
ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

3 นางสาวพรทิพย์ เทือกประเสริฐ

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองต๋ัวเงินรับขายสด วิชาการบัญชีช้ันกลาง ๑ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี ๑/๓ สาขางานบัญชี โดยใช้กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม

✓

5 นางสาวเพทาย เพียรทอง
การศึกษาพฤติกรรมการมาสายและการขาดเรียนของนักเรียน กรณีศึกษา นางสาวลภัสรดา วงค าหาญ สาขาการบัญชี       
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ✓

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๒

ช่ือ  -  สกุล
สำขำวิชำกำรบัญชี

การพัมนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง รายการปรับปรุงบัญชีเม่ือส้ินงวดบัญชี วิชา หลักการบัญชีเบ้ืองต้น ๑ (๓๒๐๐ - 
๐๐๐๑) ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี ๑ กลุ่ม ๒  สาขาวิชาการบัญชีโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติจิตประเสริฐนางประมวล1 ✓

นางสาววิลาวัณย์6

นางสาวอมิกา7

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน วิชา การบัญชีสหกรณ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๒

✓

✓ศรีจุลโพธ์ิ

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา การควบคุมและตรวจสอบภายใน ของนักศึกษาระดับปรพกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
✓เกษานุช

การพัมนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบัญชีเบ้ืองต้น (๒๐๒๐๐ - ๑๐๐๒) เร่ือง รายการปรับปรุงเม่ือส้ินงวดบัญชีและ
งบทดลองหลังรายการปรับปรุงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๑ กลุ่ม ๔ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติอินทรา

การพัฒนาผลสัมฤท์ิทางการเรียน  วิชาการบัญชีเบ้ืองต้น (๒๐๒๐๐ - ๑๐๐๒) เร่ือง สามการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน
  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี ๑ กลุ่ม ๑ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรีกิจโดยใช้แบบทดสอบ

แสงแก้วนางปภาภัทร2 ✓

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน ๑ ดดยส่ือประสมและกิจกรรมการสอนแบบท าซ้ า

สารคุณนางสาวกัลยา8 ✓

นางสาวมณี4



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

9 นางวันชญาน์ จันธิภากัญจน์

การพัฒนาผลสัมฤธ์ิทางการเรียน วิชาการบัญชีภาษีอากร รหัส ๓๒๐๑ - ๒๐๐๗ เร่ือง ค านวนเงินได้สุทธิจองนักศึกษาระดับ
        ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี ๑ กลุ่ม ๒ สาขาวิชาการบัญชี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่ม
เพ่ือนช่วยเพ่ือน

✓

10 นางปรานทิพย์ นามเกียรติ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เร่ือง การค านวนส่วนได้เสียของการ
รับหุ้นส่วน ใหม่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี ๒ ห้อง ๒/๑ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย

✓

11 นางสาวจุฑาทิพย์ บุญ-หลัง

การแก้ปัญหาการประเมินผลการประเมินผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน รหัส ๒๒๐๑ - ๒๐๐๒ 
โดยวิธีเพ่ือนช่วยเพ่ือน

✓

12 นางชลกมล ดิลกลาภ

การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการบริหารงาน คุณภาพในองค์การ รหัสวิชา ๓๐๐๑ - 
๑๐๐๑ เร่ือง กิจกรรมการพัฒนาทีมงาน โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ ๕ ข้ันตอน ( ๕ ES ) ของรนักศึกาษา สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี ๑ กลุ่ม ๑

✓

13 นางนพวรรณ แก้วโกมินทวงษ์
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์  วิชาการเป็นผู้ประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี ๒ สาขาวิชา
การท่องเท่ียว วิธีการสอนโดยใช้กรรีตัวอย่าง ✓

สำขำวิชำกำรตลำด

ศึกษาการสร้างแรงจูงใจเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนวิชากฏหมายท่ัวไป เก่ียวกับอาชีพของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี ๒ สาขาสาขาการบัญชีหัดทีนายพงสัน14

ช่ือ  -  สกุล

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๒

✓

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เร่ือง รายได้ประชาชาติ รายวิชา หลักเศรษสาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.)   ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้การอภิปลายกลุ่มย่อย ✓สุทธิแพทย์นางณัฐกานต์15



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

17 นางสาวชลธิดา โพธิสา
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียน วิชาการขายเบ้ืองต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี ๑ สาขาวิชา
การบัญชี ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการสึษา ๒๕๖๒ โดยวิธีการประมินจากสภาพจริง ✓

20 นายวิเชียร ศรีวงษา
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รหัส ๓๒๑๔ - ๒๐๐๑ เร่ือง การจัดการคลังสินค้าของ
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี ๑ สาขาการจัดการโลจิสติกส์โดยใช้ใบงาน ✓

21 นางแสงอรุณ สิงห์มหาไชย
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการใช้โปรแกรมตารางงานในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ ประกอบแบเรียน
ด้วยตนเองของนักสึกษา ระดับประดาสนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี ๑ แผนกวิชาชีพคอมกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย

✓

23 นางสาวชนิสรา ม่ันคง

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ โดยใช้ส่ือการเรียนการสอนวิชาคอพิว
เตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ เร่ือง การท าจดหมายเวียน ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

✓

สำขำวิชำโลจิสติกส์

ช่ือ  -  สกุล

นางหฤทัย16

นางสาวอารีย์รัตน์ ✓

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเทคนิคการน าเสนอ รหัส ๓๒๐๒ - ๙๐๐๕ เร่ือง เทคนิคการน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี ๑ สาขาวิชาการตลาด  โดยใช้การแสดง
บทบาทสมมติ

จันทร์วิเศษ

นางสาวลลิดา24

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเขียนภาษาสอบถามฐานข้อมูลเชิงโครงสร้าง (SQL) ในรายวิชาระบบ
ฐานข้อมูล         โดยใช้บทเรียนออนไลน์ Sololearnนางสาวทิวารัตน์

✓

การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทยของเรียนวิชาพิมพ์ไทยเบ้ืองต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี ๑/๒ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยแบบทดสอบพิมพ์จับเวลา

19

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๒

หล่มศรีนางสาวกีรติ18

22

โฮมชัย

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศรีกุลวงศ์

ศึกษาผลสัมธ์ิทางวิชาการเรียนของนักศึกษา ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปีท่ี ๑ ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เตนากุล

✓

✓

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน รายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค เร่ือง การเขียนแผนการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี ๑ สาขาวิชาการตลาด โดยวิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ✓



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

26 นางชฎาธาร สาวะรีพล
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ออนไลน์ Solo Learning เร่ืองการเขียนโปรแกรม วิชาการเขียนโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML 
รหัสวิชา ๓๙๐๑-๑๐๐๒ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปีท่ี ๑/๑ ✓

28 นายชินวัฒน์ ศรีวิชา

การศึกษาความพึงพอใจต่อเอกสารประกบการสอนในรายวิชาธุรกิจโรงแรม ของนัเรียนระดับช้ัน ปวช. ช้ันปีท่ี ๑ แผน
วิชาชีพการโรงแรม ✓

29 นายสุทธิชัย สร้อยสุข
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยใช้ชุดฝึกทักษะการบริบการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน ปวช. ๒/๑ สาขาวิชาการโรงแรม ✓

30 นางสาวอัญชลี ประทุมทีป
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนของนักศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
รายวิชาการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม ✓

32 นางสาวกนกนาถ นาหิรัญ การใช้เกมโดมิโนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย

✓

33 นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เรือง
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนักเรียน ช้ัน ปวช. ๒/๑ สาขาการโรงแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒๒

✓

34 นายเทพอมร วรขันธ์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทรัพยากรท่องเท่ียวภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๗๐๒ - ๒๑๐๒ โดยใช้
หนังสือประกอบเร่ือง "ท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก" ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศรนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๒ สาขางานการ
ท่องเท่ียว วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

✓

35 นายอนิวัฒน์ ชมเชย
ส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับช้ัน ปวส. วิชาศิลปะการต้อนรับและการบริการ แผนกวิชาการท่องเท่ียว           
         ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ ✓

การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิชาการเป็นผู้ประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี ๒ สาขาวิชา
การท่องเท่ียว วีธีการสอนโดยใช้กรรีตัวอย่าง ✓25 นายวุฒิภัทร บุตรธนู

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๒

ช่ือ  -  สกุล

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

27

สำขำวิชำกำรโรงแรม

✓

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาหลักสูตร ปวส. ระดับช้ันปีท่ี ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านการเรียนรู้ M - 
Lerning การติดต้ังโปรแกรมส าหรับเขียนโปรแกรมแจ่มดวง

สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ความร่วมมือ
แบบ     จิกซอร์ของนักเรียนสาขาการโรงแรม รายวิชาเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืมอุตรักษ์31 ✓นางสาววนิดา

นายเจิมวุฒิ



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

37 นางสาวนภา ชูรัตน์
เร่ือง การศึกษาผลการใช้เทคนิคจากตัวอยางในการพัฒนาทักษะศิลปะการจัดตกแต่งอาหารของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี ๒ กลุ่ม ๑ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ✓

38 นางสาวพิมพ์ชนก คงใหม่
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการวาดเขียนพ่ืนฐานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ✓

39 นางสาวอาภาพร รอดเจริญ
เร่ืองหลักการใช้เส้นในการเขียนการ์ตูน ในรายวิชา การเขียนการ์ตูนช่องโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสอนเสริม 
ของนักเรีนระดับช้ัน ปวช.คฟ.๑/๑ ✓

40 นายชัยชนะ ไชยทองศรี
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ช้ันปีท่ี ๔/๑ สาขางานบัญชี โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ✓

41 นางล าพรรณ มานัส
การศึกษาเจตคติท่ีมีต่อการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักาะชีวิต (๒๐๐๐๐-๑๒๐๑) ของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ช้ันปีท่ี ๑ สาขางานการบัญชี ✓

42 นางสาวพัชรา ทิพย์อาสน์
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส ๒๐๐๑ - ๑๐๐๑ เร่ือง หลักและวิธีการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันีท่ี 1 สาขาการตลาด โดยใช้งาน ✓

43 นายเกียรติศักด์ิ จุลปาน
ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ืออาชีพธุรกิจและบริการ โดยใช้เทคนิคร่วมกันดิด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ✓

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๒

ช่ือ  -  สกุล
สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร

จันทะปาละนายโกวิท36 ✓

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก

แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาโภชนาการ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเรียนรู้แบบใช้โครงงานป็น
มาตรฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาอาหารเละโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

49 นางสาวอธิธร อินทะบุญศรี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนการใช้และหลังการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตัว
แปร นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๑ แผนกวิชาการการโรงแรม  วิทยาลับอาชีวศึกษาหนองคาย ✓

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๒

ช่ือ  -  สกุล

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนการใช้และหลังการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตัว
แปร นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๑ แผนกวิชาการการโรงแรม  วิทยาลับอาชีวศึกษาหนองคาย

การเพ่ิมประสิทธิภาพการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตวิชาชีพ 
(ปวช.) แผนกการท่องเท่ียว ช้ันปีท่ี ๑ วิทยลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ✓

✓

✓

การพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยโดยใชแบบฝึกของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกการ
ท่องเท่ียว ๒/๑ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๒

✓

เอาหานัด

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 
สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้สถานการณ์จ าลอง ✓นายคณิศร44 แพงแสง

นางสาวสริญญา45

นางสาวทัศนีย์46

เร่ือง การใช้แบบฝึกทักาะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการแลกเปล่ียนบทบาทของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย ✓

นางขวัญตา47
 

พิษสมอญนางสาวจิรัชยา50

นางสาวกนกพิชญ์48 อารีรมย์

แดงประวัติ

ค าตัน


