
ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

3 นางสาวพรทิพย์ เทือกประเสริฐ
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองงบการเงินรวมวิธีราคาทุน  วิชาการบัญชีช้ันสูง ๒  ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาขีพช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี  ๒  กลุ่ม ๑ และ ๔  สาขางานบัญชี  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

✓

5 นางสาวเพทาย เพียรทอง
การศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนบ่อยคร้ังของนักเรียน กรณีศึกษานางสาวฐิติมา  แข็งขัน  นักเรียนระดับช้ัน ปวส . ๑/๓  
สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

✓

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๑

ช่ือ  -  สกุล
สำขำวิชำกำรบัญชี

การศึกษาปัญหาในการเรียนวิชาการบัญชีการเงิน  เร่ืองการบันทึกบัญชีซ้ือ ขายสินค้าของนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี  1/1  สาขาวิชาการบัญชี

จิตประเสริฐนางประมวล1 ✓

สิงหบุตร

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาการบัญชีเช้าซ้ือและฝากขาย (๒๒๐๑-๒๑๐๒) เร่ืองการบันทึกการขายผ่อนช าระ
และขายตามสัญญาเช่าซ้ือ

อินทรานางสาววิลาวัณย์6

นายอนุสรณ์7

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการจัดท างบแสดงฐานะการเงินวิชาการบัญชีสหกรณ์โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี ๓  สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

✓

✓

การแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร  เร่ืองการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  โดยใช้แบบฝึกทักษะของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ีสูง  ๑  สาขาวิชาการบัญชี

✓เกษานุช

แสงแก้วนางปภาภัทร2 ✓
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองระบบบัญชีของปัจจัยต้นทุนการผลิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
 (ปวส.)  ช้ันปีท่ี ๑  สาขาวิชาการบัญชี  โดยใช้กิจกรรมค านวณเสริมทักษะและกระบวนการกลุ่ม

สารคุณนางสาวกัลยา8 ✓

นางสาวมณี4

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการบันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันท่ังไปโดยใช้โปรแกรมตารางงาน  วิชาการ
ประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชี (๒๒๐๑-๒๑๐๓)  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี ๓  กลุ่ม ๒  
สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

9 นางสุวิมล ผิวสว่าง
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า รหัส ๒๒๐๑-๒๐๐๑ เร่ือง สมุดรายวันเฉพาะ
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี ๓ กลุ่ม ๑  สาขาวิชาการบัญชี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่ม
เพ่ือนช่วยเพ่ือน

✓

10 นางปรานทิพย์ นามเกียรติ
การเปรียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเร่ืองการรับหุ้นส่วนใหญ่  ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี ๒  ห้อง ๒/๓  แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

✓

11 นางชลกมล ดิลกลาภ
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการบริหารงานคุรภาพในองค์กร  รหัสวิชา ๓๐๐๑-๑๐๐๑ 
เร่ืองกิจกรรมการพัฒนาทีมงานโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ ๕ ข้ันตอน (๕ES) ของนักศึกษา สาขาวิขาอาหารและ
โภชนาการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี ๑ กลุ่ม ๑

✓

13 นางนพวรรณ แก้วโกมินทวงษ์
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิชาการด าเนินธุรกิจขนาดย่อม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี ๒  
สาขาวิชาการตลาด  วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง

✓

สำขำวิชำกำรตลำด

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ  ของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ช้ันปีท่ี  ๑  สาขางานการตลาดโดยใช้สถานการร์จ าลอง

12 นางอรสา ฮงทอง

การพัฒนาทักษะการน าเสนอหน้าช้ันเรียนด้วย PowerPint ของนักเรียนการตลาด ๒/๑หัดทีนายพงสัน14

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้แบบฝึกทักษะ ✓สุทธิแพทย์นางณัฐกานต์15

ช่ือ  -  สกุล

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๑

✓

✓



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

17 นางสาวชลธิดา โพธิสา
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียน  วิชาการขายเบ้ืองต้น ๑  ขจองนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  ๑  
สาขาวิชาการตลาด  ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยวิธีการประเมินจากสภาพจริง

✓

20 นางสาวจริญญา  เดชอาจ
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือสถานการณ์
จ าลองเบียร์เกมท่ีนักศึกษาจัดท าข้ึนเอง

✓

21 นางแสงอรุณ สิงห์มหาไชย การแก้ปัญหาการประเมินผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์  รหัส ๒๒๐๔-๒๐๐๙  โดยวิธีเพ่ือช่วยเพ่ือน ✓

23 นางสาวชนิสรา ม่ันคง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอน ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ✓

นางสาวทิวารัตน์

นางสาวลลิดา24

สำขำวิชำโลจิสติกส์

ช่ือ  -  สกุล

นางหฤทัย16

การพัฒนาทักษะการสร้างแบบสอบถาม (Querty)  ด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ของนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  ๒  โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD

โฮมชัย

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๑

ศรีกุลวงศ์

ศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน  ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปีท่ี ๑  ประเภทวิชา
พาณิชยกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

เตนากุล

✓
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทย ของนักเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบ้ืองต้น  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี
 ๑/๑ สาขาวิชาการตลาด  ด้วยแบบทดสอบพิมพ์จับเวลา

หล่มศรีนางสาวกีรติ18

✓

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเทคนิคการน าเสนอ รหัส ๓๒๐๒-๙๐๐๕  เร่ืองเทคนิคการน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาการตลาด โดยใช้การแสดง
บทบาทสมมติ

จันทร์วิเศษนางสาวอารีย์รัตน์19

22 ✓

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

✓

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค  เร่ืองการเรียนแผนการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี ๑  สาขาวิชาการตลาด  โดยวิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน

✓



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

26 นางชฎาธาร สาวะรีพล
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     
       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ด้วยทักษะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

✓

29 นายสุทธิชัย สร้อยสุข
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะการให้บริการ  เร่ืองการบริการอาหาร  และเคร่ืองด่ืมโดยใช้ชุดฝึกทักษะการบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน ปวช . ๑/๑  สาขาวิชาการโรงแรม

✓

30 นางสาวอัญชลี ประทุมทีป
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนโดยวิธีการใช้
แบบทดสอบ  วิชาการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาการโรงแรม

✓

32 นางสาวกนกนาถ นาหิรัญ การพัพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนของเรียน  แผนกการโรงแรม  รายวิชางานครัวโรงแรม ✓

33 นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เรือง การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวนักเรียน  ช้ันปวช . ๑/๑  สาขาการโรงแรม ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ✓

✓

สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว

การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงานวิชาระบบปฏิบัติการเบ้ืองต้น  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ช้ันปีท่ี ๒  กลุ่มท่ี ๑  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

✓25 นายวุฒิภัทร บุตรธนู

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๑

ช่ือ  -  สกุล

28

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาหลฃักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระดับช้ันปีท่ี ๑  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  ด้วยชุดการเรียนรู้ M-Learning  การติดต้ังโปรแกรมส าหรับการเขียนโปรแกรม

แจ่มดวง

ชมเชย ✓
วิจัยในช้ันเรียนการเข้าสายของนักเรียนในรายวิชาทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.)  แผนกวิชาการโรงแรม

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

นายอนิวัฒน์

สำขำวิชำกำรโรงแรม

เร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนของนักศึกษา  สาขาวิชาการโรงแรม  รายวิชาการ
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

อุตรักษ์31 ✓

นายเจิมวุฒิ27

นางสาววนิดา



34 นายเทพอมร วรขันธ์
การแปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทรัพยากรท่องเท่ียวภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๗๐๒-๒๑๐๒  โดยใช้ส่ือ
หนังสืออ่านประกอบเร่ือง "ท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก"  ส าหรับนักเรียนช้ันประกอบกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี  ๒  สาขาวิชา
การท่องเท่ียว  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

✓



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

36 นางสาวนภา ชูรัตน์ ศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการคุยกันในช้ันเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับช้ันปีท่ี ๒  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ใน ๓ รายวิชา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ✓

37 นางสาวพิมพ์ชนก คงใหม่
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ๒ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี 
๒  สาขาเทคโนโลยีศิลปกรรม  โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

✓

38 นางสาวอาภาพร รอดเจริญ
การส ารวจการส่งงานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี  ๒  วิชาการเขียนภาพประกอบเร่ือง รหัส
วิชา ๒๓๐๗--๒๑๐๕

✓

39 นายชัยชนะ ไชยทองศรี
ศึกษาการสร้างแรงจูงใจเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนวิชาชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี  ๑/๒  สาขาวิชาการบัญชี

✓

40 นางสาวเอมอร ดารา
การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปีท่ี  ๑ สาขาวิชาการโรงแรม      
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

✓

41 นายเกียรติศักด์ิ จุลปาน การพัฒนาแผนกการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี ๑ ✓

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๑

ช่ือ  -  สกุล
สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก

แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาโภชนาการ  โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นหลักฐาน  ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี ๒  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกาหนองคาย

จันทะปาละนายโกวิท35 ✓



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

47 นางสาวภัทร์ธีรา จันทรมนตรี
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการอ่าน ของนักเรียนช้ัน  ปวช . ๓  แผนกการบัญชี  ภาคเรียนท่ี ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑

✓

49 นางสาวอธิธร อินทะบุญศรี การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแผนกการโรงแรม ๒/๒  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ✓

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๑

ช่ือ  -  สกุล

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ  ของนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาการบัญชี ✓แนนดีนางสาววาทินี42

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี
 ๑/๓  สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้สถานการณ์จ าลอง

✓

พิษสมอญ

✓
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤาดดยใช้แบบฝึกหัดการอ่านแบบประสมค า ของนักเรียนช้ัน ปวส . ๒  แผนกการตลาด  
      ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

อารีรมย์

แดงประวัตินางขวัญตา46 การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท ของครูผู้สอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

✓

นายคณิศร

45 ✓
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา เร่ืองเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวข.) ช้ันปีท่ี ๑  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยใช้เป็น

ทิพย์อาสน์

แพงแสง

นางสาวจิรัชยา50

นางสาวกนกพิชญ์48

นางสาวทัศนีย์44

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช .
๑/๓  สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกาหนองคาย

✓

✓

การพัฒนาการเขียนสะกดค าในรายวิชา  ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ  ของนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

ค าตัน

43

นางสาวพัชรา


