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ชื่อ – นามสกุล ชื่อเรื่อง 
นางสาวกลมโมทย์   จ ารัสโรมรัน การศึกษาข้อมูลประวัตินักเรียนกลุ่ม ชคอ.56.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
นายกฤษณะ เฉลิมชัย 1.การแก้ปัญหาเรื่องการแต่งกายผิดระเบียบในนักเรียนกลุ่ม อศจ.รร.1 สาขาวิชาการออกแบบ 2.วิจัยรายงานผลโครงการสร้างวินัยจากใจตน 

 ปี 2555 กิจกรรม “ใส่หมวกใส่ใจสร้างวินัยจราจร” 
นางกิติยา สันคม ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา สาขาวิชาการเลขานุการ 
นางสาวเกษวรางค์ พานประเสริฐ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน 
นางกัลยา ผลศิริ การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนด้วยกระบวนการสอนแบบ six steps 
นางกีระติกาญน์ มาอยู่วัง การศึกษาองค์สะท้อนคิดของนักศึกษา ปวช.1 ที่มีต่อการจักการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 
นายคนึง ศรีอ าพร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่1 

โดยการสอนแบบอริยสัจ 4 
นางสาวจงกล นันทพล การพัฒนาทักษะ การต่อผ้า รายวิชา 3406-2113 ศิลป์ประดิษฐ์ของนักศึกษา ปวส. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรม 
นางสาวจรวยพร เตชะเจริญรุ่งเรือง 1.ปัญหาการส่งงานล้าช้าและการทุจริต 2.การเข้าเล่มเย็บกี่ด้วยมือไม่ผ่านเกณฑ์นักศึกษา 
นายจาตุรนต์ บริจินดา ควรใช้ MAPPING เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
นางสาวจ าแรง วงศ์ฟู ส่งเสริมการมีสมาธิเพ่ือประเทืองปัญญา โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร(ปวช) สาขาวิชาผ้าและ 

เครื่องแต่งกาย 
นางสาวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง การส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ทางการตลาดของนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
นายจิรศักดิ์ คลุมดวง การใช้สื่อการสอนส าหรับนักศึกษาพิเศษ สาขางานศิลปกรรมเครื่องเคลือบ ระดับปวช.1 
นายชัยวัฒน ์ วงศ์โท๊ะ การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
นางชญานันทน์ ธิราช การใช้ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่องการแปลงเลขฐาน การบวก การลบ การคูณ และการหารเลขฐานของ

นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ปีการศึกษา 2556 
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นางณัฐกาญจน์ ถาวรรัตน์ การศึกษาการเข้าเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 รายวิชา 2400-1001 ผ้าและการแต่งกาย สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  
ภาคเรียนที่ 1/2556 

นางดวงทอง รูปดี การส ารวจความพึงพอใจในการเรียนรหัส 2001-0006 วิชาการเงินส่วนบุคคล ผ่านสื่อเว็บไซด์ 
http://sitex.google.com/site/duangthong4178/ 

นางดวงพร มีสมบัติ ปัญหานักศึกษาลอกงานส่งครู 
นางดารณี ขุนโขลนสถาพร ปัญหาการจัดจ าหน่ายดัชนีการเก็บเอกสารในการเรียนวิชาการจัดเก็บเอกสารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)ชั้นปีที่2  

แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

นางธนพร โปธา โครงการพัฒนาความสามารถในการท ากระดาษท าการ 8 ช่องโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้น ปวช.1 
นายไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน ์ การวิจันเรื่องการพัฒนาแบบฝึกสมรรถภาพทางกายส าหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1 
นายนรินทร์ มุกดาเนตร การเรียนศัพท์ในการแจ้งข้อผิดพลาดของการเขียนโปรแกรม สัปดาห์ละ 5 ค า วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายนิพนธ์ ร่องพืช การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพเรื่องการค านวณในโปรแกรม Microsoft Excel โดยการใช้แบบฝึกหัดเสริม

ทักษะ 
นางบุษบา ครอบครอง การแก้ปัญหานักศึกษาเข้าเรียนสาย นักศึกษา ปวส.1 (สบบ.56.5) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 

นางปภัสสร อินทโสตถิ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม 
นางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัย

อาชีวศึกษาล าปาง โดยใช้วิธีการจักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
นางประณิตา ศรีสมุทร การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียนชั้น สบค.55.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน

การพัฒนาเว็บเพจ ที่เรียนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ 
นางพรทิพย์ สุวรรณเลิศ การปรับพฤติกรรมของนักศึกษาให้มีทักษะการพัฒนาขนมไทย 
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นางพวงพร สิทธิภิญโญ งานวิจัยการประเมินคุณภาพมาตรฐานของเตาอบไฟฟ้าในการเรียนวิชาผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่นักศึกษา สคอ.55.1 สาขางานการประกอบอาหาร 
นางพัชรา พรหมสาขา ณ 

สกลนคร 
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนให้ตรงเวลา 

นางพัชรินทร์ ขุมนาค การส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับการขายเบื้องต้น 1 
นางพัชรินทร์ มีทรัพย์ การปรับปรุงพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษาให้รู้จักการท างานอย่างเป็นระบบ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ

นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
นางพิชยา เรือนบุรี การพัฒนาผู้เรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยกิจกรรมการแข่งขันการค านวณภาษีตามอัตราก้าวหน้า 
นางสาวแพรวพรรณ สิทธิวีระกุล การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
นายภักด ี ศรีอรุณ การพัฒนาผู้เรียนวิชาหลักการตลาดด้วยกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา  
นางภัทราวรรณ สุขพันธุ์ ศึกษาสาเหตุพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือลอกการบ้าน 
นางมรรษณา จัดดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
นางมายูร สีบุญเรือง การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร การศึกษาความพึงพอใจในการใช้ภาพประกอบการเรียนรู้ค ากิริยาภาษาญี่ปุ่น 

นางรจนา เฉลิมชัย การพัฒนาการอ่านเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
นางสาวรุ่งนภา ยืนยงวนานนท์ ปัญหาการใช้โทรศัพท์มือถือกับการเรียน 

นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ การส ารวจพฤติกรรมความไม่รับผิดชอบของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิจิตรศิลป์ 

นางวรรณา เทพฉิม ศึกษาการสร้างแรงจูงใจเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 
นางวรรณพร ลิมสัมพันธ์สันติ การแก้ปัญหาเครื่องใช้ส านักงานมีจ านวนไม่เพียงพอในการเรียนการสอนวิชาการใช้เครื่องใช้ส านักงาน 
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นางวัลย์วิภา สะพรั่ง การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษา 
นางสาววัลลา ทศไนยธาดา การแก้ปัญหานักเรียนไม่เข้าใจวิธีการค านวณคุณค่าสารอาหารฯโดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน นักเรียนประเภทวิชาคหกรรม สาขางาน

อาหารและโภชนาการห้อง ชคอ.56.1 และ ชคอ.56.2 ภาคเรียนที่ 1/2556 
นางสาววิชรา เธียรปัญญา การตรวจงานแบบประเมินความถูกต้อง 

นายวิญญู คงฉิม การพัฒนาทักษะผู้เรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ 
นางสาวศรีมุ่ย เมืองยศ การแก้ปัญหาการเรียนร้อยมาลัยในวิชา ดอกไม้สด1 
นางศิริลักษณ์ วิภาศรีนิมิต การศึกษาและการแก้ปัญหานักศึกษาท่ีขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ชั้นปวช.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
นางสาวศิวนาถ พ่ึงคง นักเรียนชอบเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน 
นายสวัสดิ์ ประพฤติ การไม่ส่งงานตามก าหนด 
นางสุรภี ทิมกาญจนะ การส่งเสริมและการพัฒนาการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์พร้อมรู้จักคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ”การออกแบบเสื้อประจ ารุ่น ปวส.2 (สคผ.

55.1) จ านวน 13 คน” เพ่ือเติมเต็มให้นักศึกษา 2 คน ที่กลับจากการฝึกงานร้านไชโยแมนช็อป 
นางสุวภัทร แต้วัฒนา การศึกษาพฤติกรรมไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักเรียนระดับปวช.2ห้อง ชพล.55.1สาขางานการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
นางอังคณา สอนลาย การใช้ Verb to Be เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดเพ่ือการสื่อสาร 
นางอัญจนา โพธิ์อยู่ การศึกษาความสามารถในการเคาะแป้นพิมพ์ดีด โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
นางอัญชนา เหมวงศ์กุล การใช้บริการ Facebook ทางอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร ของนักศึกษา ปวส.1 ห้อง สบบ.56.1 ประจ าภาคเรียนที่ 1/2556 
นางสาวอัมรา ศิริประยงค์ การส่งเสริมการมีสมาธิเพื่อประเทิงปัญญา  โดยมุ่งเน้นกิกรรมที่ต้องใช้สมาธิ 
นางสาวอานีสรา โศภนะศุกร์ ส่งเสริมทักษะการพูด น าเสนอ ของนางสาวอารดา  ทนันชัย 
นางอารีรัตน์ พุทธวงศ์ การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนโดยใช้สื่อ Power Point ในเรื่องผลไม้ 
นางอุรา โกษาวัง การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา โดยใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ชื่อ – นามสกุล ชื่อเรื่อง 

นางอุทุมพร โชควัฒนพรชัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด 
นายเอกพล ไชยพรหม ปัญหาการไม่เข้าใจเรื่องแสง และเงาในการงานวิชาวาดเขียนพื้นฐานของ ปวช.1 
นางสาวฉันทนา หอมขจร การพัฒนาทักษะการประดิษฐ์กระเป๋าเอนกประสงค์วิชา 3406-2006 การตัดเย็บงานประดิษฐ์ ของนักศึกษา ปวส. สาขางานการจัดการคหกร

รมโรงแรม โดยใช้ชุดฝึกทักษะแบบบรูณาการ 
นางนาธญา สดชื่น การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานในการเรียนวิชาโภชนาการ ระดับชั้น ปวส.2 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ

แบบ STAD เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
นางสมพร สารสมุทร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท าแบบฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
นางสาวพรรณี เชื้อค าลือ การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้บทสนทนาของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวชิาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
นายคธาวุธ เครือวิยะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นปวช.1สาขาการออกแบบ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 
นางสาวจิราภรณ์ ตุ้ยบุญมา การแก้ปัญหาการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนชั้น สคอ.56.1 
นางสาวจารุพร วางมือ การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  
นางสาวณฐนันธ์ พิริยะธนาธรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 แผนกวิชาการตลาด 
นางทิพย์ภิญญา ผลิดใบ ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียง S/H ของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่ 2 
นางสาวนิลรัตน์ ซ้อนเขียว การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีอาหารของนักศึกษาห้อง สคอ.55.1 ปวส.2 โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
นางสาวมณีนุช กันจันวงศ์ การศึกษาการแก้ไขการเล่นอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาห้อง ชพธ.56.1 ประจ าภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2556 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบ

สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  
นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง การแก้ไขปัญหาทักษะการแปลงเลขฐานวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
นายศิลธรรม  ชัยมงคล การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน 
นายสุธีร์ ฟูเต็มวงศ ์ การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้ด้วยการปฏิบัติจริง 
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ชื่อ – นามสกุล ชื่อเรื่อง 

นางเสาวนีย์ จิงจู Developing skill English for Enunciation of the Diploma Students 1 year  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

นางอังคณา   จกัรปาณิรักษ์ พฤติกรรมการขาดเรียนนักศึกษา 
นางสาวอาภัสรา พลละคร การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการเลขานุการ วิชา 2201-0006 การเงินส่วนบุคคล 
นางอ าพร สาระมนต์ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 

นายอุดมฤทธิ์ มูลฟู การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส 2000-1421 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วม
ใจแบบ Stad เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นางสาวอัญชุลี    ทวีบุญ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลค าของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ห้อง ชพบ.55.1 โดยใช้แบบประเมินก่อน
เรียนและหลังเรียน 

นางสาวศิริลักษณ์           พันธ์สิทธิ์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักศึกษา 

นางสาวอ้อยใจ แดงอินทร์ การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการค านวณภาษีบุคคลเงินได้ธรรมดา โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิตประกอบการใช้สื่อของจริง ของนักศึกษาห้อง 
ชพบ.54.4 ระดับปวช.2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

นางสาวนุชจนาท ภูทองพันธ์ การส่งเสริมทักษะการอ่านภาอังกฤษโดยใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ส าหรับนักเรียนชั้น ปวช.1 ชศอ.56.1 สาขาวิชาการออกแบบ 
นางสาวกรพรรณ เทพวัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนและการขาดเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก ห้อง ชพธ.55.1 
นางสาวขนิษฐา  อุทัศน์ การศึกษาวิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักศึกษาชั้น ปวส.

1 (สคอ.56.2)สาขางานการประกอบอาหาร สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
 


