
ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

3 นางสาวพรทิพย์ เทือกประเสริฐ
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับเงินลงทุนช่ัวคราวในตราสารหน้ีและตราสารทุน  ของ
นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี  ๑ กลุ่ม ๒  สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกาหนองคาย
  โดยการใช้กระบวนกลุ่ม

✓

5 นางสาวเพทาย เพียรทอง
การใช้ของรางวัลเพ่ือส่งเสริมเจตคติต่อรายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชีของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ระดับช้ันปีท่ี ๒  สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

✓

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๐

ช่ือ  -  สกุล
สำขำวิชำกำรบัญชี

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองรายการปรับปรุงเม่ือส้ินงวดบัญชีและงบทดลองหลังรายการปรับปรุง วิชาการบัญชี
เบ้ืองต้น  ๒ (๒๒๐๐-๑๐๐๓)  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี  ๑  กลุ่ม ๒  สาขาวิชาการบัญชี  โดยใช้
ชุดฝึกปฏิบัติ

จิตประเสริฐนางประมวล1 ✓

สิงหบุตร

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบัญชีเช่าซ้ือและฝากขาย  (๒๒๐๑-๒๑๐๒)  เร่ืองดอกเบ้ียท่ีคิดจากการขายผ่อน
ช าระ   ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี ๒  กลุ่ม ๓,๔  โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

อินทรานางสาววิลาวัณย์6

นายอนุสรณ์7

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการจัดท างบแสดงฐานะการเงินวิชาโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทส าหรับสหกรณ์
โดยใช้แบบฝึกทักาะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี  ๓  สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย

✓

✓

ผลการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้เร่ืองการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียเงินได้นิติ
บุคคลของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี ๓  กลุ่ม ๔  รายวิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี  ด้วยการใช้
แบบฝึกทักษะ

✓เกษานุช

แสงแก้วนางปภาภัทร2 ✓
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการบัญชีต้นทุน ๒ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ช้ัน
ปีท่ี  ๑  สาขาวิชาการบัญชี  โดยใช้ส่ืออนไลน์และกระบวนการกลุ่ม

สารคุณนางสาวกัลยา8 ✓

นางสาวมณี4

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการบันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันท่ัวไปโดยใช้โปรแกรมตารางงาน  วิชาการ
ประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชี (๒๒๐๑-๒๑๐๓)  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  ๒  กลุ่ม  ๓ 
 สาขาวิชาการบัญชีโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

9 นางสุวิมล ผิวสว่าง
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด รหัส ๒๒๐๑-๒๐๐๓  เร่ืองการจัดท างบก าไรขาดทุนของบริษัท
จ ากัด  ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  ๒  กลุ่ม ๔  สาขาวิชาการบัญชี  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน

✓

10 นางปรานทิพย์ นามเกียรติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุนส่วน  โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเร่ืองการรับหุ้นส่วนใหม่ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี  ๑  แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

✓

11 นางสุรีรัตน์  จันธัมมา
การพัฒนาผลการเรียนรู้เร่ืองการบันทึกบัญชีรายการค้าในสมุดรายวันท่ัวไป  ด้านสาขาและส านักงานใหญ่  วิชาการบัญชี
ช้ันสูง  ๒  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปีท่ี  ๒  แผนกวิชาการบัญชี  ภาคเรียนท่ี
  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐

✓

13 นางชลกมล ดิลกลาภ
พัฒนาทักษะการเสนอขายและการสาธิต  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการขายเบ้ืองต้น  ๒  รหัส  ๒๒๐๐-
๑๐๐๕    ของนักเรียน  สาขาวิชาการบัญชี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี  ๑  กลุ่ม  ๑  ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน

✓

15 นางนพวรรณ แก้วโกมินทวงษ์
การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์วิชาการเป็นผู้ประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี ๒  สาขาวิชา
การตลาด  วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง

✓

นางณัฐกานต์17

สำขำวิชำกำรตลำด

การพัมนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ัน
ปีท่ี  ๒  สาขางานการโรงแรมโดยใช้สถานการณ์จ าลอง

14 นางอรสา ฮงทอง

สิงห์นารายณ์นางสาวทานตะวัน 12 ✓ ลาออก

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการส่งเสริมการขายโดยการใช้ส่ือการสอนวิชาส่งเสริมการขายของนักเรียน  ระดับช้ัน  ปวช.๒  
สาขาวิชาการตลาด  ภาคเรียนท่ี  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ✓สุทธิแพทย์

ศึกษาการสร้างแรงจูงใจเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรายวิชากฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพ  ของนักศึกษา  ระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปีท่ี  ๑  สาขาการบัญชี

หัดทีนายพงสัน16

ช่ือ  -  สกุล

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๐

✓

✓



นางณัฐกานต์17
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการส่งเสริมการขายโดยการใช้ส่ือการสอนวิชาส่งเสริมการขายของนักเรียน  ระดับช้ัน  ปวช.๒  
สาขาวิชาการตลาด  ภาคเรียนท่ี  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ✓สุทธิแพทย์



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

19 นางสาวชลธิดา โพธิสา
การพัฒนาทักษะการขายสินค้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  ๑  รายวิชาการขายเบ้ืองต้น  ๒   
       ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  โดยการประเมินตามสภาพจริง

✓

22 นางสาวจริญญา  เดชอาจ
การพัฒนาปลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในวิชาการจัดการขายส่งท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือสถานการณ์จ าลอง
เบียร์เกมท่ีนักศึกษาจัดท าข้ึนเอง

✓

23 นางแสงอรุณ สิงห์มหาไชย
การแก้ปัญหาการประเมินผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ  รหัส ๓๒๐๔-๒๐๐๖ โดยวิธี
เพ่ือนช่วยเพ่ือน

✓

25 นางสาวชนิสรา ม่ันคง การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงานของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ✓

นางหฤทัย18
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษของนักเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
          ช้ันปีท่ี ๑/๑  สาขาวิชาการตลาด  ด้วยแบบทดสอบพิมพ์จับเวลา

หล่มศรีนางสาวกีรติ20

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๐

ช่ือ  -  สกุล

นางสาวทิวารัตน์

สำขำวิชำโลจิสติกส์

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนภาษาฐานข้อมูล (Structure  Query  Language:SQL) ในรายวิชา
ระบบจัดการฐานข้อมูล (๓๒๐๔-๒๐๐๔)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการ
สอนแบบปกติ

24 ✓

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โฮมชัย

✓

✓

ศรีกุลวงศ์

การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนในการเรียน  โดยใช้วิธีเพ่ือนช่วยเพ่ือนวิชาโปรแกรมตารางค านวณ  รหัสวิชา ๒๒๐๔-๒๑๐๓   
    ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปีท่ี ๒  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เตนากุลนางสาวลลิดา26

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาการจัดการขาย รหัส ๓๒๐๒-๒๐๐๑  เร่ืองการฝึกอบรมพนักงานขายของนักศึกษา  
        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาการตลาด  โดยใช้ใบงาน

จันทร์วิเศษนางสาวอารีย์รัตน์21

✓

การพัฒนาทักษะการขายสินค้า  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี ๓ รายวิชาการขายตรง  โดย
การประเมินตามสภาพจริง

✓



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

28 นางชฎาธาร สาวะรีพล
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียนเร่ือง  JSP  Login Username and Passward (Java)  ในรายวิชา  ๓๙๐๑=๒๐๐๗  การ
พัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยยีจาวา  ระดับ  ปวส.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้วยวิธีการสอนแบบ CBL  
(Creativity-based Learning)

✓

31 นายเทพอมร วรขันธ์
การพัฒนาความสามารถในการให้บริการอาหารในภัตตาคารโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติส าหรับนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี ๒

✓

32 นางสาวอัญชลี ประทุมทีป การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงาน  วิชางานส่วนหน้าโรงแรม  ช้ัน  ปวช .  ๑ ✓

34 นางสาวกนกนาถ นาหิรัญ การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาการภาอังกฤษส าหรับงานครัวโรงแรม ของนักเรียน  ช้ันปวช .๒/๑  แผนกการโรงแรม ✓

35 นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เรือง การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวนักเรียนช้ัน ปวช . ๑/๑  สาขาการโรงแรม  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ✓

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๐

ช่ือ  -  สกุล

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ (๒๒๐๔-๒๑๐๔)  ของนักศึกษาแผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ด้วยทักษะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

✓27 นายวุฒิภัทร บุตรธนู

อุตรักษ์33 ✓

นายเจิมวุฒิ29

นางสาววนิดา

30 ✓
การส ารวจการเข้าเรียนสายรายวิชา  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.)  แผนกวิชาชีพการโรงแรม

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

นายอนิวัฒน์

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระดับช้ันปีท่ี ๑  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารด้วยชุดการเรียนรู้ M-Learning  การติดต้ังโปรแกรมส าหรับการเขียนโปรแกรม

แจ่มดวง ✓

ชมเชย

สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว

สำขำวิชำกำรโรงแรม

การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงาน



36 นายสุทธิชัย สร้อยสุข
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะการให้บริการเร่ืองการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  โดยใช้ชุดฝึกทักษะการบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับนักเรียนระดับช้ัน  ปวช . ๑/๑  สาขาวิชาการโรงแรม

✓



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

38 นางสาวนภา ชูรัตน์ การส ารวจการส่งงานของนักเรียนระดับช้ัน  ปวช.  ๓/๑  สาขางานอาหารและโภชนาการ ✓

39 นางสาวพิมพ์ชนก คงใหม่
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ๔  ของนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
ช้ันปีท่ี  ๒  สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก  โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

✓

40 นางสาวอาภาพร รอดเจริญ
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาการผลิตส่ือมัลติมิเดียของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  ๓ 
       สาขาเทคโนโลยีศิลปกรรม  โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

✓

41 นายชัยชนะ ไชยทองศรี
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท วิชาชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.)     ช้ันปีท่ี  ๑/๑  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

✓

42 นางสาวเอมอร ดารา
การส่งเสริมการท่องเท่ียวค าศัพท์ในวิชา Real Life Engish ๒  ในเร่ืองอาชีพและสถานท่ีต่างๆ  ในชุมชนของนักเรียนแผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ช้ันปีท่ี  ๑  ในการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปีภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๐

✓

43 นายเกียรติศักด์ิ จุลปาน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนร็  วิชาวิทยาศาตร์เพ่ืออาชีพและธุรกิจบริการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาการโรงแรม

✓

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๐

ช่ือ  -  สกุล
สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก

แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาโภชนาการ  โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นหลักฐาน  ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

จันทะปาละนายโกวิท37 ✓



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

49 นางสาวภัทร์ธีรา จันทรมนตรี
การพัฒนาทักาะการอ่านภาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกหัดการอ่านของนักเรียน ระดัยช้ัน  ปวช . ๒  แผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย  ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐

✓

51 นางสาวอธิธร อินทะบุญศรี
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ๒/๑  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย โดยใช้แบบฝึกทักาะ

✓

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ✓แนนดีนางสาววาทินี44

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๐

ช่ือ  -  สกุล

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม  ของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ัน
ปีท่ี  ๑/๑  สาขาวิชาการโรงแรม

✓แพงแสง

พิษสมอญ

✓
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการอ่านแบบประสมค า  ของนักเรียนช้ัย ปวช . ๑  แผนกการบัญชี      
         ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐

อารีรมย์

แดงประวัตินางขวัญตา48 การพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีแลกเปล่ียนบทบาทในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. ๑)

✓

นายคณิศร

47 ✓
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมของนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
          ๑/๑ แผนกวิชาการตลาด

นางสาวจิรัชยา52

นางสาวกนกพิชญ์50

นางสาวทัศนีย์46

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ปวส.๑/๑  สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

✓

✓

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ในรายวิชาภาไทยเพ่ืออาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี ๒
  สาขาวิชาการตลาด  โดยใช้กิจกรรมเสริมแรง

ค าตัน

45

นางสาวพัชรา ทิพย์อาสน์


