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ชื่อ – นามสกุล ชื่อเรื่อง 
นางกมลวรรณ โลหิตกาญจน์ การแก้ไขพฤติกรรมการเรียนและเข้าห้องเรียนสาย 
นางสาวกมลโมทย์ จ ารัสโรมรัน การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ 
นายกฤษณะ เฉลิมชัย การรายงานผลโครงการสร้างวินัยจากใจตน “๖๐ วันฉันท าได้ ถวายในหลวง” 
นางกิติยา สันคม ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชา 3203-2008 สัมมนาฯ 
นางสาวเกษวรางค์ พานประเสริฐ ศึกษาวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นางกัลยา ผลศิริ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน 
นางกีระติกาญน์ มาอยู่วัง การศึกษาผลการสะท้อนความคิดของ นศ. ระดับชั้น ปวช.1 ที่ดีต่อการเรียนวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1 
นายคนึง ศรีอ าพร การศึกษาความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นศ. สาขา การบัญชีฯ 
นางสาวจงกล นันทพล ความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน 
นางสาวจรวยพร เตชะเจริญรุ่งเรือง ปัญหาการใช้เครื่องใช้ส านักงานในห้องปฏิบัติส านักงาน (มี 4 เรื่อง) 
นายจาตุรนต์ บริจินดา การใช้ KM ประกอบการศึกษาเรียนรู้ วิชา กฎหมายพาณิชย์ 
นางสาวจ าแรง วงศ์ฟู ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิชา มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม 
นางสาวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง พฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนสาขางานการขายวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
นายจิรศักดิ์ คลุมดวง การใช้สื่อแผ่นป้ายช่วยสอนในงานสื่อการสอน 
นายชัยวัฒน ์ วงศ์โท๊ะ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การค้าหาข้อมูลของนักศึกษาชั้นประกาศฯ 
นางชญานันทน์ ธิราช การพัฒนาบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชาพัฒนาเว็บเพ็จชั้นสูง รหัส 3204-2204 ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรม 

Meedlc  
นางณัฐกาญจน์ ถาวรรัตน์ การส ารวจการเข้าชั้นเรียนสายของนักเรียนชั้น ปวช.วิชา เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น 
นางดวงทอง รูปดี การพัฒนาการเขียนข่าวโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนข่าว 
นางดวงพร มีสมบัติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่องสินทรัพย์หมุนเวียน ฯ 
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นางดารณี ขุนโขลนสถาพร การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยชุดการสอนพิมพ์ดีดศึกษา 
นางธนพร โปธา โครงการพัฒนาตามรายการบันทึกการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษา  
นายไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน ์ การพัฒนาแบบฝึกสมรรถภาพทางกายส าหรับ นศ. ชั้น ปวช.1 
นายนรินทร์ มุกดาเนตร ศัพท์ช่าง สัปดาห์ละ 1 ค าแผนกวิชาเทคโนโลยีสายสนทนา 
นายนิพนธ์ ร่องพืช การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติท่ีใช้ในการจัดการเรียนโดยใช้แบบที่ความคิดในการจัดการเรียนการสอนฯ 
นางบุษบา ครอบครอง การแก้ปัญหาขยะในชั้นเรียน นศ.ปวส.1 ห้อง สบบ. 55.4  
นางประภัสสร อินทโสตถิ การส่งเสริมทักษะเป็นผู้น าเสนอและสนใจฟังการน าเสนอผลงานของผู้อ่ืน 
นางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์ การศึกษาพฤติกรรมเรื่อง การไม่ท าการบ้านของนักศึกษาชั้น ปวส.2  
นางประณิตา ศรีสมุทร การพัฒนาความสามารถทางการเรียนหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฯ 
นางพรทิพย์ สุวรรณเลิศ การปรับพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการอาหาร 
นางพวงพร สิทธิภิญโญ การปรับปรุงนิสัยความรับผิดชอบในการส่งงานที่ครูมอบหมายหลังการเรียนทฤษฎี 
นางพัชรา พรหมสาขา ณ สกลนคร การแก้ปัญหาทักษะการใช้จักรเย็บอุตสาหกรรมฝีเข็มตรง 
นางพัชรินทร์ ขุมนาค การปรับพฤติกรรมนักเรียนเข้าเรียนสาย 
นางพัชรินทร์ มีทรัพย์ โครงการพัฒนากิจกรรมสร้างความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาของชั้น ปวช.1 
นางพิชยา เรือนบุรี การแก้ไขปัญหาในการเรียนการเงินส่วนบุคคล โดยวีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
นายพินิจ นครพันธุ์ พฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ 
นางสาวแพรว สิทธิวีระกุลพรรณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ ระดับ ปวส. 
นายภักด ี ศรีอรุณ การส่งเสริมการค้าคว้าความรู้ทางการตลาด 
นางภัทราวรรณ สุขพันธุ์ การพัฒนาพฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
นางมรรษณา จัดดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 
นางมายูร สีบุญเรือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อนกับการสอบปกติ 
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นางยุพิน แสงเหมือนเพชร การศึกษาความพึงพอใจในการใช้เอกสารด้านการเรียนรู้ตัวอักษรดะตาคะนา 
นางสาวรุ่งนภา ยืนยงวนานนท์ การบูรณาการเขียนภาษาไทยกับรายวิชาตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา 1 
นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ ความรับผิดชอบของนักสาขาวิชา เลขานุการ 
นางวรรณา เทพฉิม วิธีการสอนที่ส่งเสริมฟฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษา ปวส.  
นางวรรณพร ลิมสัมพันธ์สันติ รายงานการวิจัยสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะอาชีวศึกษา 
นางวัลย์วิภา สะพรั่ง การปรับปรุงพฤติกรรมการเรียน 
นางสาววัลลา ทศไนยธาดา การแก้ไขปัญหา น.ศ. ไม่เข้าใจวิธีการด ารงคุณค่าสารอาหารฯ 
นางสาววิชรา เธียรปัญญา การแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนวิชาบันทึกเรื่องการตรวจงานแบบฝึกจัดเวลา 
นายวิญญู คงฉิม การพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
นางสาวศรีมุ่ย เมืองยศ การขาดคุณธรรม 8 ประการของนักศึกษา ห้อง สคค 54.1 
นางศิริลักษณ์ วิภาศรีนิมิต การพัฒนาบุคลิกภาพมารยาทด้วยแบบฝึก 
นายสวัสดิ์ ประพฤติ การพูดสนทนาภาษาอังกฤษไม่คล่องแคล่ว 
นางสุรภี ทิมกาญจนะ ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
นางสุวภัทร แต้วัฒนา การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือการบ้านของ นศ. ระดับ ปวช.3 ห้อง ชพล 53.3 

นางอังคณา สอนลาย การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
นางอัญจนา โพธิ์อยู่ การศึกษาเปรียบเทียบการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษา 
นางอัญชนา เหมวงศ์กุล การสร้างชีวิตกิจกรรม EASY TAX วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
นางสาวอัมรา ศิริประยงค์ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ชพข 54.1 
นางสาวอานีสรา โศภนะศุกร์ ความพึงพอใจของหน่วยงานราชการที่มีต่อนักเรียนฝึกงานปวช.2แผนกวิชาการเลขานุการ 
นางอารีรัตน์ พุทธวงศ์ การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนโดยใช้สื่อ power point ในเรื่องผลไม้  
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นางอุรา โกษาวัง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่งงานของนักเรียน ชศป. 55.3  
นางอุทุมพร โชควัฒนพรชัย การพัฒนาทักษะด้านการเสนอขายสินค้าของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการบัญชี 
นายอเนก อุดแดง การแก้ไขปัญหาการขาดทักษะการร่างภาพในงานวาดเขียน 
นายเอกพล ไชยพรหม การแก้ปัญหาในรายวิชาการพิมพ์สกรีน ในกรณีท่ีวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน  
นางสาวฉันทนา หอมขจร การศึกษาพฤติกรรม การเข้าเรียนสาย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 วิชา เครื่องหอมของช าร่วย สาขางานการจัดการงานคหกรรม

โรงแรม 
นายธนพล กันยะติ๊บ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา โปรแกรมเชิงวัตถุ 2 ด้วยโครงงาน  
นางนาธญา สดชื่น การพัฒนาชุดฝึกทักษะการท าขนมเทียนนักศึกษาชั้นปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางสมพร สารสมุทร พฤติกรรมการไม่สนใจเรียนและท างานส่งของนักเรียน ระดับ ปวช 1 ห้อง ชพบ 54.4 สาขางานการบัญชี 
นางสาวพรรณี เชื้อค าลือ การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 
นายคธาวุธ เครือวิยะ การใช้สื่อการสอน วิชาการออกแบบตกแต่งอาคารที่พักอาศัย 
นางสาวจิราภรณ์ ตุ้ยบุญมา การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดความมุ่งม่ันและตั้งใจในการท างาน 
นางสาวจารุพร วางมือ การใช้แบบฝึกหัดและการเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 
นางสาวณฐนันธ์ พิริยะธนาธรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบมากข้ึนของนักศึกษาแผนกการตลาดปีที่ 1  
นางทิพย์ภิญญา ผลิดใบ ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง sIH 
นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว การพัฒนาเจตคติเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักศึกษา วิชาอาหารและโภชนาการ ห้อง สคอ. 55.1 
นางสาวมณีนุช กันจันวงศ์ การศึกษาพฤติกรรมการโดดเรียน หนีเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ห้อง ชพค 55.2 
นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง แก้ไขปัญหาการจดจ าค าศัพท์คอมพิวเตอร์ในวิชาการใช้โปรแกรม กราฟิกของนักศึกษาระดับ ปวช 3 
นายศิลธรรม  ชัยมงคล ทัศนคติที่มีการเรียนลีลาศของนักศึกษาแผนกการตลาด 
นางศุภพร ทิศใหม่ การสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบการสื่อสารเพ่ิมเติมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
นายสุธีร์ ฟูเต็มวงศ์ แก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือซ่อมคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ปวช. 3 
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นางเสาวนีย์ จิงจู การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ปวส. 2 แผนกการตลาด ปีการศึกษา 2555  
นางอังคณา   จักรปาณิรักษ์ พฤติกรรมของนักเรียนที่ขาดเรียนในรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
นางสาวอัยยกรณ์ พันธุ์จินา การสอนโดยการกระตุ้นให้นักศึกษาตั้งค าถาม ( Teaching by Motivating Students to Questioning ) 
นางสาวอาภัสรา พลละคร การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียนชั้น ปวช 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
นางอ าพร สาระมนต์ การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนวิชาประติมากรรมภาพนูน ระดับชั้น ปวช.2 
นายอุดมฤทธิ์ มูลฟู ผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจ าแนกสารในรายวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของ

นักเรียนสาขาวิชาการขาย ห้องชพข. 53.2 
นางสาวอัญชุลี    ทวีบุญ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นปวช 3 ห้อง ชพข 53.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ในเรื่องการไม่ส่งงาน 
นางสาวศิริลักษณ์          พันธ์สิทธิ์ การพัฒนาการอ่านในวิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
นางสาวอ้อยใจ แดงอินทร์ ศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนน าเสนอด้วยโปรแกรม power point 
นางสาวนุชจนาท ภูทองพันธ์ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการอ่าน ระดับ ปวช.  
นางสาวกรพรรณ เทพวัง การใช้ล าดับเลขแก้ปัญหาการเข้าห้องเรียนช้าของนักเรียนสาขาศิลปกรรม ห้อง ชศป 55.1 


