนร่วม 
2 นางภทัราวรรณ สุขพนัธ์ุ พฒันาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ของ น.ส.พรพินิจ  ชยัมิตร  โดยใชเ้ทคนิควธีิเสริมแรงทางบวก 
3 นางอารีรัตน์ พุทธวงศ ์ การแกปั้ญหาของนกัศึกษาท่ีลืมเน้ือหาวชิาท่ีส าคญั 

 

ประเภทวชิา พณชิยกรรม (การประชาสัมพนัธ์) 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นายจาตุรนต ์ บริจินดา         - 
2 นางองัคณา   จกัรปาณิรักษ ์ การแกไ้ขปัญหานกัเรียนท่ีชอบขาดเรียนในวชิา  ธุรกิจและการประกอบการ  ระดบัชั้น  ปวช.3  หอ้ง ชคอ.55.2 

 

ประเภทวชิา คหกรรม 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นางสาวจงกล   นนัทพล การพฒันาทกัษะการสาธิต  ในรายวชิา  2402-2021  เทคนิคการสาธิต  ระดบั  ปวช.3 
2 นางสาวฉนัทนา หอมขจร การพฒันาทกัษะงานประดิษฐข์องนกัศึกษา  ปวส.2  สาขางานการจดัการงานคหกรรมโรงแรม 
3 นางสาวศิวนาถ พึ่งคง การแกปั้ญหาการไม่ตรงต่อเวลาของผูเ้รียน สาขาวชิา คหกรรมเพื่อการโรงแรม วอศ.ล าปาง 
4 นางสาวชมชนก    ก๋าวงค ์ การใชแ้บบฝึกทกัษะในวชิาการจดัการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน  ของนกัเรียนนกัศึกษาระดบัชั้น  ปวส .1 
5 นางจามจุรี จินะการ การแกปั้ญหาการไม่ส่งงานของนกัศึกษา 

 
 
 
 



ประเภทวชิา อาหารและโภชนาการ 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นางสาวกลมโมทย ์  จ ารัสโรมรัน การแกปั้ญหาผูเ้รียนแต่งกายผดิระเบียบในห้องเรียน 
2 นางพรทิพย ์ สุวรรณเลิศ การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวชิาการแปรรูปอาหาร ชั้น ปวส.1 แผนกอาหารและโภชนาการ  
3 นางมรรษณา จดัดี การแกปั้ญหาการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในชั้นเรียน 
4 นางศิริลกัษณ์ วภิาศรีนิมิต การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาอาหารมงัสวิรัติของนกัเรียน 
5 นางนาธญา สดช่ืน การพฒันาชุดฝึกทกัษะการชัง่ ตวง วดัอาหารของนกัศึกษาชั้น ปวส.2 
6 นางสาวขนิษฐา  อุทศัน์ การศึกษาวจิยัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเ้ป็นผูมี้วนิยัและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและการเรียนดีข้ึนของนกัศึกษา

ระดบัชั้นปวส.1 (สคอ  56.1)  สาขางานการประกอบอาหาร  
7 นางกมลวรรณ         โลหิตกาญจน์ การพฒันาชุดฝึกทกัษะการเลือกซ้ืออาหารของนกัศึกษาชั้น ปวส.1 

 

ประเภทวชิา ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นางณฐักาญจน์ ถาวรรัตน์ การศึกษาและพฒันาการเขา้ชั้นเรียนของนกัเรียนระดบัชั้น  ปวช.3  รายวชิา  2401-2218  เส้ือผา้วยัรุ่น  สาขาวขิาผา้และเคร่ือง
แต่งกาย 

2 นางพชัรา พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

การปรับปรุงพฤติกรรมการเขา้เรียนให้ตรงเวลา  ชั้น  ปวช.1  สาขาวชิา  แฟชัน่และส่ิงทอ 

3 นางพชัรินทร์    มีทรัพย ์ การปรับปรุงพฤติกรรมความรับผดิชอบในการปฏิบติังานของนกัเรียนนกัศึกษา  ใหรู้้จกัการท างาน  อยา่งเป็นระบบและบรรลุ
วตัถุประสงคข์องนกัศึกษาระดบัชั้น  ปวส.ปีท่ี  1 

4 นางสุรภี ทิมกาญจนะ ส่งเสริมทกัษะการคน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเองเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพและไดม้าตรฐาน  ณ  ศูนยก์ารเรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทาง  อาชีวศึกษา  หอ้ง  832 

 



ประเภทวชิาศิลปกรรม สาขางานวจิติรศิลป์ 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นายวญิญู คงฉิม การพฒันาทกัษะผูเ้รียนวชิาจิตรกรรมสร้างสรรค์ 
2 นายเอกพล ไชยพรหม ปัญหาการไม่เขา้ใจเร่ืองแสง  และเงา  ในงานวชิาวาดเขียนพื้นฐานของ  ปวช.1  วชิา  2301-2001  วาดเขียนหุ่นน่ิง ระดบั  ปวช.1 
3 นางอ าพร สาระมนต ์ การส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นศิลปะการวาดภาพ 
4 นายปรานต ์  มีมานะ การพฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรคโ์ดยใชกิ้จกรรมศิลปะงานส่ือผสม 

 

ประเภทวชิาศิลปกรรม สาขางานออกแบบ/สาขาคอมพวิเตอร์กราฟิก 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นายกฤษณะ เฉลิมชยั การแกปั้ญหาการเรียนรู้บกพร่องของนายสิทธินนท ์  กาจารี นกัศึกษา หอ้ง สศค.557.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
2 นางสาวเกษวรางค ์ พานประเสริฐ การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา  การเขียนแบบเพื่องานออกแบบ  โดยใชกิ้จกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  ของนกัศึกษาระดบัชั้น  

ปวช.1  หอ้ง ชศอ.57.1 
3 นายคธาวธุ เครือวยิะ การส่งเสริมเจตคติในการส่งงาน  ของนกัเรียน  ระดบัชั้น  ปวช.1  สาขาวชิาการออกแบบ 

 

ประเภทวชิาศิลปกรรม สาขางานเคร่ืองเคลอืบดินเผา 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นายจิรศกัด์ิ คลุมดวง บทเรียนเสริม  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนกัศึกษาสมาธิสั้น 
2 นางสาวรุ่งนภา ยนืยงวนานนท ์ วนิยัการปฏิบติั/ส่งงานในรายวชิาเลือกเสรี 
3 นางสาวจิราภรณ์ ตุย้บุญมา บรูณาการ  จดัท าส่ือการสอนใหค้รูท่ีมีความตอ้งการร่วมกบัรายวชิาเทคนิคการน าเสนอผลงาน  ชั้น  ปวส.1  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

กราฟิก 
 
 



ประเภทวชิา ทกัษะชีวติ 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นางกีระติกาญน์ มาอยูว่งั การพฒันากระบวนการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  (ปวส.1)  
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยใชกิ้จกรรมการเรียนแบบร่วมมือ  (เทคนิคการสอนแบบ  Jigsaw) 

2 นายคนึง ศรีอ าพร เคร่ีองใชไ้ฟฟ้าในบา้นและส านกังานโดยใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตและ Powerpoint 
3 นางสาวจ าแรง วงศฟ์ู ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสังคมและโครงสร้างสังคมไทยต่อการคิดเชิงอนาคตของ นศ. ปวส.1 
4 นายไตรสิทธ์ิ สิงหภิวฒัน์ การพฒันาแบบฝึกสมรรถภาพทางกายส าหรับนกัศึกษา 
5 นายพินิจ นครพนัธ์ุ พฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ 
6 นางรจนา เฉลิมชยั การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนวชิาทกัษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
7 นางวรรณนภา ไกวลัอาภรณ์ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบา้นของนกัเรียน 

8 นายสวสัด์ิ ประพฤติ การไม่ออกเสียง /S/ ท่ีอยูห่ลงัค านามหรือกิริยา 
9 นางองัคณา สอนลาย การพฒันาและส่งเสริมทกัษะการอ่านค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
10 นางอุรา โกษาวงั การปรับปรุงพฤติกรรมเขา้ชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใชส้ัญญาการเรียนกบันกัเรียน ชั้น ปวช.3  สาขาวชิาศิลปกรรม 
11 นางสาวพรรณี เช้ือค าลือ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในวธีิสอนวชิาภาษาองักฤษเทคโนโลยสีานสนเทศ 
12 นางสาวจารุพร วางมือ การพฒันาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนกัเรียนระดบัปวช.1 หอ้ง ชพบ.57.3 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 
13 นางทิพยภิ์ญญา ผลิดใบ ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงเพื่อพฒันาการอ่านออกเสียง  S/H ของนกัเรียน ชพบ57.1 
14 นายศิลธรรม  ชยัมงคล การวเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการขาดประสิทธิภาพในการเรียนลีลาส 
15 นางสาวกรพรรณ เทพวงั การใชล้ าดบัเลขแกปั้ญหาการเขา้ห้องเรียนชา้ของนกัเรียนสาขาวชิา  อาหารและโภชนาการ  
16 นางเสาวนีย ์ จิงจู การสอนเสริมทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษ  2  ของนกัศึกษาชั้น  ปวช .3  สาขาธุรกิจคา้ปลีก 
17 นายอุดมฤทธ์ิ มูลฟู การปรับพฤติกรรมนกัเรียนท่ีขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน  ในการเรียนวชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและ

บริการ รหสัวชิา  2000-1303  โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ  STAD  เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
18 นางสาวนุชจนาท ภูทองพนัธ์ การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 ของนกัเรียนชั้น ปวช.2 สาขาการออกแบบ 



ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 
19 นายทศพล วจิารรณกรณ์ การส ารวจการเขา้เรียนสายของนกัศึกษาระดบัชั้น  ปวส.1  วชิาคณิตศาสตร์ธุรกิจ  3000-1404  สาขาวชิาการตลาด  สบต.57.4 
20 นางสาวอมรรัตน์ แกว้วรรณรัตน์ การอ่านออกเสียงค าศพัทภ์าษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านรายวชิา  ศพัทเ์ทคนิคภาษาองักฤษ  ของนกัเรียนสาขาวชิา

อาหารและโภชนาการวทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง 
 
  
 
 
 
 
 
 


