
รายงานวจัิยในช้ันเรียน  
  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 

ประเภทวชิาการบัญชี 
 

ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 
1 นางสาวประคอง เจนคุณาวฒัน์ การหาสาเหตุของการส่งแบบฝึกหดัไม่ตรงตามก าหนดเวลาของนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2  

สบบ.57.1 -57.5 สาขาการบญัชี ในรายวชิา บญัชีตน้ทุน รหสัวชิา 3201 – 2003 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
2 นางดวงพร มีสมบติั การแกปั้ญหาความสกปรกในหอ้งเรียน 
3 นางปภสัสร อินทโสตถิ การกระตุน้ให้นกัศึกษาสนใจเรียน 

4 นางบุษบา ครอบครอง ปัญหานกัศึกษาพดูไม่ไพเราะเหมาะสมของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.2 หอ้ง 2 สาขาการบญัชีในวชิา การบญัชีสินคา้และระบบบญัชี
เด่ียว  

5 นางสมพร สารสมุทร การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท าแบบฝึกปฏิบติัของนกัศึกษา วชิา 2201 – 2001 บญัชีเก่ียวกบักิจการซ้ือขายสินคา้ 

6 นางอญัชนา เหมวงศก์ุล การสร้างชุดกิจกรรม Accounting Practice Model วชิาสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
7 นางออ้ยใจ แดงอินทร์ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานในรายวชิาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 ของนกัศึกษาหอ้ง ชพธ.58.1 สาขาธุรกิจคา้ปลีก  
8 นางนิตยา หลวงจนัทร์ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและการขาดเรียนในรายวชิา การสอบบญัชี รหสัวชิา 3201 – 2106 ของนกัศึกษาสาขา การบญัชี 

หอ้ง สบบ. 58.4 
9 นางสาวอญัชุลี    ทวบุีญ ผลการใชกิ้จกรรมคู่ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาการบญัชี นกัเรียนหอ้ง ชพบ.57.1 ระดบัชั้น ปวช.2  

10 นางอรนุช   ชูพงศพ์นัธ์ุ การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ รายวชิา การบญัชีชั้นสูง 1 รหสั 3201-2005 
 

 
 
 



รายงานวจัิยในช้ันเรียน  
  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 
ประเภทวชิาการเลขานุการ 

 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นางกิติยา สันคม การปรับลดพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในห้องเรียน 
2 นางสาวจรวยพร เตชะเจริญรุ่งเรือง การศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษาชั้น ชพล.57.1 – 57.2 สาขาวชิาการเลขานุการ วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง เร่ืองการไม่ส่งงาน / 

ส่งงานชา้ วชิาการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานเลขานุการ รหสั 2201 – 2006 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  
3 นางยพุิน แสงเหมือน

เพช็ร 
การพฒันาทกัษะผูเ้รียนวชิาพิมพดี์ดไทยเบ้ืองตน้ รหสั 2200 - 1006 

4 นางอรุณี ล้ีจินดา การศึกษาผลการใชแ้บบบนัทึกหลงัการเรียนรู้ (Learning log) เพื่อพมันาผลการเรียนรู้ วชิาเทคนิคการพฒันาบุคลิกภาพ ของ
นกัศึกษาระดบัชั้น สบจ.58.1 สาขาวชิาการจดัการส านกังาน วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง ประจ าปีการศึกษา 1/2558 

5 นางอญัจนา โพธ์ิอยู ่ การแกปั้ญหานกัศึกษามองแป้นพิมพข์องนกัศึกษา สาขาวชิาการบญัชี ห้อง ชพบ. 58.4 
6 นางสาวอานีสรา โศภนะศุกร์ ส่งเสริมบุคลิกภาพ และความมัน่ใจ ของนางสาวจารุวรรณ   จนัทร์ตะ๊เครือ 
7 นางสาวอาภสัรา พลละคร การแกไ้ขพฤติกรรมการส่งงานชา้กวา่ก าหนดของนกัศึกษา หอ้ง ชพล. 57.2 แผนกวชิาการเลขานุการ วิทยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง 
8 นางปรียา ปันธิยะ การแกปั้ญหาการส่งงานล่าชา้ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 สบล.58.1 สาขาวชิาการเลขานุการ 

 ในการน าเสนองานส าหรับเลขานุการ รหสัวชิา 3203-2111 
9 นางสุวภทัร แตว้ฒันา การศึกษาพฤติกรรมการเขา้เรียนชา้ของนกัเรียนสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ ระดบัชั้น ปวช.2 (ชคค.57.1)  

ท่ีเรียนในรายวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1/2558 
 
 
 

 



รายงานวจัิยในช้ันเรียน  
  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 

ประเภทวชิาการตลาด 
 

ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 
1 นางสาวจิตตใ์ส แกว้บุญเรือง การพฒันารูปแบบการจดัการธุรกิจของผูเ้รียนวทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง  
2 นายภกัดี ศรีอรุณ การพฒันาผูเ้รียนวชิาหลกัการตลาด ดว้ยกิจกรรมการแข่งขนัตอบปัญหา 
3 นางสาวแพรวพรรณ สิทธิวรีะกุล การพฒันาส่ือการเรียนรู้ผา่นเวบ็ (WBI) วชิา หลกัเศรษฐศาสตร์ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
4 นางอุทุมพร โชควฒันพรชยั การพฒันาทกัษะดา้นการแสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัเรียน ระดบัชั้น ปวช. ปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด ในรายวชิาศิลปะการขาย 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
5 นางสาวณฐนนัธ์ พิริยะธนาธรรม การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมี้วนิยัและความรับผดิชอบ ของนกัเรียนชั้น ปวช.2 หอ้ง ชพต.57.2  
6 นางสาวอยัยกรณ์ พนัธ์ุจินา ลดจ านวนผลการเรียนระดบัไม่สมบูรณ์ (มส.) ในการจดัการเรียนรู้ เร่ืองกระบวนการวจิยัดว้ยการใชแ้รงเสริมทางบวก และชุด 

Miniprop. กรณีศึกษา นกัศึกษาสาขางานการตลาด ระดบั ปวส.ชั้นปีท่ี 2  
7 นางกลัยา ผลศิริ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน รายวชิา 3202 – 2007 การจดัการช่องทางการจดัจ าหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน  

ระดบัชั้น สบต.58.3 การตลาด 
8 นายนิพนธ์ ร่องพืช การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมี้วนิยัและความรับผดิชอบ กรณีศึกษา การเรียนรายวชิา การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ของ

นกัศึกษาระดบั ปวส.2 สาขาวชิาการตลาด กลุ่ม สบต.57.3 วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง จงัหวดัล าปาง 
9 นางพชัรินทร์ ขมุนาค การปรับปรุงพฤตติกรรมการเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลาของนกัเรียน ชั้น ปวช.1 สาขาวชิาการตลาด  

 
 
 

 



รายงานวจัิยในช้ันเรียน  
    ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 
ประเภทวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นายชยัวฒัน์ วงศโ์ทะ๊ การพฒันาทกัาะพื้นฐานของผูเ้รียน (ดา้นสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม) และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดย
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การเรียนการสอน วชิาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา  
รหสั 3204 – 2101 ระดบั ปวส. วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง  

2 นางชญานนัทน์ ธิราช การใชส่ื้อการสอน เชิงมลัติมีเดีย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาในการเรียนรายวชิา การพฒันาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในหวัขอ้เร่ืองการพฒันาเวบ็ดว้ย PHP ร่วม MYSQL 

3 นางมายรู สีบุญเรือง การศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ หอ้ง 931  
วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง  

4 นางประณิตา ศรีสมุทร ความพึงพอใจในการใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 941 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง  
5 นายสุธีร์ ฟูเตม็วงศ ์ การแกปั้ญหาทกัษะการแปลงเลขฐาน วชิาคณิศาสตร์คอมพิวเตอร์ ของนกัศึกษา ระดบัชั้น ปวช.2  

วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง ปีการศึกษา 2558 
6 นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง การศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนในรายวชิาการโปรแกรมเวบ็เพจดว้ยภาษา HTML ของนกัศึกษาระดบั ปวส.  

ปีท่ี 1 สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7 นางสาวมณีนุช กนัจนัวงศ ์ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมี้วนิยัและความรับวชิอบ วชิา โปรแกรมผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.2 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
8 นางสาวสายรุ้ง  มีช่ือ การสร้างบทเรียนวดิีทศัน์เพื่อการฝึกปฎิบติัการใชง้านสูตรและฟังกช์นัในโปรแกรมตารางค านวณ 

 
 
 



รายงานวจัิยในช้ันเรียน  
  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 
ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นายประยทุธ ภาคบุญ การศึกษาความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อการเรียนการสอนของจริง เร่ือง ฮาร์ดแวร์ ของนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2 นายนรินทร์ มุกดาเนตร การเรียนศพัทใ์นการแจง้ขอ้ผิดพลาดของการเขียนโปรแกรม ชั้น สบค.58.1-2 แผนกวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
รายงานวจัิยในช้ันเรียน 

    ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 
ประเภทวชิา พณชิยกรรม (การจัดการธุรกจิค้าปลกี)  

 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นางเพญ็พิชยา เรือนบุรี การพฒันาผูเ้รียนวชิาความรู้เก่ียวกบังานอาชีพดว้ยกิจกรรมการท างานร่วมกนัแบบมีส่วนร่วม 
2 นางภทัราวรรณ สุขพนัธ์ุ การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิา 3200 – 1002 หลกัการจดัการ โดยใชว้ธีิการสอนแลว้สอบ ของนกัศึกษาชั้น สบธ. 58.1 

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก 
 

รายงานวจัิยในช้ันเรียน 
    ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 

ประเภทวชิา พณชิยกรรม (การประชาสัมพนัธ์) 
 

ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 
1 นางองัคณา   จกัรปาณิรักษ ์ จริยธรรมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน 



 
รายงานวจัิยในช้ันเรียน    

  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 
ประเภทวชิา คหกรรม 

 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นางสาวจงกล   นนัทพล การออกเสียงรหสัตวัอกัษร A-Z ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโรงแรมโดยใชกิ้จกรรมเพื่อช่วยเพื่อนในรายวชิา 2406-2005 งานแม่บา้น  
ชั้นปีท่ี 2 (ชคค.57.1) 

2 นางสาวฉนัทนา หอมขจร การศึกษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมี้วินยั และความรับผดิชอบของนกัศึกษา ระดบัชั้น ปวส.1 สาขางานการจดัการ
งานคหกรรมโรงแรม 

3 นางสาวชมชนก    ก๋าวงค ์ การจดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนตั้งค  าถามและหาค าตอบดว้ยตนเองในรายวชิา การจดัการงานวชิาชีพ ของนกัศึกษาระดบั 
ปวส.1 แผนกวชิา คหรรม 

4 นางจามจุรี จินะการ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและการขาดเรียนในรายวชิา การอนุบาลและดูแลเด็ก รหัสวชิา 2406 – 2008 ของนกัศึกษา 
สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม หอ้ง ชคค. 58.2 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานวจัิยในช้ันเรียน    
  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 
ประเภทวชิา อาหารและโภชนาการ 

 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นางมรรษณา จดัดี การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกลา้แสดงออกของนกัศึกษา ปวส.2 สาขา อาหารและโภชนาการ  
4 นางสาวขนิษฐา  อุทศัน์ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและความรับผดิชอบ 
5 นางสาวภทัรกุล วงษเ์พชร การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกลา้แสดงออก โยใชว้ธีิการแสดงบทบาทสมมติ ของนกัศึกษา ปวช.1  ในบทเรียนเร่ือง การ

ก าหนดนโยบายสาธารณะ 
 

รายงานวจัิยในช้ันเรียน    
  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 
ประเภทวชิา ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 

 
ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นางณฐักาญจน์ ถาวรรัตน์ การศึกษาการเขา้ชั้นเรียนสายของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.1 รายวชิา 2400 – 1001 ผา้และการแต่งกาย สาขาวชิาผา้และเคร่ืองแต่ง
กาย ภาคเรียนท่ี 1/2558 

2 นางพชัรา พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

การปรับปรุงพฤติกรรมการเขา้เรียนให้ตรงเวลาชั้น ปวช.2 สาขาวชิา แฟชัน่และส่ือทอ 

3 นางพชัรินทร์    มีทรัพย ์ การสร้างนิสัยการท าความสะอาดห้องปฏิบติัการผา้ 331 ตามหนา้ท่ีเวรประจ าวนั ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช. ปีท่ี 1 สาขาวชิา
แฟชัน่และส่ิงทอ 

4 นางสุรภี ทิมกาญจนะ ส่งเสริมทกัษะการคน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเอง เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพและไดม้าตรฐาน  
ณ ศูนยก์ารเรียนรู้เทคโนโลยเีฉพาะทาง อาชีวศึกษา หอ้ง 832 



รายงานวจัิยในช้ันเรียน    
  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 

ประเภทวชิาศิลปกรรม สาขางานวจิิตรศิลป์ 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นายวญิญู คงฉิม การพฒันาทกัษะผูเ้รียนวชิาองคป์ระกอบศิลป์ 
2 นายเอกพล ไชยพรหม การแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนวชิาภาพพิมพ ์ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.2 ใหค้รบเน้ือหาตามหลดัสูตรท่ีก าหนด วชิา ภาพ

พิมพพ์ื้นฐาน รหสั 2301-2007 สาขาวชิา วจิิตรศิลป์ 
3 นางอ าพร สาระมนต ์ การศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.2 วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง ในเร่ืองการไม่ส่งงาน 
4 นายปรานต ์  มีมานะ การพฒันาทกัษะการจดัองคป์ระกอบภาพ โดยใชกิ้จกรรมศิลปะ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง 

อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
 

รายงานวจัิยในช้ันเรียน    
  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 

ประเภทวชิาศิลปกรรม สาขางานออกแบบ/สาขาคอมพวิเตอร์กราฟิก 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นายกฤษณะ เฉลิมชยั การแกปั้ญหาการเรียนรู้บกพร่องของนายพิพฒัน์พณ ขจรธรรมรักษ ์นกัศึกษาห้อง สคค.58.1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
2 นางสาวเกษวรางค ์ พานประเสริฐ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน วชิาการเขียนแบบทศันียวทิยา ระดบัชั้น ปวช.1  

หอ้ง ชศอ. 58.1 สาขาวชิาการออกแบบ 
3 นายคธาวธุ เครือวยิะ การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวชิาวสัดุและกรรมวธีิการผลิตของนกัเรียน ระดบั ปวช.2 สาขา การออกแบบ 



 
รายงานวจัิยในช้ันเรียน    

  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 
ประเภทวชิาศิลปกรรม สาขางานเคร่ืองเคลอืบดินเผา 

 
ล าดับ
ที่ 

ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 

1 นายจิรศกัด์ิ คลุมดวง การออกแบบบทเรียนศิลปะเพื่อฝึกทกัษะนกัศึกษาท่ีมีสมาธิสั้น  
2 นางสาวรุ่งนภา ยนืยงวนานนท ์ การบูรณาการเขียนภาษาไทยกบัรายวชิาเลือกเสรี เซรามิกสร้างสรรค ์
3 นางสาวจิราภรณ์ ตุย้บุญมา ความสนใจเรียนและใส่ใจในรายวชิา ศิลปวฒันธรรม ชั้น ปวส.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานวจัิยในช้ันเรียน    
  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 

ประเภทวชิา ทกัษะชีวติ 
 

ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 
1 นางกีระติกาญน์ มาอยูว่งั การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผดิชอบการส่งงานของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.1 สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 

ชคค.58.1 โดยการใชเ้สริมแรงทางบวก ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
2 นายคนึง ศรีอ าพร ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมีอาหารโดยใชรู้ปแบบโครงงานวทิยาศาสตร์อยา่งยอ่ (lab scale project) ของนกัศึกษา

แผนกอาหาร ระดบั ปวส.1 ปีการศึกษา 2558 วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง 
3 นางสาวจ าแรง วงศฟ์ู เจตคติท่ีมีต่อวนิยัในตนเองดา้นวนิยัในห้องเรียน ความขยนัอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4 นายไตรสิทธ์ิ สิงหภิวฒัน์ การพฒันาแบบฝึกสมรรถภาพทางกายส าหรับนกัศึกษา 
5 นายพินิจ นครพนัธ์ุ พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ 
6 นางรจนา เฉลิมชยั การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 ท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียนวชิา ภาษาไทย

เพื่อส่ือสารในงานอาชีพ รหสัวชิา 3000 – 1101 (หลกัสูตร 2557) 
7 นางวรรณนภา ไกวลัอาภรณ์ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบา้น ของนกัเรียน ระดบัชั้น ปวช.1 (ชพล.58.2) สาขาวชิาการเลขานุการ 

8 นายสวสัด์ิ ประพฤติ การขาดความเช่ือมัน่ในตนเองในการแสดงออกโดยการพูดภาษาองักฤษต่อหนา้คู่สนทนา 
9 นางองัคณา สอนลาย การพฒันาผลสัมฤทธ์ิการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยการแสดงบทบาทสมมุติในชั้นเรียน 
10 นางสาวพรรณี เช้ือค าลือ การพฒันาทกัษะการอ่านค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง โดยใชแ้บบฝึกการอ่านออก

เสียงค าศพัทว์ทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง 
11 นางสาวกรพรรณ เทพวงั การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เร่ือง สารและสมบติัของสารของนกัเรียน  

สาขา วจิิตศิลป์ หอ้ง ชศว.58.1 
12 นางสาวจารุพร วางมือ การศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกบัการไม่ส่งงาน/การบา้น ของนกัเรียน ระดบัชั้น ปวช.1 สาขาวชิาคหกรรมเพื่อการโรงแรม  

วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง 



ล าดับที ่ ช่ือ – นามสกุล ช่ือเร่ือง 
13 นางทิพยภิ์ญญา ผลิดใบ ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงเพื่อพฒันาการอ่านออกเสียง S / H  ของนกัศึกษา ชั้น ชพบ.58.3 
14 นายศิลธรรม  ชยัมงคล การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนลีลาศของนกัศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง 
15 นายวรีะ   ทองทาบวงศ ์ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารบูรราการค่านิยม 12 ประการ ดว้ยบทเรียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แทรกหนงัสั้นของนกัศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง 
16 นางเสาวนีย ์ จิงจู การพฒันาและส่งเสริมทกัษะการอ่านค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
17 นายอุดมฤทธ์ิ มูลฟู ผลการใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพฒันาการเรียนรู้ วชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง สารเคมีในชีวิตประจ าวนั ของนกัเรียน

ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง 
18 นางสาวนุชจนาท ภูทองพนัธ์ ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงเพื่อพฒันาการอ่านออกเสียง S / H ของนกัศึกษา ชั้น ปวส.1  

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ สคค.58.1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
19 นายทศพล วจิารรณกรณ์ การใชบ้ตัรตวัเลขและสัญลกัษณ์ธาตุการเรียนการสอนเร่ืองสมการเคมี ระดบั ปวส.1 สาขาวชิา การตลาด 
20 นางสาวอมรรัตน์ แกว้วรรณรัตน์ การศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษาระดบัชั้น สคอ.58.2 วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปางในเร่ืองการไม่ส่งงาน 
21 นางกอบกุล ศรีสวการย ์ การศึกษาผลการใชแ้บบฝึกแม่สูตรคูณ ของนกัเรียนชั้น ปวช. ปีท่ี 1 สาขาวชิาเลขานุการ หอ้ง 2 (ชพล.58.2)  

วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง 
 
  
 
 


