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ชื่อ – นามสกุล ชื่อเรื่อง 
นางกมลวรรณ โลหิตกาญจน์ การแก้ไกพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 
นางสาวกมลโมทย์ จ ารัสโรมรัน การแก้ปัญหาการแตกความสามัคคีของนักศึกษา กลุ่ม สคอ.54.1 
นายกฤษณะ เฉลิมชัย การแก้ปัญหาการเรียนของนางสาวอสิรา ฝั้นแจ้ง  
นางกิติยา สันคม การพัฒนาทักษิมพ์เร็วและแม่นย าโดยใช้ชุดเสริมทักษะ 
นางสาวเกษวรางค์ พานประเสริฐ การแก้ใช้สื่อการสอนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้พรรณม้หลักการจัดและดูแลสวน 
นางกัลยา ผลศิริ การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนด้วยกระบวนการสอนแบบ 
นางกีระติกาญน์ มาอยู่วัง การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ปวส. ที่เรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ (๓๐๐๐ – ๑๖๐๑) ด้วยกระบวนการ

ท างานกลุ่มในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน หนังสือภาพพลิกสามมิติ (pop-up)  
นายคนึง ศรีอ าพร การพัฒนาทักษะการเรียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ โดนใช้เอกสารประกอบการสอน 
นางสาวจงกล นันทพล การพัฒนาทักษะการเชิดหุ่นประกอบการเล่านิทานวิชานันทนาการส าหรับเด็ก ของนกเรียน ปวช.2 สาขาวิชาคหกรรม วิทยาลัย 

อาชีศึกษาล าปาง 
นางสาวจรวยพร เตชะ

เจริญรุ่งเรือง 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาชั้น ชพล.54.1-54.3  
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้น สบล.54.1                    /          

นายจาตุรนต์ บริจินดา เทคนิคการเรียนรู้แผนกิจการกลุ่มค้นคว้าจากค าพิพากษาฎีกา เพื่อเป็นแนวทางการน ากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
นางสาวจ าแรง วงศ์ฟู ศึกษาวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ 
นางสาวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง การฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ขั้นพ้ืนฐานด้วยทักษะการเรียนของนักศึกษา สาขางานการตลาดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) 
นายจิรศักดิ์ คลุมดวง การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาศิลปกรรม 
นายชัยวัฒน ์ วงศ์โท๊ะ รายงานผลการพัฒนาและใช้สื่อในความรู้วิชา 3000 - 0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เช็คระบบอินเตอร์เน็ต 
นางยุวดี          กันทะ การแก้ปัญหา ความสนในเรียนในรายวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
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ล าปางโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
นางชญานันทน์ ธิราช การแก้ปัญหาการลอกข้อสอบการสอบย่อยของนักศึกษา ปวส.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ และรายวิชาระบบฐานข้อมูล 
นางณัฐกาญจน์ ถาวรรัตน์ แก้ไขพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียนของนักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาผ้าและเครื่ 

องแต่งกาย  
นางดวงทอง รูปดี การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Pratice) 
นางดวงพร มีสมบัติ การแก้ปัญหานักศึกษาไม่เข้าใจวิธีการค านวณทุนถัวเฉลี่ย โดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน นักศึกษาแผนกวิชาบัญชี 

 ห้อง สบบ.54.3 ภาคเรียนที่1/2555 
นางดารณี ขุนโขลนสถาพร การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชา การจัดเก็บเอกสารของ น. .         .2                                2555 
นางธนพร โปธา โดครงการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาชั้น ปวช.1 
นายไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน ์ การใช้และฝึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา ปวช.1 
นายนรินทร์ มุกดาเนตร การใช้ปุ่ม NumLock ในการติดตั้งโปรแกรม windows 2003 server 
นายนิพนธ์ ร่องพืช การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ ของนักเรียนชั้น ชพค.55.1 โดยใช้วิธีเพ่ือนช่วยเพื่อน 
นางบุษบา ครอบครอง การแก้ไขปัญหาการเปิดสวิตซ์หลอดไฟ และเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้ ในห้องเรียน 233 
นางปภัสสร อินทโสตถิ การส่งเสริมการอ่านหนังสือและฝึกทักษะการสื่อสารวิชาระบบบัญชี 
นางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
นางประณิตา ศรีสมุทร การพัฒนาความสามารถการเรียนวิชาการสวิเพจ ปวช. โปรแกรมส าเร็จรูป 
นายประยุทธ ภาคบุญ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสาขางานที่จบในระดับ ปวช.3 
นางพรทิพย์ สุวรรณเลิศ การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและการตรงต่อเวลา  
นางพวงพร สิทธิภิญโญ การปรับปรุงกิจนิสัยความรับผิดชอบในการเตรียมและจดซื้ออาหารสดเพ่ือใช้ในการเรียนปฏิบัติ 
นางพัชรา พรหมสาขา ณ 

สกลนคร 
การแก้ปัญหาทักษะการใช้จักรเย็บผ้า 
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นางพัชรินทร์ ขุมนาค การปรับปรุงพฤติกรรมการให้นักเรียนมาให้ตรงต่อเวลาของนักเรียน ปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชวศึกษาล าปาง 
นางพัชรินทร์ มีทรัพย์ การพัฒนากิจกรรมสร้างความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาของนักศึกษาชั้น ปวช.2  แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย 
นางพิชยา เรือนบุรี การแก้ปัญหานักเรียนไม่เข้าใจวิธีการค านวณภาษีตามอัตราก้าวหน้าโดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
นางสาวแพรวพรรณ สิทธิวีระกุล การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บทเรียนส าเร็จรูปวัดหลักเศรษฐศาสตร์ ระดับ ปวส. 
นายภักด ี ศรีอรุณ การแก้ปัญหาของนักเรียนในชั้นเรียน 
นางภัทราวรรณ สุขพนัธุ์ การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
นางมรรษณา จัดดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษา 
นางมายูร สีบุญเรือง การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางยุพิน แสงเหมือนเพชร การแก้ปัญหาการเรียนของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ 
นางรจนา เฉลิมชัย การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ  
นางสาวรุ่งนภา ยืนยงวนานนท์ การน าเศษกล่องจากการทดลองมาใช้ประโยชน์ 
นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ การส ารวจการส่งงานของนักเรียนระดับ.1                         า     ผ้าและเครื่องแต่งกายวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ล าปาง 
นางวรรณา เทพฉิม การสร้างแรงจูงใจในการรักษาความสะอาดของห้องเรียน 
นางวรรณพร ลิมสัมพันธ์สันติ การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจและขาดทักษะด้านการใช้เครื่องใช้ส านักงาน 
นางวัลย์วิภา สะพรั่ง การแก้ปัญหาแกะสลักใบไม้ไม่ได้ 
นางสาววัลลา ทศไนยธาดา การแก้ปัญหานักศึกษาไม่เข้าใจ วิชาการคุณค่าสารอาหารฯ<       ช     > 
นางสาววิชรา เธียรปัญญา การแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 เรื่องการพิมพ์เว้นวรรคไม่ถูกต้อง 
นายวิญญู คงฉิม การเพ่ิมประสิทธิภาพผู้เรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น 
นางสาวศรีมุ่ย เมืองยศ การมัดดอกข่าไม่สวยของนักศึกษาห้อง ชคค.54.1 สาขาวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
นางศิริลักษณ์ วิภาศรีนิมิต การพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาไม่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มนักเรียนรัดับชั้น ชคอ.54.1 (6 คน) 
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นางสาวศิวนาถ พ่ึงคง วิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นายสวัสดิ์ ประพฤติ นัดเรียนไม่ท าความสะอาดเก็บขยะในห้องเรียนทิ้ง 
นางสุวภัทร แต้วัฒนา การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนช้าของนักเรียนแผนกวิชาพาณิชยการ สาขางานการประชาสัมพันธ์ 
นางอังคณา สอนลาย การใช้ verb to be เพ่ือการพัฒนาทักษะการพูด ในรายวิชา 3000-1201 ทักษะพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1  
นางอัญจนา โพธิ์อยู่ การศึกษาความสามารถในการเคาะแป้นพิมพ์ดีดโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
นางอัญชนา เหมวงศ์กุล เสริมทักษะการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
นางสาวอัมรา ศิริประยงค์ การส่งเสริมทักษะ การค้นคว้าความรู้ด้านการตลาด 
นางสาวอานีสรา โศภนะศุกร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ เรื่อง การพิมพ์จับเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
นางอารีรัตน์ พุทธวงศ์ การแก้ปัญหา น .                ำคัญ หลักการตลาด 
นางอุรา โกษาวัง เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ Power Point  
นางอุทุมพร โชควัฒนพรชัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการจัดแสดงสินค้าของนักเรียน ปวช.ปีที3่ โดยใช้สื่อการสอน 
นายอเนก อุดแดง การแก้ปัญหาการขากทักษะร่างภาพในงานวาดเขียนของนักศึกษา ชั้นปีที่1 คณะศิลปกรรม  
นายเอกพล ไชยพรหม การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาดภาพ 
นางสาวฉันทนา หอมขจร การพัฒนาทักษะการตัดเย็บงานประดิษฐ์ของนักศึกษา ปวส.1 สาขางานการจัดการงานคหกรรมโรงแรม โดยใช้ชุดฝึกแบบบูรณา

การ 
นายทศพล วิจารณกรณ์ การคูณเลขได้ช้าของห้อง ชพป.55.1 จ านวน 5 คน 
นายธนพล กันยะติ๊บ การพัฒนาพฤติกรรมการส่งผลงานวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยแฟ้มสะสม

ผลงาน (portfolio) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
นางสมพร สารสมุทร พฤติกรรมการไม่ท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองของนักเรียน 
นางสาวพรรณี เชื้อค าลือ การพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียง

ค าศัพท์ 
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นายคธาวุธ เครือวิยะ ศึกษาวิธีการัฒนาผลสัมฤทธิ์มางการเรียนวิชาสุนทรียศาสตร์ (2301 - 1004) 
นางสาวจิราภรณ์ ตุ้ยบุญมา การปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบ 
นางสาวจารุพร วางมือ การแก้ปัญหาการขาดการกระตือรือร้นในดารเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ 
นางสาวณฐนันธ์ พิริยะธนาธรรม การศึกษาการเรียนการสอนโดยวิธีกระบวนการกลุ่มฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นางทิพย์ภิญญา ผลิดใบ ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการออกเสียง S/H นักศึกษาระด้บชั้น ชพค.54.1 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ใน

รายวิชา 2000 – 1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 
นางสาวธนวรรณ พันธ์ทิพย์กุล การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนาของนักเรียนระดับชั้นประกาษนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ 
นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว ความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ต่อการท าหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ 4 
นางสาวเบญจวรรณ วรรณสาร ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง S/T       เรียน ชพข 53.2 วิทยาลัย อาชีวศึกษาล าปาง ปี

การศึกษา 2555 
นางสาวมณีนุช กันจันวงศ์ แก้ไขพฤติกรรมการเล่นเกมของนักศึกษาห้อง ชพค.54.1 ปี1/55 ในรายวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล Access 2007 
นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก เรื่อง การใช้ฟิลเตอร์ตกแต่งภาพ ของนักศึกษา ปวช.3 สาขางาน

เลขานุการ 
นายศิลธรรม  ชัยมงคล การใช้แบบฝัดการทดสอบสมรรตภาพทางกายเพ่ือพัฒนาสมรรตภาพทางกายของนักเรียน ชั้นปวช.1 แผนกวิชา คหกรรม 
นางสาวศุภพร ใจปินตา การใช้กิจกรรมเพลงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ และลดความวิตกกังวลในการสื่อสารของนักเรียน 
นายสุธีร์ ฟูเต็มวงศ์ การพัฒนาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
นางเสาวนีย์ จิงจู “The use of music activities to develop listening speaking skill and reduce an anxiety in communication of the 

diploma student ” 
นางอังคณา   จักรปาณิรักษ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์และการเรียนของนักศึกษาแผนก คอม วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

เรียนของนักศึกษา 
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 นางสาวอัยยกรณ์ พันธุ์จินา การศึกษาการปรับพฤติกรรมการแต่งกายชุดนักศึกษาของนักศึกษาสาขางานการตลาด ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 โดยการสังเกตและ
เสริมแรงทางลบ 
 

นางสาวอาภัสรา พลละคร การแก้ไขพฤติกรรมการส่งงานช้ากว่าก าหนด 
นางอ าพร สาระมนต์ การร่างภาพวิชากายวิภาค 
นายอุดมฤทธิ์ มูลฟู ศึกษาเจตคติต่อดารเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (2000 - 1421) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 2 ที่มีระดับผลการ

เรียนต่างกัน 
นางกัลยา สันเทพ การแก้ปัญหาการขาดเรียนและไม่ส่งงาน ของนักศึกษาวิชาการตลาด นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนักศึกษาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางที่เรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ด้วยวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง 
นางสาวอัญชุลี    ทวีบุญ ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ ปวช. ปีที3่/2555 ที่มีต่อการสอนโดยเน้นการบันทึกบัญชี วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 
นางสาวอรทัย             ใจยัง การวิจัยเรื่อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะ ร ล โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ ส าหรับนักเรียนสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 ห้อง 3 ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  
นางสาวนภษร   จุ้ยอินทร์ การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเรียงความ ส าหรับนักศึกษาสาขา การบัญชี ชั้นปีที่ 1 ห้อง 3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ต าบล

หัวเวียง อ าเภอเมือง จ าหวัดล าปาง ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  


