รายชื่อครูที่ส่งผลงานวิจัยของครูผู้สอน
ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ลาดับ

ชื่อ - สกุล ครู ผู้จัดทา
แผนกวิชา การบัญชี
1 อ.พิณรัฎ สีตลวรางค์

2 อ.วิกานดา ละอองเดช

3 อ.รุ่งฤดี เดชฟุ้ง

4 อ.ปาริชาติ โปยขุนทด

5 อ.สมพิศ พัดบัว

6 อ.สาโรจน์ สอนโต

7 อ.อรญา กลนาวา

8 อ.เบญจวรรณ เพชรสังหาร

9 อ.รุ่งฤดี ไพโรจน์

ชื่อผลงาน
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในรายวิชา
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี โดยใช้รูปแบบการสอน
กรณีศึกษา
การศึกษาผลการใช้สื่อโปรแกรม Power Point ใน
รายวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ในระดับชั้น ปวช.1/1
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรื่อง งบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 โดยใช้
ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1/2 สาขาวิชา
การบัญชี
การพัฒนาการศึกษาวิชาการบัญชีธนาคาร ของนักศึกษา
ระดับ ปวช. 2/1 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้ "บทเรียน
สาเร็จรูป"
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย "การคานวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการบันทึกรายการปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า วิชาบัยชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษา
ระดับ ปวส.2/2 คอมพิวเตอร์ธรุ กิจโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
การสร้างชุดการสอนเชิงทดลอง วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2
ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
ศึกษาการสร้างแรงจูงใจเพื่อแก้ปัญหาการเรียนวิชาการ
บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษา ปวช.1 แผนกวิชาการ
ขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ศึษาผลสัมฤทธิค์ ะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนชุดฝึก
ปฏิบัติวเิ คราะห์รายการค้าของนักเรียนระดับชั้น ปวช.
1/3, 1/4 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย

หมายเหตุ

10 อ.วิไล ใหมพูล

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนระดับ
ปวช.1/2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โดยการจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อ

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาการใช้
1 อ.เสมอ เวชสถล
โปรแกรมฐานข้อมูล สาหรับนักศึกษา ปวช. 2 แผนก
วิชาคอมพิวเตอร์
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความพึงพอใจ
2 อ.อนันต์ เลขวรรณวิจิตร
เอกสารประกอบการสอนวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกส์
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
การศึกษาเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนวิชาการใช้
3 อ.สุภารัตน์ ติรพจน์กุล
โปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนนักศึกษาชั้น ปวช.2
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาการใช้
4 อ.ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร
โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ รหัสวิชา 3000-0201
ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

5 อ.วสุรัตน์ พีรยาวิจิตร

แผนกวิชา การตลาด
1 อ.ปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
2 อ.ปดิพัฒน์ คาอินทร์

3 อ.นิ่มนวล สุขสวรรค์

การสารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.
1/4 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 635 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ภาคเรียนที่ 1/2556
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ "การจัดการขายผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์"
การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา วิชา
เศรษฐสาตร์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2
สาขางานการขาย
การสร้างและพัฒนาชุดการสอน วิชาหลักการจัดการ
(3200-1003) ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด การ
เลขานุการและคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ภาคเรียนที่ 1/2556

4 อ.หรรษกรณ์ บุญชุ่ม

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนการสอนรายวิชาการตลาดเพื่อ
การส่งออกและสร้างความสนใจของนักเรียนโดย
กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
(เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw)

แผนกวิชา การเลขานุการ
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.
1 อ.จักรพงค์ กันขาว
แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.
2 อ.ศุภรลัคน์ นนท์แก้ว
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาระดับ
3 อ.รุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน
ปวส.1 แผนกวิชาการเลขานุการ วิชาการพฒนางาน
สานักงาน เรื่องการจัดสานักงานจาลอง โดยใช้วธิ กี าร
สอนแบบสถานการณ์จาลอง
4 อ.อุษณีย์ เกษร

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา
ของนักเรียนชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการเลขานุการ

แผนกวิชา คหกรรมศาสตร์
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนใน
1 อ.วนิดา ไกรกิจราษฎร์
วิชาการผลิตของที่ระลึก รหัสวิชา 3406-2110 ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและปรับ
พฤติกรรมแบบยอมรับ
แผนกวิชา เครื่องเคลือบดินเผา
ศึกษาปฏิบัติฝึกการใช้ทัศนธาตุ จุด เส้น สร้างสรรค์
1 อ.ศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์
ผลงาน
เทคนิคการทาแม่พิมพ์จากรูปธรรมชาติ การเรียนวิชา
2 อ.จันทรา อ่วมพรม
เซรามิกเบื้องต้น แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก
แผนกวิชา วิจิตรศิลป์
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน
1 อ.กัณนิการ์ จันทรโกเมศ
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน
2 อ.สุมาลี บาเรอ
แผนกวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนให้มีวนิ ัย
1 อ.ชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
และความรับผิดชอบ รายวิชาการท่องเที่ยวอาเซียน ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 1/2556

แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน
1 อ.จันทรมาส กล่าเอม
ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาคหกรรมการผลิต ภาคเรียนที่
1/2556
2 อ.จิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในงานอาชีพ เรื่อง Apply for a job ของ
นักเรียนระดับ ปวส.2 ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ
CIPPA
3 อ.ศนิชล เนียมกลั่น

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความ
ขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิท์ างการ
เรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1
ปีการศึกษา 1/2556

4 อ.พิทักษ์ อุปัญญ์

การพัฒนาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 เรื่องการถนอม
อาหารโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนนักศึกษาชั้น
ปวส. 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิชา
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 รหัสวิชา 2000-1101
การสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธี Communicative
approach เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิท์ างการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/4
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

5 อ.จารุวรรณ สุรงคพรรณ
6 อ.พิไลวรรณ ไทยกล้า

7 อ.สุธาสินี เข้มแข็ง

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปวส.
2 สาขาวิชาท่องเที่ยว

รายชื่อครูที่ส่งผลงานวิจัยของครูผู้สอน
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ลาดับ

ชื่อ - สกุล ครู ผู้จัดทา
แผนกวิชา การบัญชี
1 อ.พิณรัฎ สีตลวรางค์

2 อ.วิกานดา ละอองเดช

3 อ.รุ่งฤดี เดชฟุ้ง

4 อ.ปาริชาติ โปยขุนทด
5 อ.ชินโนรมณ์ พรอินทร์

6 อ.สมพิศ พัดบัว

7 อ.สาโรจน์ สอนโต

8 อ.อรญา กลนาวา

9 อ.ศิริพร หนากลาง

ชื่อผลงาน
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน วิชาการบัญชีกับ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปอิเลคทรอนิกส์ ใน
สภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่งผ่านโปรแกรม Moodle
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของ
นักเรียนที่เรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน โดยใช้วธิ กี าร
ทดสอบย่อยก่อนเรียน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผู้เรียนในการคานวณหาส่วน
แบ่งกาไรขาดทุนของกิจการร่วมค้า กรณีไม่เปิดสมุด
บัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก ในระดับชั้น
ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาโครงการ โดยใช้
"การจับคู่ดูแลกัน"
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา การบัญชีชั้นสูง 2 นักเรียนระดับชั้น ปวส.2/2
แผนกวิชาการบัญชี
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน
วิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1/3 สาขาวิชาการบัญชี
การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาบัญชีเช่าซื้อและขายผ่อน
ชาระ เรื่อง การบันทึกรายการในสมุดรายวันเกีย่ วกับ
การซื้อขายสินค้าผ่อนชาระของนักเรียนระดับชั้น
ปวช.3/2 การบัญชี โดยใช้แบบฝึกกระบวนการกลุ่ม
การพัฒนาการศึกษาวิชาการบัยชีเบื้องต้น 1 ของ
นักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้
"บทเรียนสาเร็จรูป"
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น
1 ของนักศึกษา ปวส.1/3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

หมายเหตุ

10 อ.สุวรีย์ อิ่มหนา

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาการบัญชีห้าง
หุ้นส่วน ของนักศึกษา ปวช.3/1 แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แก้ปัญหาการเขียนและใช้คาสั่งควบคุมการทางานไม่
1 อ.เสมอ เวชสถล
ถูกต้อง ของนักเรียน ชั้น ปวส.1/2 จานวน 7 คน โดย
ใช้ชุดกิจกรรม
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความพึงพอใจ
2 อ.อนันต์ เลขวรรณวิจิตร
เอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมกราฟิก ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
การวิจัยพัฒนาการอ่าน วิชาการสื่อสารข้อมูลและ
3 อ.สุภารัตน์ ติรพจน์กุล
เครือข่าย
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรม
4 อ.ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร
ประมวลผลคา รหัสวิชา 2204-2108 ระดับ ปวช.
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
5 อ.วสุรัตน์ พีรยาวิจิตร

แผนกวิชา การตลาด
1 อ.ปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
2 อ.นิ่มนวล สุขสวรรค์
3 อ.หรรษกรณ์ บุญชุ่ม

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกการบัญชี โดย
การใช้เสริมแรงทางบวก
ปัจจัยทางจิต - สังคม กับพฤติกรรมความก้าวร้าวของ
นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวิชาการตลาด
การสร้างและพัฒนาชุดการสอน วิชาการประกันภัย
(2201-2209) ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาการขาย
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคเรื่อง
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคของนักเรียน ปวส.
2 การตลาด โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (โดย
ใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw)

แผนกวิชา การเลขานุการ
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ ของนักเรียน ระดับ ปวช.
1 อ.จักรพงค์ กันขาว
แผนกวิชาบัญชี "โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการ
พิมพ์จับเวลา"
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้าน วิชา
2 อ.ศุภรลัคน์ นนท์แก้ว
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนระดับชั้น
ปวช.2/4 สาขางานการบัญชี

3 อ.รุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา ระดับ
ปวส.2 แผนกวิชาเลขานุการ วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วิชาชีพ เรื่องการเขียนโครงการโดยใช้วธิ กี ารสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้แบบ Jigsaw

4 อ.อุษณีย์ เกษร

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ของนักศึกษาระดับ
ปวช.3 แผนกวิชาการเลขานุการ วิชาพิมพ์ดีดขัน้ ผลิต
เรื่องการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก โดยใช้วธิ กี าร
สอนแบบลอกเลียนแบบ

แผนกวิชา เครื่องเคลือบดินเผา
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน
1 อ.ศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาออกแบบ
รายวิชาองค์ประกอบศิลป์
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากงานดิน แผนกวิชา
2 อ.จันทรา อ่วมพรม
ศิลปกรรมเซรามิก สาหรับนักเรียนแผนกออกแบบ
แผนกวิชา วิจิตรศิลป์
การศึกษาการปรับพฤติกรรมการส่งงาน วิชาทิวทัศน์
1 อ.กัณนิการ์ จันทรโกเมศ
และคนเหมือน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชา
วิจิตรศิลป์
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน
2 อ.สุมาลี บาเรอ
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
รายวิชาเทคนิคงานองค์ประกอบศิลป์
แผนกวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาการ
1 อ.ชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิ ัยและความ
1 อ.จันทรมาส กล่าเอม
รับผิดชอบของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เกีย่ วกับสภาพภูมิอากาศ
2 อ.พุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ
สาหรับนักเรียน ปวช.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

การพัฒนาทักษะทางไวยากรภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการเขียนของนักเรียนชั้น ปวช.3 กลุ่ม 4 แผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
4 อ.จิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ การศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะการอ่านคาศัพท์และ
ประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในทักษะ
ด้านความเข้าใจ และการอ่านภาษาอังกฤษ วิชา
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง 2 ของนักเรียน ปวช.1/1 บัญชี
(รหัสวิชา 2000-1202)
3 อ.อัลชลี ขุนศรีสุข

5 อ.สารินทร สินอาพล
6 อ.ศนิชล เนียมกลั่น
7 อ.จารุวรรณ สุรงคพรรณ
8 อ.มรรษพร สีขาว

9 อ.พิไลวรรณ ไทยกล้า

10 อ.รุจจิรา รามัญรักษ์
11 อ.สุธาสินี เข้มแข็ง

12 อ.กุลภัสส์ สิงห์ตะนะ

การสร้างและพัฒนาทักษะที่จาเป็นในกีฬาวอลเลย์บอล
ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว
การวิจัยพัฒนาการอ่าน วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(3000-1101) ของนักศึกษา ปวส.1
การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน ระดับชั้น ปวช.1
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษา ระดับ ปวส. เรื่อง ระบบการทางานของอวัยวะ
ต่างๆ ในร่างกาย โดยวิธกี ารสอนแบบโครงงาน
การแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะในการแก้ไขปัญหาโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียนนักศึกษา ปวช. เรื่อง อาเซียน ด้วยวิธกี าร
สอบย่อยทุกสัปดาห์ กับวิธที ดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามสารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับ ปวช.
2 แผนกคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

รายชื่อผลงานวิจัยของครูผู้สอน
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕7
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ลาดับ

ชื่อ - สกุล ครู ผู้จัดทา
แผนกวิชา การบัญชี
1 ครูสมพิศ พัดบัว

2 ครูวกิ านดา ละอองเดช
3 ครูปาริชาติ โปยขุนทด
4 ครูชินโนรมณ์ พรอินทร์
5 ครูมัทรี รักพงษ์
6 ครูรุ่งฤดี เดชฟุ้ง
7 ครูอรญา กลนาวา

8 ครูสาโรจน์ สอนโต
9 ครูพินรัฎ สีตลวรางค์

ชื่อผลงาน
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วชิ าการภาษีอากรโดยใช้ทฤษฏีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง สาหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/3 สาขาวิชา
การบัญชี
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/3
การบัญชี โดยการใช้วธิ กี ารเรียนแบบเพื่อช่วยเพื่อน
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชา การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
โดยการจับคู่ดูแลกัน ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2/1 สาขาวิชาการบัญชี
การศึกษาความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา การบัญชี
เบื้องต้น ๑ ประจาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
ผลสัมฤทธิใ์ นชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาบัญชีเบื้องต้น ๒ ของนักศึกษา
ระดับ ปวส. ประจาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่องการบันทึกบัญชีสินค้า วิชาการ
บัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว
การพัฒนาทักษะการบันทึกรายการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันเฉพาะ
วิชาบัญชีสาหรับกิจการซื้อสินค้า โดยใช้ชุดปฏิบัติการระดับชั้น ปวช. 2/3
การบัญชี
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานในการเรียนวิชาความรู้
เกีย่ วกับงานอาชีพ
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผู้เรียนวิชาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ ในสภาพแวดล้อมแบบ
อีเลิร์นนิ่ง ผ่านโปรแกรม Moodle

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความพึงพอใจต่อวิธกี ารสอน
1 ครูอนันต์ เลขวรรณวิจิตร
แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก เพื่อพัฒนาเว็บเพจ ของ
นักศึกษาปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
การแก้ปัญหาการไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
2 ครูปาริชาติ สองสี
วิชาชีพชั้นปีที่ 2
การสารวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชา
3 ครูสุธรี ัตน์ คล้ายสมบูรณ์
ความรู้เกีย่ วกับงานอาชีพ
แก้ปัญหาการกาหนดค่า BIOS หลังประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง
4 ครูเสมอ เวชสถล
ของนักศึกษา ปวส.2/2 จานวน 5 คน โดยใช้ชุดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557

ลาดับ
ชื่อ - สกุล ครู ผู้จัดทา
5 ครูธติ ิรัตน์ เลขวรรณวิจิตร

แผนกวิชา การตลาด
1 ครูปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
2 ครูปดิพัฒน์ คาอินทร์

3 ครูนิ่มนวล สุขสวรรค์
4 ครูหรรษกรณ์ ศิรัสภูริมงคล

ชื่อผลงาน
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสนใจรายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

การศึกษาและแก้ปัญหานักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น
ปีที่ 3 แผนกวิชา การตลาด โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การแก้ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการหาข้อมูลทางการตลาดของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการขาย ในรายวิชา การหาข้อมูล
ทางการตลาด
การศึกษาวิธกี ารสอนโดยใช้สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาการเป็นผู้ประกอบ (2001-1002) ปวช.1 เลขานุการ
การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนระดับชั้น
ปวช.

แผนกวิชา การเลขานุการ
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ ในรายวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
1 ครูศุภรลัคน์ นนท์แก้ว
การใช้แบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการพิมพ์จับเวลา ประจาปีการศึกษา
2 ครูจักรพงค์ กันขาว
1/2557 รายวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกวิชา
3 ครูอุษณีย์ เกษร
การเลขานุการ วิชาพิมพ์ไทยขัน้ พัฒนา เรื่อง หนังสือราชการภายนอก
โดยใช้วธิ กี ารสอนแบบง่ายไปหายาก
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิ ัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
4 ครูพลอยไพลิน ไชยสุข
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการเลขานุการ
5 ครูรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีที่ 1 แผนกวิชา การเลขานุการ วิชาชวเลขไทยเบื้องต้น โดยใช้วธิ กี ารสอน
โดยใช้เกม (Game)

แผนกวิชา คหกรรมศาสตร์
1 ครูวนิดา ไกรกิจราษฎร์
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ระดับ ปวช.1 แผนกวิชา
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ โดยวิธสี าธิต
แผนกวิชา วิจิตรศิลป์
การปรับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 วิชาศิลปะไทย
1 ครูกัณนิการ์ จันทรโกเมศ
(2300-1006) แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิ ัย และความรับผิดชอบ ของ
2 ครูสุมาลี บาเรอ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์และนักเรียนระดับชั้น
ปวช.1 แผนกวิชาเซรามิก

ลาดับ

ชื่อ - สกุล ครู ผู้จัดทา
ชื่อผลงาน
แผนกวิชา เครื่องเคลือบดินเผา
1 ครูจันทรา อ่วมพรม
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ดินในการเรียนวิชาการขึน้ รูปด้วยแป้นหมุน
รหัส 2304-2007 เรื่องดินที่ใช้ในการขึน้ รูปด้วยแป้นหมุน 1
แผนกวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานรายวิชาการท่องเที่ยว
1 ครูชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
อาเซียนของนักเรียน ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2 ครูอิษวัต รัตนสมบัติ

การศึกษาสภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียน วิชา นันทนาการ
เพื่อการท่องเที่ยว รหัสวิชา 2702-2007 ระดับชั้น ปวช.2

แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
1 ครูสารินทร สินอาพล
2
3
4
5
6

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิ ัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูจันทรมาส กล่าเอม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน ให้เป็นผู้มีวนิ ัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาท่องเที่ยว
ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ
การศึกษาและแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง
ครูพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ การส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เกีย่ วกับสภาพภูมิอากาศสาหรับ
นักเรียน ปวช.2/1 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูพิไลวรรณ ไทยกล้า
การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้น วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการตลาด
ครูจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เกีย่ วกับงานอาชีพ เพื่อนามาพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
รหัสวิชา 3000-1201 ของนักศึกษา ปวส.1/2 คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

7 ครูมรรษพร สีขาว

8 ครูศนิชล เนียมกลั่น

9 ครูสุธาสินี เข้มแข็ง

การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในวิชา
วิทยาศาสตร์ 4 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการ
เรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิท์ างเรียนของนักเรียนระดับ ปวส.1
ปีการศึกษา 1/2557
การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา วิชาอาเซียนศึกษาของ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

แผนกวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ
1 ครูรัชนิกร ยอดดี
การศึกษาทักษะการใช้จักร ของนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

รายชื่อผลงานวิจัยของครูผู้สอน
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕7
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ลาดับ

ชื่อ - สกุล ครู ผู้จัดทา
แผนกวิชา การบัญชี
1 ครูชินโนรมณ์ พรอินทร์
2 ครูรุ่งฤดี เดชฟุ้ง
3 ครูวกิ านดา ละอองเดช
4 ครูมัทรี รักพงษ์

5 ครูพินรัฎ สีตลวรางค์

6 ครูสมพิศ พัดบัว
7 ครูอรญา กลนาวา

8 ครูสาโรจน์ สอนโต

ชื่อผลงาน
การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 1
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ระดับชั้น
ปวช.3/3 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนที่เรียนวิชา
การบัญชีชั้นสูง 2
ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจากัด ของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/1 สาขางานการ
บัญชี โดยใช้วธิ กี ารเรียนแบบร่วมมือ
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชา
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิ ัยและความรับผิดชอบ ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1/3 สาขาวิชาการบัญชี
การพัฒนาการศึกษา วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกวิชาการเลขานุการ โดยใช้
"บทเรียนสาเร็จรูป"
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิ ัยและความรับผิดชอบในการเรียน
วิชาการบัญชีเช่าซื้อ และซื้อขายผ่อนชาระ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.
3/2 แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลสัมฤทธิใ์ นการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
1 ครูเสมอ เวชสถล
โดยการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบร่วมกันคิด
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง 3
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และความสนใจรายวิชาการสร้างเว็บไซต์
2 ครูธติ ิรัตน์ เลขวรรณวิจิตร
รหัสวิชา 2204-2009 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ได้รับการการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw)
3 ครูอนันต์ เลขวรรณวิจิตร

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และความพึงพอใจต่อวิธกี ารสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ วิชาโปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2204-2105 ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ลาดับ
ชื่อ - สกุล ครู ผู้จัดทา
4 ครูสุภารัตน์ ติรพจน์กุล
5 ครูปาริชาติ สองสี
6 ครูวสุรัตน์ พีรยาวิจิตร
แผนกวิชา การตลาด
1 ครูปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
2 ครูนิ่มนวล สุขสวรรค์
3 ครูปดิพัฒน์ คาอินทร์
4 ครูภญ
ิ ณภัทร ทัศนะภาค
5 ครูธารางกูล บัวบาน
6 ครูหรรษกรณ์ ศิรัสภูริมงคล

ชื่อผลงาน
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
การแก้ไขปัญหาการส่งงานไม่ตรงเวลาของนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ห้อง 3
การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) เรื่องการสร้าง
ตารางและการตกแต่งเอกสาร โดยใช้วธิ สี ื่อประกอบการฝึก
การสารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ สาขางานการตลาด
การสร้างและพัฒนาชุดการสอน วิชาการส่งเสริมการขาย ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการตลาด
การพัฒนาทักษะปฏิบัติการขายด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติการขาย
ของนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาการตลาด
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียนหลังเลิกเรียน ระดับชั้น
ปวช.2 แผนกวิชาการตลาด
การสารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
วิชาการขายตรงของนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด
การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.

แผนกวิชา การเลขานุการ
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1 ครูศุภรลัคน์ นนท์แก้ว
แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ
2 ครูพรรณสิยา นิธกิ ิตต์สุขเกษม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมาเรียนของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ
เบื้องต้น รหัสวิชา 2200-1007
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการ
3 ครูปทิตตา มะลิกลิ่น
เลขานุการ วิชาเลขานุการบริหาร เรื่องขอบข่ายงานในหน้าที่เลขานุการ
บริหาร แบบ Jigsaw
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4 ครูรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน
ปีที่ 3 แผนกวิชาการเลนุการ วิชาการจัดประชุมสัมมนา
เรื่องรูปแบบการจัดประชุมสัมมนา โดยใช้วธิ สี อนแบบบทบาทสมมติ
(Role Playing)
5 ครูอุษณีย์ เกสร

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.2
แผนกวิชาการเลขานุการ วิชาการจัดเก็บเอกสาร เรื่อง การเก็บเอกสาร
ตามลาดับตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

แผนกวิชา คหกรรมศาสตร์
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ระดับปวช.1 แผนกวิชา
1 ครูวนิดา ไกรกิจราษฎร์
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ที่เรียนวิชาบรรจุภณ
ั ฑ์งานคหกรรม
โดยวิธกี ารสาธิต

ลาดับ

ชื่อ - สกุล ครู ผู้จัดทา
ชื่อผลงาน
แผนกวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ
การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.2/3 แผนกวิชา
1 ครูรัชนิกร ยอดดี
คอมพิวเตอร์ วิชางานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม
แผนกวิชา เครื่องเคลือบดินเผา
1 ครูศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวนิ ัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
แผนกวิชาการออกแบบ
2 ครูจันทรา อ่วมพรม
การพัฒนาวิชาเซรามิกประยุกต์โดยใช้เทคนิคการขึน้ รูปทรงแบบอิสระ
นักเรียนแผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชา วิจิตรศิลป์
1 ครูกัณนิการ์ จันทรโกเมศ
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
สาขาวิจิตรศิลป์
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน
2 ครูสุมาลี บาเรอ
ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ รายวิชาจิตรกรรมประยุกต์
(2301-9001)
แผนกวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
1 ครูชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
รหัสวิชา 2702-2114 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ของนักเรียน
ระดับ ปวช.1 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1
2 ครูอิษวัต รัตนสมบัติ
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
1 ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ
การดาเนินชีวติ ของคนไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2 ครูพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ การส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เกีย่ วกับสถาพภูมิอากาศ
สาหรับนักเรียน ปวช.1/3 คอมฯ
3 ครูศนิชล เนียมกลั่น
การสร้างเสริมเจตคติในการเข้าห้องเรียนสาย ของนักศึกษาระดับชั้น
ปวส.1/3 คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
4 ครูจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ การศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะการอ่านคาศัพท์และประโยค
ภาษาอังกฤษเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในทักษะด้านความเข้าใจและทักษะ
ในการอ่านภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษในชีวติ จริง 2 ของนักเรียน
ปวช.1/1 การบัญชี
5 ครูอัลชลี ขุนศรีสุข

6 ครูพิไลวรรณ ไทยกล้า

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่องการสะกดคาภาษาอังกฤษตามหลัก
Phonics สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม
ผลการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ ของนักเรียนชั้น ปวช.2 วิชาภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 2

ลาดับ
ชื่อ - สกุล ครู ผู้จัดทา
7 ครูจันทรมาส กล่าเอม
8 ครูสารินทร สินอาพล

9 ครูมรรษพร สีขาว

ชื่อผลงาน
การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการออกแบบ
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกหัดทักษะ
เรื่อง การรู้จักตนเอง วิชาเพศวิถีศึกษาของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนก
วิชาการเลขานุการ
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา ปวช.2 ในวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาอาชีพและธุรกิจบริการ เรื่องสารชีวโมเลกุล โดยการจับคู่ดูแลกัน

เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนในการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด"
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสาโรง
ในระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2558
ลาดับ

ชื่อผู้สง่

ชื่อเรือง

แผนกวิชา

1

นางจารุวรรณ

สุรงคพรรณ

รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101

สามัญสัมพันธ์

2

นางสาวมรรษพร

สีขาว

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาชีพวิทยาศาสตร์ 4 ของนักศึกษา ชั้น ปวส.2 แผนกวิชา

สามัญสัมพันธ์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีการแบบบรรยายกับการสอนแบบทดลอง
3

นายชินโนรมณ์

พรอินทร์

การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียนหลังเลิกเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 การบัญชี

การบัญชี

4

นางรุ่งฤดี

เดชฟุ้ง

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 เรื่องรายงานต้นทุนการผลิตของ

การบัญชี

ของนักศึกษาระดับประกาศบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชีโดยใช้เทคนิคแบบร่วมมือ
5

นางมัทรี

รักพงษ์

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบตั ใิ นรายวิชาบัญชีสินค้าและระบบ

การบัญชี

บัญชีเดี่ยว ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 การบัญชี
6

นางพินรัฎ

สีตลวรางค์

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอาชีพโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blemded Learning)

การบัญชี

เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนในการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด"
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสาโรง
ในระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2558
ลาดับ
7

ชื่อผู้สง่
นางสาวสมพิศ

พัดบัว

ชื่อเรือง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มวี ินยั และความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1

หมายเหตุ
การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8

นางอรญา

กลนาวา

การพัฒนาทักษะการบันทึกรายการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันเฉพาะ วิชาบัญชีสาหรับ
กิจการซื้อขายสินค้า โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ ระดับ ปวช.2/1 การบัญชี

การบัญชี

9

นายสาโรจน์

สอนโต

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานในการเรียนวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการของ

การบัญชี

ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 แผนกวิชาการบัญชี
10

นางปาริชาติ

โปยขุนทด

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานในการเรียนวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

การบัญชี

11

นายหรรษกรณ์

ศิรัสภูริมงคล ปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 (ปวส.)

การตลาด

แผนกวิชาการตลาด
12

นางปฑิตตา

คาภูมี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มวี ินยั และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของ
นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

การตลาด

เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนในการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด"
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสาโรง
ในระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2558
ลาดับ
13

ชื่อผู้สง่
นางปนัดดา

ชื่อเรือง

ลิ่มภูษติ เจริญ การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบบูรณาการสื่อสารสอน การจัดแสดง

หมายเหตุ
การตลาด

สินค้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
14

นางสาวรัชนิกร

ยอดดี

ศึกษาการแก้ปญ
ั หาการตัดเย็บเสื้อเบื้องต้นของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้และ

แฟชั่นและสิ่งทอ

งานประดิษฐ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
15

นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนให้มีวนิ ัย และความรับผิดชอบของนักศึกษา
ปวช.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

วิจิตรศิลป์

16

นางสาวสุมาลี

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

วิจิตรศิลป์

17

นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน รายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รหัสวิชา 2700-1001 ระดับชั้น ปวช.1 การโรงแรมและการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว

18

นายอิษวัต

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาสภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียน

การท่องเที่ยว

บาเรอ

รัตนสมบัติ

วิชา ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว (รหัสวิชา 2702-2106) ระดับชั้น ปวช.2

เผยแพร่วิจยั ในชั้นเรียนในการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "

ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสาโรง
ในระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2558
ลาดับ
19

ชื่อผู้สง่
นางวนิดา

ชื่อเรือง

ไกรกิจราษฎร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

หมายเหตุ
คหกรรมธุรกิจ

โดยวิธีการสาธิต
20

นางชะมัยพร

เหลี่ยมจุ้ย

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ คหกรรมธุรกิจ
โดยวิธีการสาธิต

21

นางเสมอ

เวชสถล

แก้ปัญหาการเขียนและใช้คาสั่งควบคุมการทางานไม่ถูกต้องของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล จานวน 5 คน โดยใช้
สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

22

นางธิตริ ัตน์

เลขวรรณวิจิตร การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมสานักงานชั้นสูง รหัสวิชา 3204-2002 ระดับ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23

นายอนันต์

เลขวรรณวิจิตร การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความพึงพอใจเอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาเว็บไซด์ใน
งานธุรกิจของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนในการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด"
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสาโรง
ในระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2558
ลาดับ
24

ชื่อผู้สง่
นางสาวปาริชาติ

สองสี

ชื่อเรือง
การศึกษาผลของการใช้แรงเสริมทางบวกด้วยคะแนนเก็บของนักศึกษาเองที่มตี อ่ พฤติกรรมความรับผิด

หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมายโดยการใช้การเสริมแรงทางบวกด้วยคะแนนเก็บ ระดับ ปวส.2
แผนกวิชาการบัญชี
25

นางสาววสุรัตน์ พีรยาวิจิตร

การศึกษาและการแก้ปญ
ั หานักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ระบบครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การศึกษาเจตคติของนักศึกษา ที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชาเทคโนโลยีสาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

26

นางสุภารัตน์

ติรพจน์กลุ

27

นางสุธีรัตน์

คล้ายสมบูรณ์ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษา ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

28

นายสมยศ

สีตลวรางค์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้น ปวช.2
ที่จัดการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนในการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด"
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสาโรง
ในระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2558
ลาดับ
29

ชื่อผู้สง่
นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา

ชื่อเรือง
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ
30

นายเอนก

ปิ่นเงิน

การศึกษาทักษะการเรียนรู้ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับงานศิลปะ แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก

ศิลปกรรมเซรามิค

31

นางจันทรา

อ่วมพรม

การพัฒนา วิชาน้าเคลือบเซรามิก แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก

ศิลปกรรมเซรามิค

32

นางสาวศุภรลัคน์

นนท์แก้ว

การพัฒนาทักษะการพิมพ์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี

การเลขานุการ

โดยใช้แบบฝึกปฏิบตั เิ สริมทักษะ
33

นางพรรณสิยา

นิธกิ ิตติ์สุขเกษม ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ที่ได้รับมอบหมายในงานกลุ่มกรณีศกึ ษา นักศึกษาชั้น ปวส. 1

การเลขานุการ

การจัดการสานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
34

นางสาวภิญณภัทร ทัศนะภาค

การแก้ปญ
ั หาการไม่ส่งงานของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 แผนกวิชาการเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รายวิชา งานสารบรรณ รหัสวิชา 2203-2004 ภาคเรียนที่ 1 / 2558

การเลขานุการ

เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนในการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด"
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสาโรง
ในระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2558
ลาดับ
35

ชื่อผู้สง่
นางสาวรุ่งพิรุณ

ต๊ะนะเรือน

ชื่อเรือง
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชา

หมายเหตุ
การเลขานุการ

การเลขานุการ วิชาชวเลขไทยเบื้องต้น เรื่องคาย่อและคาวลีโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้คาถาม
36

นางสาวอุษณีย์

เกษร

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกวิชาการเลขานุการ วิชาพิมพ์ไทยชั้น

การเลขานุการ

ขั้นพัฒนา เรื่องการพิมพ์หนังสือราชการ โดยใช้วิธีการสอนแบบลอกเลียนแบบ
37

นางวิกานดา

ละอองเดช

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการบัญชรเบื้องต้น 1 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1/4 แผนกวิชา

การบัญชี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
38

นายพิทกั ษ์

อุปญ
ั ญ์

การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพี่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องระบบชองร่างกายโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สามัญสัมพันธ์
ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

