
ล าดบั ชื่อ - สกุล คร ูผู้จัดท า ชื่อผลงาน หมายเหตุ
แผนกวิชา การบัญชี

1 อ.พิณรัฎ  สีตลวรางค์ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในรายวชิา
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี โดยใช้รูปแบบการสอน
กรณีศึกษา

2 อ.วกิานดา  ละอองเดช การศึกษาผลการใช้ส่ือโปรแกรม Power Point ใน
รายวชิาบัญชีเบื้องต้น 1 ในระดับชั้น ปวช.1/1 
แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

3 อ.รุ่งฤดี  เดชฟุ้ง การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ือง งบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร วชิาการบัญชีชั้นกลาง 1 โดยใช้
ชุดฝึกปฏบิัติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1/2 สาขาวชิา
การบัญชี

4 อ.ปาริชาติ  โปยขุนทด การพัฒนาการศึกษาวชิาการบัญชีธนาคาร ของนักศึกษา
ระดับ ปวช. 2/1 แผนกวชิาการบัญชี โดยใช้ "บทเรียน
ส าเร็จรูป"

5 อ.สมพิศ  พัดบัว การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วชิาภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย "การค านวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง

6 อ.สาโรจน์  สอนโต การพัฒนาการเรียนรู้ เร่ืองการบันทึกรายการปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า วชิาบัยชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษา
ระดับ ปวส.2/2 คอมพิวเตอร์ธรุกิจโดยใช้ชุดฝึกปฏบิัติ

7 อ.อรญา  กลนาวา การสร้างชุดการสอนเชิงทดลอง วชิาการบัญชีเบื้องต้น 2
 ระดับ ปวช.1 แผนกวชิาการตลาด วทิยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

8 อ.เบญจวรรณ  เพชรสังหาร ศึกษาการสร้างแรงจูงใจเพื่อแก้ปัญหาการเรียนวชิาการ
บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษา ปวช.1 แผนกวชิาการ
ขาย วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

9 อ.รุ่งฤดี  ไพโรจน์ ศึษาผลสัมฤทธิค์ะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนชุดฝึก
ปฏบิัติวเิคราะห์รายการค้าของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 
1/3, 1/4 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ วทิยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย

รายชื่อครทูี่ส่งผลงานวิจัยของครผูู้สอน
ประจ าภาคเรยีนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖
วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย



10 อ.วไิล  ใหมพูล การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนระดับ 
ปวช.1/2 สาขาการบัญชี  วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
โดยการจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อ

แผนกวิชา คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ
1 อ.เสมอ  เวชสถล การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน  วชิาการใช้

โปรแกรมฐานข้อมูล  ส าหรับนักศึกษา ปวช. 2 แผนก
วชิาคอมพิวเตอร์

2 อ.อนันต์  เลขวรรณวจิิตร การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความพึงพอใจ
เอกสารประกอบการสอนวชิาการใช้โปรแกรมกราฟิกส์ 
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์

3 อ.สุภารัตน์  ติรพจน์กุล การศึกษาเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนวชิาการใช้
โปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนนักศึกษาชั้น ปวช.2 
แผนกวชิาคอมพิวเตอร์

4 อ.ธติิรัตน์  เลขวรรณวจิิตร การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน  วชิาการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ รหัสวชิา 3000-0201
 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์

5 อ.วสุรัตน์  พีรยาวจิิตร การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.
1/4 วชิาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์  635  แผนกวชิา
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ ภาคเรียนที่ 1/2556

แผนกวิชา การตลาด
1 อ.ปนัดดา  ล่ิมภษูิตเจริญ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ "การจัดการขายผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์"
2 อ.ปดิพัฒน์  ค าอินทร์ การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา วชิา

เศรษฐสาตร์เบื้องต้น  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 
สาขางานการขาย

3 อ.นิ่มนวล  สุขสวรรค์ การสร้างและพัฒนาชุดการสอน วชิาหลักการจัดการ 
(3200-1003) ระดับ ปวส.2 แผนกวชิาการตลาด การ
เลขานุการและคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ภาคเรียนที่ 1/2556



4 อ.หรรษกรณ์  บุญชุ่ม ผลสัมฤทธิท์างการเรียนการสอนรายวชิาการตลาดเพื่อ
การส่งออกและสร้างความสนใจของนักเรียนโดย
ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ 
(เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw)

แผนกวิชา การเลขานุการ
1 อ.จักรพงค์  กันขาว การพัฒนาทักษะการพิมพ์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส. 

แผนกวชิาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกปฏบิัติเสริมทักษะ
2 อ.ศุภรลัคน์  นนท์แก้ว การพัฒนาทักษะการพิมพ์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส. 

แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ โดยใช้แบบฝึกปฏบิัติเสริม
ทักษะ

3 อ.รุ่งพิรุณ  ต๊ะนะเรือน การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาระดับ 
ปวส.1 แผนกวชิาการเลขานุการ วชิาการพ ฒนางาน
ส านักงาน เร่ืองการจัดส านักงานจ าลอง โดยใช้วธิกีาร
สอนแบบสถานการณ์จ าลอง

4 อ.อุษณีย์  เกษร การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา
ของนักเรียนชั้น ปวส.2 แผนกวชิาการเลขานุการ

แผนกวิชา คหกรรมศาสตร์
1 อ.วนิดา  ไกรกิจราษฎร์ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนใน

วชิาการผลิตของที่ระลึก รหัสวชิา 3406-2110 ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์
ธรุกิจ โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและปรับ
พฤติกรรมแบบยอมรับ

แผนกวิชา เครื่องเคลือบดนิเผา
1 อ.ศิริกุล  เสง่ียมศักด์ิ ศึกษาปฏบิัติฝึกการใช้ทัศนธาตุ จุด เส้น สร้างสรรค์

ผลงาน
2 อ.จันทรา  อ่วมพรม เทคนิคการท าแม่พิมพ์จากรูปธรรมชาติ การเรียนวชิา

เซรามิกเบื้องต้น แผนกวชิาศิลปกรรมเซรามิก
แผนกวิชา วิจิตรศิลป์

1 อ.กัณนิการ์  จันทรโกเมศ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน
2 อ.สุมาลี  บ าเรอ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน
แผนกวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
1 อ.ชุดาภรณ์  ศรีโกเศส การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนให้มีวนิัย

และความรับผิดชอบ รายวชิาการท่องเที่ยวอาเซียน ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวชิาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 1/2556



แผนกวิชา สามญัสัมพันธ์
1 อ.จันทรมาส  กล่ าเอม พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน

ระดับ ปวช.2  สาขาวชิาคหกรรมการผลิต ภาคเรียนที่ 
1/2556

2 อ.จิตรเจริญ  เคหะวฒักานนท์ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารในงานอาชีพ เร่ือง Apply for a job ของ
นักเรียนระดับ ปวส.2 ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ 
CIPPA

3 อ.ศนิชล  เนียมกล่ัน เจตคติที่มีต่อวนิัยในตนเองด้านวนิัยในห้องเรียน ความ
ขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิท์างการ
เรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 
ปีการศึกษา 1/2556

4 อ.พิทักษ์  อุปัญญ์ การพัฒนาการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 4 เร่ืองการถนอม
อาหารโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนนักศึกษาชั้น
 ปวส. 1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก

5 อ.จารุวรรณ  สุรงคพรรณ รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วชิา
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 รหัสวชิา 2000-1101

6 อ.พิไลวรรณ  ไทยกล้า การสอนภาษาอังกฤษด้วยวธิ ีCommunicative 
approach เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาอังกฤษ
 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/4 
แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

7 อ.สุธาสินี  เข้มแข็ง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปวส.
2 สาขาวชิาท่องเที่ยว



ล าดบั ชื่อ - สกุล คร ูผู้จัดท า ชื่อผลงาน หมายเหตุ
แผนกวิชา การบัญชี

1 อ.พิณรัฎ  สีตลวรางค์ การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน วชิาการบัญชีกับ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปอิเลคทรอนิกส์ ใน
สภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่งผ่านโปรแกรม Moodle

2 อ.วกิานดา  ละอองเดช การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของ
นักเรียนที่เรียน วชิาการบัญชีห้างหุ้นส่วน โดยใช้วธิกีาร
ทดสอบย่อยก่อนเรียน

3 อ.รุ่งฤดี  เดชฟุ้ง ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนในการค านวณหาส่วน
แบ่งก าไรขาดทุนของกิจการร่วมค้า กรณีไม่เปิดสมุด
บัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก ในระดับชั้น 
ปวช.2 สาขาวชิาการบัญชี

4 อ.ปาริชาติ  โปยขุนทด การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วชิาโครงการ โดยใช้ 
"การจับคู่ดูแลกัน"

5 อ.ชินโนรมณ์  พรอินทร์ การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
รายวชิา การบัญชีชั้นสูง 2 นักเรียนระดับชั้น ปวส.2/2 
แผนกวชิาการบัญชี

6 อ.สมพิศ  พัดบัว การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน 
วชิา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1/3 สาขาวชิาการบัญชี

7 อ.สาโรจน์  สอนโต การพัฒนาทักษะการเรียนวชิาบัญชีเช่าซ้ือและขายผ่อน
ช าระ เร่ือง การบันทึกรายการในสมุดรายวนัเกีย่วกับ
การซ้ือขายสินค้าผ่อนช าระของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.3/2 การบัญชี โดยใช้แบบฝึกกระบวนการกลุ่ม

8 อ.อรญา  กลนาวา การพัฒนาการศึกษาวชิาการบัยชีเบื้องต้น 1 ของ
นักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวชิาการบัญชี โดยใช้ 
"บทเรียนส าเร็จรูป"

9 อ.ศิริพร  หนากลาง การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วชิาการบัญชีเบื้องต้น
 1 ของนักศึกษา ปวส.1/3 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย

รายชื่อครทูี่ส่งผลงานวิจัยของครผูู้สอน
ประจ าภาคเรยีนที่  2  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖



10 อ.สุวรีย์  อิ่มหน า การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วชิาการบัญชีห้าง
หุ้นส่วน ของนักศึกษา ปวช.3/1 แผนกวชิาการบัญชี

แผนกวิชา คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ
1 อ.เสมอ  เวชสถล แก้ปัญหาการเขียนและใช้ค าส่ังควบคุมการท างานไม่

ถูกต้อง ของนักเรียน ชั้น ปวส.1/2 จ านวน 7 คน โดย
ใช้ชุดกิจกรรม

2 อ.อนันต์  เลขวรรณวจิิตร การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความพึงพอใจ 
เอกสารประกอบการสอนวชิาโปรแกรมกราฟิก ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

3 อ.สุภารัตน์  ติรพจน์กุล การวจิัยพัฒนาการอ่าน วชิาการส่ือสารข้อมูลและ
เครือข่าย

4 อ.ธติิรัตน์  เลขวรรณวจิิตร การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วชิาโปรแกรม
ประมวลผลค า รหัสวชิา 2204-2108 ระดับ ปวช. 
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

5 อ.วสุรัตน์  พีรยาวจิิตร การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกการบัญชี โดย
การใช้เสริมแรงทางบวก

แผนกวิชา การตลาด
1 อ.ปนัดดา  ล่ิมภษูิตเจริญ ปัจจัยทางจิต - สังคม กับพฤติกรรมความก้าวร้าวของ

นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวชิาการตลาด
2 อ.นิ่มนวล  สุขสวรรค์ การสร้างและพัฒนาชุดการสอน วชิาการประกันภยั 

(2201-2209) ระดับ ปวช.2 แผนกวชิาการขาย
3 อ.หรรษกรณ์  บุญชุ่ม ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาพฤติกรรมผู้บริโภคเร่ือง

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคของนักเรียน ปวส.
2 การตลาด โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (โดย
ใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw)

แผนกวิชา การเลขานุการ
1 อ.จักรพงค์  กันขาว การพัฒนาทักษะการพิมพ์ ของนักเรียน ระดับ ปวช. 

แผนกวชิาบัญชี "โดยใช้แบบฝึกปฏบิัติเสริมทักษะการ
พิมพ์จับเวลา"

2 อ.ศุภรลัคน์  นนท์แก้ว การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้าน วชิา
ธรุกิจและการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.2/4 สาขางานการบัญชี



3 อ.รุ่งพิรุณ  ต๊ะนะเรือน การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษา ระดับ 
ปวส.2 แผนกวชิาเลขานุการ วชิาสัมมนาเชิงปฏบิัติการ
วชิาชีพ เร่ืองการเขียนโครงการโดยใช้วธิกีารสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้แบบ Jigsaw

4 อ.อุษณีย์  เกษร การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน ของนักศึกษาระดับ 
ปวช.3 แผนกวชิาการเลขานุการ วชิาพิมพ์ดีดขัน้ผลิต 
เร่ืองการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก โดยใช้วธิกีาร
สอนแบบลอกเลียนแบบ

แผนกวิชา เครื่องเคลือบดนิเผา
1 อ.ศิริกุล  เสง่ียมศักด์ิ การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน

 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวชิาออกแบบ 
รายวชิาองค์ประกอบศิลป์

2 อ.จันทรา  อ่วมพรม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากงานดิน แผนกวชิา
ศิลปกรรมเซรามิก ส าหรับนักเรียนแผนกออกแบบ

แผนกวิชา วิจิตรศิลป์
1 อ.กัณนิการ์  จันทรโกเมศ การศึกษาการปรับพฤติกรรมการส่งงาน วชิาทิวทัศน์

และคนเหมือน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวชิา
วจิิตรศิลป์

2 อ.สุมาลี  บ าเรอ การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน
 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวชิาวจิิตรศิลป์ 
รายวชิาเทคนิคงานองค์ประกอบศิลป์

แผนกวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
1 อ.ชุดาภรณ์  ศรีโกเศส การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวชิาการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw
 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว

แผนกวิชา สามญัสัมพันธ์
1 อ.จันทรมาส  กล่ าเอม การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิัยและความ

รับผิดชอบของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2 แผนกวชิา
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ

2 อ.พุฒิพัฒน์  เสือมั่นทรงยศ การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เกีย่วกับสภาพภมูิอากาศ
 ส าหรับนักเรียน ปวช.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ



3 อ.อัลชลี  ขุนศรีสุข การพัฒนาทักษะทางไวยากรภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการเขียนของนักเรียนชั้น ปวช.3 กลุ่ม 4 แผนก
วชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

4 อ.จิตรเจริญ  เคหะวฒักานนท์ การศึกษาเกีย่วกับการพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์และ
ประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในทักษะ
ด้านความเข้าใจ และการอ่านภาษาอังกฤษ วชิา 
ภาษาอังกฤษในชีวติจริง 2 ของนักเรียน ปวช.1/1 บัญชี
 (รหัสวชิา 2000-1202)

5 อ.สารินทร  สินอ าพล การสร้างและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในกีฬาวอลเลย์บอล 
ระดับ ปวช.1 แผนกวชิาการท่องเที่ยว

6 อ.ศนิชล  เนียมกล่ัน การวจิัยพัฒนาการอ่าน วชิาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
(3000-1101) ของนักศึกษา ปวส.1

7 อ.จารุวรรณ  สุรงคพรรณ การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน ระดับชั้น ปวช.1
8 อ.มรรษพร  สีขาว การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของ

นักศึกษา ระดับ ปวส. เร่ือง ระบบการท างานของอวยัวะ
ต่างๆ ในร่างกาย โดยวธิกีารสอนแบบโครงงาน

9 อ.พิไลวรรณ  ไทยกล้า การแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 แผนกวชิาอาหารและ
โภชนาการ

10 อ.รุจจิรา  รามัญรักษ์ การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะในการแก้ไขปัญหาโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์

11 อ.สุธาสินี  เข้มแข็ง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาสังคมศึกษา
ของนักเรียนนักศึกษา ปวช. เร่ือง อาเซียน ด้วยวธิกีาร
สอบย่อยทุกสัปดาห์ กับวธิทีดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน

12 อ.กุลภสัส์  สิงห์ตะนะ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามสารถใน
การแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับ ปวช.
2 แผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ



ล าดบั ชื่อ - สกุล คร ูผู้จัดท า ชื่อผลงาน
แผนกวิชา การบัญชี

1 ครูสมพิศ  พัดบัว การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วชิาการภาษีอากรโดยใช้ทฤษฏกีาร
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักศึกษาระดับชั้น  ปวส. 1/3  สาขาวชิา
การบัญชี

2 ครูวกิานดา  ละอองเดช การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/3 
การบัญชี โดยการใช้วธิกีารเรียนแบบเพื่อช่วยเพื่อน

3 ครูปาริชาติ  โปยขุนทด การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา  การวเิคราะห์รายงานทางการเงิน
โดยการจับคู่ดูแลกัน  ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2/1  สาขาวชิาการบัญชี

4 ครูชินโนรมณ์  พรอินทร์ การศึกษาความพึงพอใจ  ในการจัดการเรียนการสอน รายวชิา การบัญชี
เบื้องต้น  ๑  ประจ าภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๗

5 ครูมัทรี  รักพงษ์ ผลสัมฤทธิใ์นชั้นเรียนของนักศึกษาวชิาบัญชีเบื้องต้น  ๒  ของนักศึกษา
ระดับ ปวส. ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

6 ครูรุ่งฤดี  เดชฟุ้ง การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน  เร่ืองการบันทึกบัญชีสินค้า  วชิาการ
บัญชีสินค้าและระบบบัญชีเด่ียว

7 ครูอรญา  กลนาวา การพัฒนาทักษะการบันทึกรายการซ้ือขายสินค้าในสมุดรายวนัเฉพาะ
วชิาบัญชีส าหรับกิจการซ้ือสินค้า โดยใช้ชุดปฏบิัติการระดับชั้น ปวช. 2/3 
การบัญชี

8 ครูสาโรจน์  สอนโต การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานในการเรียนวชิาความรู้
เกีย่วกับงานอาชีพ

9 ครูพินรัฎ  สีตลวรางค์ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนวชิาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี  โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์  ในสภาพแวดล้อมแบบ
อีเลิร์นนิ่ง  ผ่านโปรแกรม  Moodle

แผนกวิชา คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ
1 ครูอนันต์  เลขวรรณวจิิตร การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความพึงพอใจต่อวธิกีารสอน       

แบบสืบเสาะหาความรู้ วชิาการใช้โปรแกรมกราฟิก เพื่อพัฒนาเวบ็เพจ ของ
นักศึกษาปวส. 2 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

2 ครูปาริชาติ  สองสี การแก้ปัญหาการไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วชิาชีพชั้นปีที่  2

3 ครูสุธรัีตน์  คล้ายสมบูรณ์ การส ารวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวชิาชีพ  วชิา
ความรู้เกีย่วกับงานอาชีพ

4 ครูเสมอ  เวชสถล แก้ปัญหาการก าหนดค่า  BIOS  หลังประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง
ของนักศึกษา ปวส.2/2  จ านวน  5  คน  โดยใช้ชุดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา  2557

รายชื่อผลงานวิจัยของครผูู้สอน
ประจ าภาคเรยีนที่  1  ปีการศึกษา  ๒๕๕7
วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย



ล าดบั ชื่อ - สกุล คร ูผู้จัดท า ชื่อผลงาน
5 ครูธติิรัตน์  เลขวรรณวจิิตร การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสนใจรายวชิาการวเิคราะห์และ

ออกแบบระบบ  ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

แผนกวิชา การตลาด
1 ครูปนัดดา  ล่ิมภษูิตเจริญ การศึกษาและแก้ปัญหานักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ  (ปวช.)  ชั้น

ปีที่  3  แผนกวชิา  การตลาด  โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2 ครูปดิพัฒน์  ค าอินทร์ การแก้ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการหาข้อมูลทางการตลาดของ

นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.3  สาขาวชิาการขาย  ในรายวชิา  การหาข้อมูล
ทางการตลาด

3 ครูนิ่มนวล  สุขสวรรค์ การศึกษาวธิกีารสอนโดยใช้ส่ือประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
วชิาการเป็นผู้ประกอบ  (2001-1002) ปวช.1  เลขานุการ

4 ครูหรรษกรณ์  ศิรัสภริูมงคล การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.

แผนกวิชา การเลขานุการ
1 ครูศุภรลัคน์  นนท์แก้ว การพัฒนาทักษะการพิมพ์  ในรายวชิาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

2 ครูจักรพงค์  กันขาว การใช้แบบฝึกปฏบิัติเสริมทักษะการพิมพ์จับเวลา  ประจ าปีการศึกษา 
1/2557 รายวชิาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

3 ครูอุษณีย์  เกษร การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาระดับ  ปวช.2  แผนกวชิา  
การเลขานุการ  วชิาพิมพ์ไทยขัน้พัฒนา  เร่ือง  หนังสือราชการภายนอก  
โดยใช้วธิกีารสอนแบบง่ายไปหายาก

4 ครูพลอยไพลิน  ไชยสุข การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
 ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ชั้นปีที่  1 สาขาการเลขานุการ

5 ครูรุ่งพิรุณ  ต๊ะนะเรือน การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ
 ปีที่ 1 แผนกวชิา การเลขานุการ วชิาชวเลขไทยเบื้องต้น โดยใช้วธิกีารสอน
โดยใช้เกม  (Game)

แผนกวิชา คหกรรมศาสตร์
1 ครูวนิดา  ไกรกิจราษฎร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน  ระดับ  ปวช.1  แผนกวชิา

ธรุกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์  โดยวธิสีาธติ
แผนกวิชา วิจิตรศิลป์

1 ครูกัณนิการ์  จันทรโกเมศ การปรับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 วชิาศิลปะไทย 
(2300-1006) แผนกวชิาวจิิตรศิลป์

2 ครูสุมาลี  บ าเรอ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิัย  และความรับผิดชอบ  ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวชิาวจิิตรศิลป์และนักเรียนระดับชั้น  
ปวช.1  แผนกวชิาเซรามิก
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แผนกวิชา เครื่องเคลือบดนิเผา

1 ครูจันทรา  อ่วมพรม การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ดินในการเรียนวชิาการขึน้รูปด้วยแป้นหมุน  
รหัส  2304-2007  เร่ืองดินที่ใช้ในการขึน้รูปด้วยแป้นหมุน  1

แผนกวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
1 ครูชุดาภรณ์  ศรีโกเศส การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานรายวชิาการท่องเที่ยว

อาเซียนของนักเรียน ระดับ  ปวช.1 แผนกวชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

2 ครูอิษวตั  รัตนสมบัติ การศึกษาสภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียน วชิา  นันทนาการ
เพื่อการท่องเที่ยว  รหัสวชิา 2702-2007  ระดับชั้น  ปวช.2

แผนกวิชา สามญัสัมพันธ์
1 ครูสารินทร  สินอ าพล การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิัยและความรับผิดชอบของ

นักเรียนชั้น  ปวช.  ปีที่  1  แผนกวชิาการท่องเที่ยว
2 ครูจันทรมาส  กล่ าเอม การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน  ให้เป็นผู้มีวนิัยและความรับผิดชอบของ

นักเรียนระดับชั้น  ปวช.1  แผนกวชิาท่องเที่ยว
3 ครูจารุวรรณ  สุรงคพรรณ การศึกษาและแก้ไขปัญหานักเรียน  นักศึกษาเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง

4 ครูพุฒิพัฒน์  เสือมั่นทรงยศ การส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  เกีย่วกับสภาพภมูิอากาศส าหรับ
นักเรียน  ปวช.2/1  แผนกวชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

5 ครูพิไลวรรณ  ไทยกล้า การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเร่ืองส้ัน  วชิาภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้น ปวช.1  แผนกวชิาการตลาด

6 ครูจิตรเจริญ  เคหะวฒักานนท์ การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  เกีย่วกับงานอาชีพ  เพื่อน ามาพัฒนา  
ปรับปรุงการเรียนการสอน วชิาทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ  1 
รหัสวชิา  3000-1201  ของนักศึกษา ปวส.1/2 คอมพิวเตอร์ธรุกิจ

7 ครูมรรษพร  สีขาว การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ในวชิา  
วทิยาศาสตร์  4  ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ
  โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป

8 ครูศนิชล  เนียมกล่ัน เจตคติที่มีต่อวนิัยในตนเองด้านวนิัยในห้องเรียน  ความขยันอดทนทางการ
เรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิท์างเรียนของนักเรียนระดับ  ปวส.1  
ปีการศึกษา  1/2557

9 ครูสุธาสินี  เข้มแข็ง การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา วชิาอาเซียนศึกษาของ
นักเรียน  ระดับชั้น  ปวช.2  สาชาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

แผนกวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ
1 ครูรัชนิกร  ยอดดี การศึกษาทักษะการใช้จักร ของนักเรียน ปวช.1 แผนกวชิาแฟชั่นและส่ิงทอ
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แผนกวิชา การบัญชี

1 ครูชินโนรมณ์  พรอินทร์ การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนรายวชิา การบัญชีเบื้องต้น 1
2 ครูรุ่งฤดี  เดชฟุ้ง การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วชิาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ระดับชั้น

 ปวช.3/3 แผนกวชิาการบัญชี โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
3 ครูวกิานดา  ละอองเดช การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนที่เรียนวชิา

การบัญชีชั้นสูง  2
4 ครูมัทรี  รักพงษ์ ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วชิาการบัญชีบริษัทจ ากัด ของ

นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/1 สาขางานการ
บัญชี โดยใช้วธิกีารเรียนแบบร่วมมือ

5 ครูพินรัฎ  สีตลวรางค์ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวชิา  
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน  (Blended Learning)

6 ครูสมพิศ  พัดบัว การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิัยและความรับผิดชอบ ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1/3 สาขาวชิาการบัญชี

7 ครูอรญา  กลนาวา การพัฒนาการศึกษา วชิาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  แผนกวชิาการเลขานุการ โดยใช้ 
"บทเรียนส าเร็จรูป"

8 ครูสาโรจน์  สอนโต การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิัยและความรับผิดชอบในการเรียน 
 วชิาการบัญชีเช่าซ้ือ และซ้ือขายผ่อนช าระ  ของนักเรียนระดับชั้น  ปวช.
3/2 แผนกวชิาการบัญชี

แผนกวิชา คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ
1 ครูเสมอ  เวชสถล ผลสัมฤทธิใ์นการเรียน วชิาการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 

โดยการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบร่วมกันคิด 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง 3

2 ครูธติิรัตน์  เลขวรรณวจิิตร การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน  และความสนใจรายวชิาการสร้างเวบ็ไซต์ 
 รหัสวชิา  2204-2009 ของนักเรียนระดับชั้น  ปวช.2  สาขาวชิา
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ที่ได้รับการการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ  (เทคนิคการสอนแบบ  Jigsaw)

3 ครูอนันต์  เลขวรรณวจิิตร การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน  และความพึงพอใจต่อวธิกีารสอนแบบ    
สืบเสาะหาความรู้ วชิาโปรแกรมกราฟิก  รหัสวชิา  2204-2105  ของ
นักเรียนระดับชั้น  ปวช.1  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

รายชื่อผลงานวิจัยของครผูู้สอน
ประจ าภาคเรยีนที่  2  ปีการศึกษา  ๒๕๕7
วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย
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4 ครูสุภารัตน์  ติรพจน์กุล การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ในงานธรุกิจ
5 ครูปาริชาติ  สองสี การแก้ไขปัญหาการส่งงานไม่ตรงเวลาของนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ห้อง 3
6 ครูวสุรัตน์  พีรยาวจิิตร การพัฒนาการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม  Word)  เร่ืองการสร้าง

ตารางและการตกแต่งเอกสาร โดยใช้วธิส่ืีอประกอบการฝึก

แผนกวิชา การตลาด
1 ครูปนัดดา  ล่ิมภษูิตเจริญ การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น  ปวช.3 วชิาการเป็น

ผู้ประกอบการ  สาขางานการตลาด
2 ครูนิ่มนวล  สุขสวรรค์ การสร้างและพัฒนาชุดการสอน  วชิาการส่งเสริมการขาย ระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  (ปวช.) ชั้นปีที่  2  แผนกวชิาการตลาด
3 ครูปดิพัฒน์  ค าอินทร์ การพัฒนาทักษะปฏบิัติการขายด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการปฏบิัติการขาย

ของนักเรียน  ปวช.1  แผนกวชิาการตลาด
4 ครูภญิณภทัร  ทัศนะภาค การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวา่งของนักเรียนหลังเลิกเรียน ระดับชั้น  

ปวช.2  แผนกวชิาการตลาด
5 ครูธารางกูล  บัวบาน การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 

วชิาการขายตรงของนักศึกษา  แผนกวชิาการตลาด
6 ครูหรรษกรณ์  ศิรัสภริูมงคล การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียน

ระดับชั้น  ปวช.

แผนกวิชา การเลขานุการ
1 ครูศุภรลัคน์  นนท์แก้ว การพัฒนาทักษะการพิมพ์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

แผนกวชิาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกปฎบิัติเสริมทักษะ
2 ครูพรรณสิยา  นิธกิิตต์สุขเกษม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมาเรียนของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ในรายวชิาพิมพ์ดีดอังกฤษ

เบื้องต้น รหัสวชิา 2200-1007
3 ครูปทิตตา  มะลิกล่ิน การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาระดับ  ปวส.1 แผนกวชิาการ

เลขานุการ  วชิาเลขานุการบริหาร  เร่ืองขอบข่ายงานในหน้าที่เลขานุการ
บริหาร แบบ Jigsaw

4 ครูรุ่งพิรุณ  ต๊ะนะเรือน การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ
 ปีที่ 3 แผนกวชิาการเลนุการ วชิาการจัดประชุมสัมมนา 
เร่ืองรูปแบบการจัดประชุมสัมมนา โดยใช้วธิสีอนแบบบทบาทสมมติ 
(Role Playing)

5 ครูอุษณีย์  เกสร การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาระดับ  ปวช.2 
แผนกวชิาการเลขานุการ  วชิาการจัดเก็บเอกสาร  เร่ือง  การเก็บเอกสาร
ตามล าดับตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกปฏบิัติเสริมทักษะ

แผนกวิชา คหกรรมศาสตร์
1 ครูวนิดา  ไกรกิจราษฎร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน ระดับปวช.1 แผนกวชิา

ธรุกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์  ที่เรียนวชิาบรรจุภณัฑ์งานคหกรรม  
โดยวธิกีารสาธติ



ล าดบั ชื่อ - สกุล คร ูผู้จัดท า ชื่อผลงาน
แผนกวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ

1 ครูรัชนิกร  ยอดดี การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ต้ังใจเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.2/3 แผนกวชิา
คอมพิวเตอร์  วชิางานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

แผนกวิชา  เครื่องเคลือบดนิเผา
1 ครูศิริกุล  เสง่ียมศักด์ิ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิัยและความรับผิดชอบของนักเรียน

 แผนกวชิาการออกแบบ
2 ครูจันทรา  อ่วมพรม การพัฒนาวชิาเซรามิกประยุกต์โดยใช้เทคนิคการขึน้รูปทรงแบบอิสระ

นักเรียนแผนกวชิาการออกแบบ
แผนกวิชา วิจิตรศิลป์

1 ครูกัณนิการ์  จันทรโกเมศ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 
สาขาวจิิตรศิลป์

2 ครูสุมาลี  บ าเรอ การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน
ระดับชั้น  ปวช.1  แผนกวชิาวจิิตรศิลป์ รายวชิาจิตรกรรมประยุกต์
(2301-9001)

แผนกวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
1 ครูชุดาภรณ์  ศรีโกเศส การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวชิาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

รหัสวชิา 2702-2114 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ของนักเรียน  
ระดับ  ปวช.1 การโรงแรมและการท่องเที่ยว

2 ครูอิษวตั  รัตนสมบัติ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน  ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 
แผนกวชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แผนกวิชา สามญัสัมพันธ์
1 ครูจารุวรรณ  สุรงคพรรณ การด าเนินชีวติของคนไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2 ครูพุฒิพัฒน์  เสือมั่นทรงยศ การส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  เกีย่วกับสถาพภมูิอากาศ  

ส าหรับนักเรียน ปวช.1/3 คอมฯ
3 ครูศนิชล  เนียมกล่ัน การสร้างเสริมเจตคติในการเข้าห้องเรียนสาย  ของนักศึกษาระดับชั้น 

ปวส.1/3 คอมพิวเตอร์ธรุกิจ
4 ครูจิตรเจริญ  เคหะวฒักานนท์ การศึกษาเกีย่วกับการพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์และประโยค

ภาษาอังกฤษเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในทักษะด้านความเข้าใจและทักษะ
ในการอ่านภาษาอังกฤษวชิาภาษาอังกฤษในชีวติจริง 2 ของนักเรียน
ปวช.1/1 การบัญชี

5 ครูอัลชลี  ขุนศรีสุข การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ืองการสะกดค าภาษาอังกฤษตามหลัก  
Phonics ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ แผนกวชิาการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม

6 ครูพิไลวรรณ  ไทยกล้า ผลการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ ของนักเรียนชั้น ปวช.2 วชิาภาษาอังกฤษ  ฟัง-พูด  2



ล าดบั ชื่อ - สกุล คร ูผู้จัดท า ชื่อผลงาน
7 ครูจันทรมาส  กล่ าเอม การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียน

ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวชิาการออกแบบ
8 ครูสารินทร  สินอ าพล การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกหัดทักษะ  

เร่ือง การรู้จักตนเอง วชิาเพศวถิีศึกษาของนักเรียนชั้น  ปวช.1 แผนก
วชิาการเลขานุการ

9 ครูมรรษพร  สีขาว การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษา ปวช.2 ในวชิาวทิยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาอาชีพและธรุกิจบริการ เร่ืองสารชีวโมเลกุล โดยการจับคู่ดูแลกัน



ล าดบั ชื่อเรือง

1 นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  วชิาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวชิา 2000-1101 สามญัสัมพนัธ์

2 นางสาวมรรษพร สีขาว การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาชีพวิทยาศาสตร์ 4 ของนกัศึกษา ชั้น ปวส.2 แผนกวิชา สามญัสัมพนัธ์

คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  โดยวิธีการแบบบรรยายกบัการสอนแบบทดลอง

3 นายชินโนรมณ์ พรอนิทร์ การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวา่งของนักเรียนหลังเลิกเรียนระดับชั้น  ปวช.1/2 การบัญชี การบญัชี

4 นางรุ่งฤดี เดชฟุ้ง การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน  วิชาการบญัชีต้นทนุ 2 เร่ืองรายงานต้นทนุการผลิตของ การบญัชี

ของนกัศึกษาระดับประกาศบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปทีี่ 2 สาขาการบญัชีโดยใช้เทคนคิแบบร่วมมอื

5 นางมทัรี รักพงษ์ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏบิติัในรายวิชาบญัชีสินค้าและระบบ การบญัชี

บญัชีเด่ียว  ของนกัศึกษา  ระดับชั้น  ปวช.2 การบญัชี

6 นางพนิรัฎ สีตลวรางค์ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความพงึพอใจของผู้เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ การบญัชี

จัดการอาชีพโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blemded Learning)

เผยแพรว่ิจัยในชั้นเรยีนในการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา" ประจ าปีการศึกษา  2558   ระดบัอาชวีศึกษาจังหวัด"

ของ วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย  ณ  วิทยาลัยการอาชพีศรสี าโรง

ในระหว่างวันที่  3 - 4 พฤศจิกายน  2558

ชื่อผู้สง่ แผนกวิชา



ล าดบั ชื่อเรือง

7 นางสาวสมพศิ พดับวั การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหม้วีินยัและความรับผิดชอบ  ของนกัเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 การบญัชี

สาขาวิชาการบญัชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั

8 นางอรญา กลนาวา การพัฒนาทักษะการบันทึกรายการซ้ือขายสินค้าในสมุดรายวนัเฉพาะ  วชิาบัญชีส าหรับ การบญัชี

กิจการซ้ือขายสินค้า  โดยใช้ชุดฝึกปฏบิัติการ  ระดับ  ปวช.2/1 การบัญชี

9 นายสาโรจน์ สอนโต การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานในการเรียนวิชาการบญัชีเพื่อการจัดการของ การบญัชี

ของนกัศึกษาระดับชั้น  ปวส.2/1 แผนกวิชาการบญัชี

10 นางปาริชาติ โปยขุนทด การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานในการเรียนวิชาการวิเคราะหร์ายงานทางการเงิน การบญัชี

11 นายหรรษกรณ์ ศิรัสภริูมงคล ปจัจัยทางจิตสังคมกบัพฤติกรรมความกา้วร้าวของนกัศึกษาประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปทีี่ 2 (ปวส.) การตลาด

แผนกวิชาการตลาด

12 นางปฑิตตา ค าภมูี การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเ้ปน็ผู้มวีินยัและความรับผิดชอบต่อหนา้ที่และการเรียนดีขึ้นของ การตลาด

นกัศึกษาชั้นประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ปทีี่ 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั

เผยแพรว่ิจัยในชั้นเรยีนในการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา" ประจ าปีการศึกษา  2558   ระดบัอาชวีศึกษาจังหวัด"

ของ วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย  ณ  วิทยาลัยการอาชพีศรสี าโรง

ในระหว่างวันที่  3 - 4 พฤศจิกายน  2558

ชื่อผู้สง่ หมายเหตุ



ล าดบั ชื่อเรือง

13 นางปนดัดา ล่ิมภษูติเจริญ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัศึกษาที่ได้รับการสอนแบบบรูณาการส่ือสารสอน การจัดแสดง การตลาด

สินค้า  ของนกัเรียนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  ชั้นปทีี่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั

14 นางสาวรัชนกิร ยอดดี ศึกษาการแกป้ญัหาการตัดเย็บเส้ือเบื้องต้นของนกัศึกษา  ระดับชั้น  ปวช .1 สาขาวิชาธุรกจิดอกไมแ้ละ แฟชั่นและส่ิงทอ

งานประดิษฐ์  โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

15 นางสาวกณันกิาร์ จันทรโกเมศ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนให้มีวนิัย  และความรับผิดชอบของนักศึกษา วิจิตรศิลป์

ปวช.2 แผนกวชิาวจิิตรศิลป์

16 นางสาวสุมาลี บ าเรอ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนของนกัศึกษาระดับ  ปวช.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์

17 นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน  รายวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การทอ่งเที่ยว

รหัสวชิา 2700-1001  ระดับชั้น ปวช.1 การโรงแรมและการท่องเที่ยว 

18 นายอษิวัต รัตนสมบติั รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การศึกษาสภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียน  การทอ่งเที่ยว

วิชา ความปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว (รหสัวิชา 2702-2106) ระดับชั้น ปวช.2 

ในระหว่างวันที่  3 - 4 พฤศจิกายน  2558

เผยแพรว่ิจัยในชั้นเรยีนในการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา" ประจ าปีการศึกษา  2558   ระดบัอาชวีศึกษาจังหวัด"

ของ วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย  ณ  วิทยาลัยการอาชพีศรสี าโรง

ชื่อผู้สง่ หมายเหตุ



ล าดบั ชื่อเรือง

19 นางวนดิา ไกรกจิราษฎร์ การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียน ระดับ  ปวช.2 แผนกวิชาธุรกจิดอกไมแ้ละงานประดิษฐ์ คหกรรมธุรกจิ

โดยวิธีการสาธิต

20 นางชะมยัพร เหล่ียมจุ้ย การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียน ของนกัเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาธุรกจิดอกไมแ้ละงานประดิษฐ์ คหกรรมธุรกจิ

โดยวิธีการสาธิต

21 นางเสมอ เวชสถล แก้ปัญหาการเขียนและใช้ค าส่ังควบคุมการท างานไม่ถูกต้องของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/3 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  ที่เรียนวชิาการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  จ านวน 5 คน  โดยใช้

ส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน

22 นางธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร การพฒันาเอกสารประกอบการสอน  วิชาโปรแกรมส านกังานชั้นสูง รหสัวิชา 3204-2002 ระดับ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ของนกัเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ

23 นายอนนัต์ เลขวรรณวิจิตร การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความพงึพอใจเอกสารประกอบการสอนวิชาการพฒันาเว็บไซด์ใน คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

งานธุรกจิของนกัศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ

ในระหว่างวันที่  3 - 4 พฤศจิกายน  2558

ชื่อผู้สง่ หมายเหตุ

ของ วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย  ณ  วิทยาลัยการอาชพีศรสี าโรง

เผยแพร่วิจยัในชั้นเรียนในการประกวด "สดุยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา" ประจ าปกีารศึกษา  2558   ระดบัอาชวีศึกษาจงัหวัด"



ล าดบั ชื่อเรือง

24 นางสาวปาริชาติ สองสี การศึกษาผลของการใช้แรงเสริมทางบวกด้วยคะแนนเกบ็ของนกัศึกษาเองที่มต่ีอพฤติกรรมความรับผิด คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

ชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายโดยการใช้การเสริมแรงทางบวกด้วยคะแนนเกบ็ ระดับ ปวส.2

แผนกวิชาการบญัชี

25 นางสาววสุรัตน์ พรียาวิจิตร การศึกษาและการแกป้ญัหานกัเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั  ระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

ปทีี่ 2 แผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ โดยใช้ระบบครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

26 นางสุภารัตน์ ติรพจนก์ลุ การศึกษาเจตคติของนักศึกษา  ที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิท์างการเรียนในวชิาเทคโนโลยีสาร คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

สนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

27 นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบรูณ์ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนกัศึกษา  ปวส.2 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

28 นายสมยศ สีตลวรางค์ การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน  วิชาเครือข่ายคอมพวิเตอร์เบื้องต้น  ของนกัเรียนชั้น ปวช.2 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

ที่จัดการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ฐานกบัการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ของ วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย  ณ  วิทยาลัยการอาชพีศรสี าโรง

ในระหว่างวันที่  3 - 4 พฤศจิกายน  2558

ชื่อผู้สง่ หมายเหตุ

เผยแพรว่ิจัยในชั้นเรยีนในการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา" ประจ าปีการศึกษา  2558   ระดบัอาชวีศึกษาจังหวัด"



ล าดบั ชื่อเรือง

29 นางสาวภชัราภรณ์ พมิพา การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นปทีี่ 1 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั โดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่อ

งานอาชีพ

30 นายเอนก ปิ่นเงิน การศึกษาทักษะการเรียนรู้ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับงานศิลปะ  แผนกวชิาศิลปกรรมเซรามิก ศิลปกรรมเซรามคิ

31 นางจันทรา อว่มพรม การพฒันา  วิชาน้ าเคลือบเซรามกิ  แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามกิ ศิลปกรรมเซรามคิ

32 นางสาวศุภรลัคน์ นนทแ์กว้ การพฒันาทกัษะการพมิพข์องนกัเรียน ระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ แผนกวิชาการบญัชี การเลขานกุาร

โดยใช้แบบฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ

33 นางพรรณสิยา นิธกิิตต์ิสุขเกษม ความพงึพอใจต่อการปฏบิติัหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายในงานกลุ่มกรณีศึกษา นกัศึกษาชั้น ปวส. 1  การเลขานกุาร

การจัดการส านกังาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั

34 นางสาวภญิณภทัร ทศันะภาค การแกป้ญัหาการไมส่่งงานของนกัเรียน ระดับชั้นประกาศนยีบตัรวิชาชีพปทีี่ 2 แผนกวิชาการเลขานกุาร การเลขานกุาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั รายวิชา งานสารบรรณ รหสัวิชา 2203-2004 ภาคเรียนที่ 1 / 2558

ชื่อผู้สง่ หมายเหตุ

เผยแพรว่ิจัยในชั้นเรยีนในการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา" ประจ าปีการศึกษา  2558   ระดบัอาชวีศึกษาจังหวัด"

ของ วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย  ณ  วิทยาลัยการอาชพีศรสี าโรง

ในระหว่างวันที่  3 - 4 พฤศจิกายน  2558



ล าดบั ชื่อเรือง

35 นางสาวรุ่งพรุิณ ต๊ะนะเรือน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัศึกษาระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพปทีี่  1  แผนกวิชา การเลขานกุาร

การเลขานกุาร  วิชาชวเลขไทยเบื้องต้น  เร่ืองค าย่อและค าวลีโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม

36 นางสาวอษุณีย์ เกษร การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกวิชาการเลขานกุาร วิชาพมิพไ์ทยชั้น การเลขานกุาร

ขั้นพฒันา  เร่ืองการพมิพห์นงัสือราชการ  โดยใช้วิธีการสอนแบบลอกเลียนแบบ

37 นางวิกานดา ละอองเดช การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการบญัชรเบื้องต้น 1 ของนกัเรียน ระดับชั้น ปวช. 1/4 แผนกวิชา การบญัชี

คอมพวิเตอร์ธุรกจิ โดยใช้ แบบประเมนิกอ่นเรียนและหลังเรียน

38 นายพทิกัษ์ อปุญัญ์ การพฒันาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพี่อพฒันาทกัษะชีวิต  เร่ืองระบบชองร่างกายโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สามญัสัมพนัธ์

ของนกัศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 การเลขานกุาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั

ชื่อผู้สง่ หมายเหตุ

เผยแพรว่ิจัยในชั้นเรยีนในการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา" ประจ าปีการศึกษา  2558   ระดบัอาชวีศึกษาจังหวัด"

ของ วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย  ณ  วิทยาลัยการอาชพีศรสี าโรง

ในระหว่างวันที่  3 - 4 พฤศจิกายน  2558
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