
ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

3 นางสาวพรทิพย์ เทือกประเสริฐ
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองค่านิยมและโบนัส  วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน  ของนักเรียน ระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  ๒  กลุ่ม ๑ สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  โดย
การใช้แบบทดสอบย่อย

✓

5 นางสาวเพทาย เพียรทอง
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองภาษีมูลค่าเพ่ิม  วิชาการบัญชีภาษีอากรโดยใช้แบบฝึกทักษะ  ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

✓

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๐

ช่ือ  -  สกุล
สำขำวิชำกำรบัญชี

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองสมุดแยกประเภทท่ัวไปและงบทดลองวิชาการบัญชีเบ้ืองต้น  ๑        
  (๒๒๐๐-๑๐๐๒) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  ๑  กลุ่ม  ๓  สาขาวิชาการบัญชี  โดยใช้
ชุดฝึกปฏิบัติ

จิตประเสริฐนางประมวล1 ✓

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบัญชีต๋ัวเงิน (๒๒๐๑-๒๑๐๗) เร่ืองการบันทึกบัญชีเก่ียวกับต๋ัวเงิน
รับและการบันทึกบัญชีเก่ียวกับต๋ัวเงินจ่าย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี  ๒  กลุ่ม  ๑  โดย
ใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

อินทรานางสาววิลาวัณย์6

นายอนุสรณ์7

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการจัดท างบแสดงฐานะการเงินวิชาการบัญชีสหกรณ์โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี  ๒  สาขาวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย

✓

✓

ผลการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้  เร่ืองการค านวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปี  ๒  กลุ่ม  ๔  รายวิชาภาษเงินได้บุคคลธรรมดาร  
ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะ

✓เกษานุช

แสงแก้วนางปภาภัทร2 ✓
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน  ๑  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาการบัญชี  โดยส่ือประสมและกิจกรรมการสอนแบบท าซ้ า

สารคุณนางสาวกัลยา8 ✓

นางสาวมณี4

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันท่ัวไปโดยใช้โปรแกรมตารางาน 
 วิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชี (๒๒๐๑-๒๑๐๓)  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ    ช้ันปีท่ี  ๓  กลุ่ม  ๑  สาขาวิชาการบัญชี  โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

สิงหบุตร



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

10 นางชลกมล ดิลกลาภ ✓

12 นางนพวรรณ แก้วโกมินทวงษ์
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์  วิชาการด าเนิธุรกิจขนาดย่อม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ช้ันปีท่ี  ๒  สาขางานตลาด  วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง

✓

16 นางสาวชลธิดา โพธิสา

19 นางสาวจริญญา  เดชอาจ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในวิชาโลจิสต์และโซ่อุปทานท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือสถานการณ์จ าลองเบียร์เกมท่ีนักศึกษาจัดท าเอง ✓

สุทธิแพทย์นางณัฐกานต์14

นางหฤทัย15
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทยของนักเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบ้ืองต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  ห้องบัญชี ๑/๓  ด้วยแบบทดสอบพิมพ์จับเวลา

สำขำวิชำกำรตลำด

สำขำวิชำโลจิสติกส์

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 (ปวช.)  ช้ันปีท่ี ๑  สาขางานการตลาด  โดยใช้สถานการณีจ าลอง

11 นางอรสา ฮงทอง

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (๒๒๐๑-๒๐๐๓)  ของนักเรียนแผนกวิชาชีพ
การบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน

สิงห์นารายณ์นางสาวทานตะวัน 9 ✓

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองอุปสงค์ อุปทาน และการก าหนดราคาดุลยภาพรายวิชา เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น         
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาการบัญชี  โดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย

✓

การศึกษาปัญหาในการเรียนวิชาศิลปะการขาย  เร่ืองข้ันตอนการเสนอขายของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ห้อง การตลาด. ๒/๑  สาขาวิชาการตลาด

หัดทีนายพงสัน13

ช่ือ  -  สกุล

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๐

✓

โฮมชัย

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาเทคนิคการน าเสนอ  รหัส  ๓๒๐๒-๙๐๐๕   เร่ืองเทคนิคการน าเสนอ
อย่างมีประสิทธิภาพ  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาการตลาด

จันทร์วิเศษนางสาวอารีย์รัตน์18

หล่มศรีนางสาวกีรติ17

✓

✓

✓

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาการประกันภัย  เร่ืองการฝึกปฏิบัติขาย  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  สาขาวิชาการตลาด  ดดยการแสดงบทบาทสมมติ

✓



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

20 นางแสงอรุณ สิงห์มหาไชย ✓

22 นางสาวชนิสรา ม่ันคง การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงานของนักเรียน  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ✓

25 นางชฎาธาร สาวะรีพล ✓

28 นายเทพอมร วรขันธ์ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาญ่ีปุ่น  ส าหรับนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ✓

29 นางสาวอัญชลี ประทุมทีป การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงานวิชาการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม  ช้ัน ปวส. ๑ ✓

31 นางสาวกนกนาถ นาหิรัญ ทัศนคติของนักเรียนแผนกวิชาชีพการโรงแรม  ท่ีมีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับงานโรงแรมโดยการแสดงบทบาทสมมุติ ✓

ช่ือ  -  สกุล

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๐

การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงานวิชาระบบปฏิบัติการเบ้ืองต้น  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี ๒ กลุ่มท่ี ๒  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

✓24 นายวุฒิภัทร บุตรธนู

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพของนักศึกษา  สาขาวิชา
การตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี ๑ ด้วยทักษะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีกุลวงศ์นางสาวทิวารัตน์21 ✓

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อุตรักษ์30 ✓

นายเจิมวุฒิ26

นางสาววนิดา

✓

การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ัน
ปีท่ี  ๑  สาขาวิชาการโรงแรมท่ีเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยใช้บทบาทสมมติ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย

ศรีวิชา

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

สำขำวิชำกำรโรงแรม

การพัฒนาชุดการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  เร่ืองการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์วิชาการประกอบเคร่ือง
ตอมพิวเอตร์และการติดต้ังซอฟต์แวร์  รหัส  ๓๒๐๔-๒๐๐๑  ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ช้ันปีท่ี  ๑/๑

แจ่มดวง ✓

การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน  ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        
           ปีท่ี  ๑  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ปี
การศึกษา  ๒๕๖๐

เตนากุลนางสาวลลิดา23

นางวิชศินี27

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       
 ช้ันปีท่ี ๒  สาขาการโรงแรม  โดยใช้ชุดฝึกทักษะการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  ปีการศึกา  ๒๕๖๐

✓



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

32 นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เรือง การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาอาเซียนศึกษา ✓

33 นายสุทธิชัย สร้อยสุข การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงาน ✓

35 นางสิริรัตน์ เชษฐดิลก การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาศิลปประดิษฐ์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ดดยใช้การสาธิค ✓

35 นายพีระศักด์ิ ศรีสร้างคอม ✓

36 นางสาวพิมพ์ชนก คงใหม่ ✓

37 นายชัยชนะ ไชยทองศรี การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปีท่ี  ๑  สาขาวิชาชีพการบัญชี ✓

38 นางสาวละอองดาว โสภา การเมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เร่ืองอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนช้ัน ปวช. ๑  โดยใช้เกมมิโน ✓

39 นายเกียรติศักด์ิ จุลปาน การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือาชีพลุรกิจบริการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาการโรงแรม ✓

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาตร์เพ่ืองานอาชีพ  เร่ือง
สถิติเบ้ืองต้น โดยใช้ส่ือประสม  ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปีท่ี  ๑

✓แนนดีนางสาววาทินี40

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๐

ช่ือ  -  สกุล

การพัฒนาการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพ 
(ปวช.)    ช้ันปีท่ี ๑  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้สถานการณ์จ าลอง

แพงแสง ✓

สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก

แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์

นางสาวทัศนีย์42

สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาโภชนาการ  โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี ๒  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

จันทะปาละนายโกวิท34 ✓

การพัฒนาการเขียนสะกดค าในรายวิชา  ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ  ของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

ค าตัน ✓

นายคณิศร41

นางสาวพัชรา ทิพย์อาสน์43 ✓
การพัฒนาผลสัมฤท์ิทางการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา  เร่ืองเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้ใบงาน



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

45 นางสาวภัทร์ธีรา จันทรมนตรี การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการอ่านของนักเรียนช้ัน  ปวช. ๓  แผนกการบัญชี  ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ✓

47 นางสาวอธิธร อินทะบุญศรี พัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  ๑ ✓

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๐

ช่ือ  -  สกุล

✓แดงประวัตินางขวัญตา44

นางสาวกนกพิชญ์46

การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้บทความภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)      
      ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและสังคม

พิษสมอญ

✓
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดกิจกรรม Dail Life  วิชาการเขียนในชีวิตประจ าวัน  ๒๐๐๐-
๑๒๐๖  ของนักเรียน  ช้ัน  ปวช. ๒  แผนกวิชาชีพอาหารและโภชนาการ  ภาคเรียนท่ี  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐

อารีรมย์

นางสาวจิรัชยา48
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ปวช.  ๒/๔  สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

✓


