
ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

3 นางสาวพรทิพย์ เทือกประเสริฐ
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ของนักศึกษาในรายวิชาการบัญชีช้ันสูง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
ช้ันปีท่ี  ๑  กลุ่ม  ๒  สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ดดยใช้แบบทดสอบย่อย

✓

5 นางสาวเพทาย เพียรทอง
การพัฒนารายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  ของนักศึกษา  ระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี  
๑/๓  สาขาวิชางานบัญชีโดยใช้แบบฝึกทักษะ

✓

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๑

ช่ือ  -  สกุล
สำขำวิชำกำรบัญชี

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองรายการปรับปรุงเม่ือส้ินงวดบัญชีและงบทดลองหลังรายการปรับปรุง  วิชาการ
บัญชีเบ้ืองต้น (๒๒๐๐-๑๐๐๓)  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี  ๑ กลุ่ม ๑  สาขาวิชาการบัญชี  โดยใช้
ชุดฝึกปฏิบัติ

จิตประเสริฐนางประมวล1 ✓

นางสาววิลาวัณย์6

นางสาวนิภาวรรณ7

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  การจัดท างบแสดงฐานะการเงินวิชาโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทส าหรับ
สหการณ์   โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี  ๓  สาขาวิชาชีพการบัญชี  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย

✓

✓

การแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชากระบวนการจัดท าบัญชี เร่ือง  กระบวนการจัดท าบัญชีตามวงจรบัญชี  โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ         ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  ๓  สาขาวิชาการบัญชี

✓เกษานุช

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาการบัญชีเช่าซ้ือและฝากขาย (๒๒๐๑-๒๑๐๒)  เร่ือง  การบันทึกการขายผ่อนช าระ
และขายตามสัญญาเช่าซ้ือ  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี  ๒  กลุ่ม  ๓  โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

อินทรา

อรดี

แสงแก้วนางปภาภัทร2 ✓
การพัฒนาทักษะการค านวณรายงานต้นทุนการผลิตของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  โดย
ใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง

สารคุณนางสาวกัลยา8 ✓

นางสาวมณี4

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการบันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันท่ัวไปโดยใช้โปรแกรมตารางงาน  รายวิชา
การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชีของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี  ๒  กลุ่ม  ๓  สาขาวิชา
การบัญชี  โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

9 นางสุวิมล ผิวสว่าง
การแก้ปัญหาการประเมินผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน  รหัส  ๓๒๐๐-๐๐๐๕  โดยวิธีเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน

✓

10 นางปรานทิพย์ นามเกียรติ
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์  วิชาการบัญชีต้นทุนเบ้ืองต้น  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  ๓  
สาขาวิชาการบัญชี  วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง

✓

11 นางสาวจุฑาทิพย์ บุญ-หลัง
การแก้ปัญหาการประเมินผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด  รหัส  ๒๒๐๑-๒๐๐๓  โดยวิธีเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน

✓

12 นางชลกมล ดิลกลาภ
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการขายเบ้ืองต้น  ๒  รหัส  ๒๒๐๐-๑๐๐๕  ของนักเรียน  สาขาวิชาบัญชี  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี  ๑  กลุ่ม  ๑  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน

✓

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

✓

สำขำวิชำกำรตลำด

ศึกษาการสร้างแรงจูงใจเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนวิชากฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับงานอาชีพของนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาการบัญชี

หัดทีนายพงสัน14

ช่ือ  -  สกุล

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๑

✓

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง อุปสงค์ อุปทาน  และภาวะดุลยภาพของตลาดรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  โดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย

✓สุทธิแพทย์นางณัฐกานต์15



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

17 นางสาวชลธิดา โพธิสา
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเสนอขายในรายวิชาการขายเบ้ืองต้น ๒  (๒๒๐๐-๑๐๐๕)  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระหว่างการสอนแบบปฏิบัติจริงกับการสอนแบบปกติ

✓

20 นางสาวจริญญา  เดชอาจ - ✓ ลาออก

21 นางแสงอรุณ สิงห์มหาไชย
การพัฒนาทักษะเร่ืองการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ  โดยใช้รูปแบบ 
Active  Learning

✓

23 นางสาวชนิสรา ม่ันคง
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  ประกอบแบบเรียนด้วยตนเองของนักเรียน  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  ๑  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

✓

นางสาวลลิดา24

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขา
การบัญชี (ต่างสาขา)  ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ

นางสาวทิวารัตน์

สำขำวิชำโลจิสติกส์

ช่ือ  -  สกุล

นางหฤทัย16

หล่มศรี

✓
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาหลักการตลาด  รหัส  ๓๒๐๐-๑๐๐๓  เร่ืองการส่งเสริมการตลาด  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  ช้ันปีท่ี  ๒  สาขาวิชาการบัญชี  โดยใช้ใบงาน

จันทร์วิเศษ

✓
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษของนักเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
           ช้ันปีท่ี  ๑/๑  สาขาวิชาการตลาด

นางสาวกีรติ18

โฮมชัย

นางสาวอารีย์รัตน์19

22 ✓

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศรีกุลวงศ์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้สูตรค านวณใน Microft Office Excel ด้วยส่ือโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint  ๒๐๑๐  นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีท่ี  ๒  ห้อง  ๑  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

เตนากุล

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๑

✓

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  รายวิชาการคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาดของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  ช้ันปีท่ี  ๒  สาขาวิชาการตลาด  โดยวิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน

✓



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

26 นางชฎาธาร สาวะรีพล
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา  การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา (๓๙๐๑-๒๐๐๗)  ด้านทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

✓

28 นายชินวัฒน์ ศรีวิชา
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  ๑  
สาขางานการโรงแรมท่ีเรียนวิชา  ศิลปะการให้บริการ  โดยใช้บทบาทสมมุติ ✓

30 นายสุทธิชัย สร้อยสุข
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  วิชาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  ส าหรับนักศึกษาระดับช้ัน  ปวส.๑/๑  สาขาวิชาการ
โรงแรม

✓

31 นางสาวอัญชลี ประทุมทีป
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชางานส่วนหน้าโรงแรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  ๑  แผนก
วิชาการโรงแรม  โดยใช้บทบาทสมมติ

✓

33 นางสาวกนกนาถ นาหิรัญ
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมท่ีมีต่อการเรียนการสอน  วิชาภาษาอังกฤษงานครัวโรงแรมโดย
การแสดงบทบาทสมมุติ

✓

34 นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เรือง การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวนักเรียน  ช้ัน ปวช. ๑/๑  สาขาการโรงแรม  ปีการศึกา  ๒๕๖๑ ✓

✓

สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบจิกซอร์ของบ
นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม  รายวิชาเคร่ืองด่ืมและการผสม

อุตรักษ์32 ✓นางสาววนิดา

นายอนิวัฒน์29

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอของนักศึกษา สาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ด้วยทักษะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

✓25 นายวุฒิภัทร บุตรธนู

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๑

ช่ือ  -  สกุล

ชมเชย ✓
การศึกษาพฤติกรรมเข้าเรียนของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี  ๑/๒  แผนกวิชาการโรงแรม  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

สำขำวิชำกำรโรงแรม

นายเจิมวุฒิ27 การพัฒนาส่ือการเรียนออนไลน์รายวิชาระบบปฏิบัติการเคร่ืองแม่ข่ายแจ่มดวง



35 นายเทพอมร วรขันธ์ การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน ระดับช้ันปวช. ๑  โดยใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก ✓



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

37 นางสาวนภา ชูรัตน์
ศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการคุยกันในช้ันเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับช้ันปีท่ี  ๑  
สาขาวิชาอาหารและโภชยนาการ ใน  ๓  รายวิชา  ประจ าปีการศึกา  ๒๕๖๑

✓

38 นางสาวพิมพ์ชนก คงใหม่
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ช้ัน
ปีท่ี  ๒  สาขาเทคโนโลยีศิลปกรรม  โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

✓

39 นางสาวอาภาพร รอดเจริญ
การศึกษาพฤติกรรมเร่ืองการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม  ปวช. ๓/๑  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย

✓

40 นายชัยชนะ ไชยทองศรี
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปีท่ี  ๑  
สาขาวิชาโลจิสติกส์

✓

41 นางสาวเอมอร ดารา
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือส่ิงพิมพ์วารสาร หนังสือพิมพ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง      การโรงแรม  ๑/๑

✓

42 นายเกียรติศักด์ิ จุลปาน
ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพและธุรกิจโดยใช้เทคนิคร่วมกันคิด  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

✓

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๑

ช่ือ  -  สกุล
สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาโภชนาการการเพ่ือชีวิต  โดยการจัดการเรียนรู้  แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  ของนักศึกษา  
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาอาหรและโภชนาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

จันทะปาละนายโกวิท36 ✓

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก

แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์



ล ำดับ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ส่ง ไม่ส่ง หมำยเหตุ

48 นางสาวภัทร์ธีรา จันทรมนตรี การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  โดยใช้วิธีการแลกเปล่ียนบทบาท  ช้ันปวช. ๒ ✓

50 นางสาวอธิธร อินทะบุญศรี
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแผนกการท่องเท่ียว ๑/๑  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

✓

การเพ่ิมประสิทธิภาพการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์และสถติเพ่ืองานอาชีพ  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.)  แผนกการท่องเท่ียว  ช้ันปีท่ี  ๑  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

✓เอาหานัด

รำยช่ือครูส่งงำนวิจัยในช้ันเรียน  ภำคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๑

ช่ือ  -  สกุล

พิษสมอญ

✓
การพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์ภอังกฤษโดยใช้แบบฝึก  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  แผนกการท่องเท่ียว 
 ๒/๑  ภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

อารีรมย์

แดงประวัตินางขวัญตา47 การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท ของครูผู้สอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

นายคณิศร

46

แพงแสง
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  ของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี 
 ๑  สาขาวิชาการบัญชี  โดยใช้สถานการร์จ าลอง

✓

✓

นางสาวจิรัชยา51

นางสาวกนกพิชญ์49

นางสาวสริญญา43

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ในรายวิชาภาไทยเพ่ือาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี  ๒
  สาขาวิชาการโรงแรม  โดยใช้กิจกรรมเสริมแรง

ค าตัน

44

นางสาวพัชรา ✓
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม รหัส  ๓๐๐๐-๑๖๐๑  ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี  ๑  สาขาวิชาการจัดโลจิสติกส์  โดยใช้สถานการณ์จ าลอง

ทิพย์อาสน์

นางสาวทัศนีย์45

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน  ปวช. ๑  สาขาวิชาการบัญชี               
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

✓

✓


