
รายชื่อผลงานทางวิชาการของคณะครู-อาจารย ์ปี 2560 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที ่

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

1 1 2560 การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้
สัญญาการเรียนกบันักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทีเ่รียนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

นางสาวนิจวรรณ  
พรมล าพัด 

2 2 2560 การใช้กิจกรรมจ าหน่ายไม้ดอกไมป้ระดับเพื่อสร้างเจตคติที่ดี 
ความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

นางภัทราภรณ์    
ทัพบ ารงุ 

3 3 2560 การสง่เสรมิการท่องค าศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด2 ใน
เรื่อง Social media  

นางสาวรัตติกา  
เลื่อนชิด 

4 4 2560 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อพฒันา
ทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ วิชาโปรแกรมส านักงานข้ันสูง
ส าหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ช้ันปีที่1 

นางสาวกานต์ระวี  
ภุมมาพันธ์ุ 

5 5 2560 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนกัเรียน
ระดับช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ และการบญัชี 

นางสาวกาญจนา  
เฟื่องเงิน 

6 6 2560 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและ           
ความรับผิดชอบในการเรียนวิชาหลักพืชกรรมของนักเรียน 
ปวช.1  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

นางจงกล  เช้ือบญุม ี

7 7 2560 การพัฒนาทักษะการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปสู่
อาเซียนในรายวิชากระบวนการจัดท าบัญชี ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยสีุโขทัย 

นางลาวัลย ์ ภู่เจริญ 

8 8 2560 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน วิชา
หลักการปลกูเลี้ยงกล้วยไม้ ภาคเรียนที2่ ปีการศึกษา 2560 

นายจักรกฤษณ์   
ทัพบ ารงุ 

9 9 2560 การส ารวจการสง่งานของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี
ระดับช้ัน ปวช.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย 

นายธีระศักดิ์  มูลข า 

10 10 2560 ความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของห้องสมุด วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยสีุโขทัย 

นายพงศ์พิสทุธ์ิ      
นุวัตดีวงศ์ 

11 11 2560 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา การเขียนแบบของ
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปทีี1่ สาขาวิชา
ช่างกลเกษตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

นายมิตร  พุดซ้อน 

12 12 2560 ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชา การจัดการ
หลงัการเกบ็เกี่ยวของนกัศึกษาระดบั ปวส. 2            
สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

นายปราสาท      
จุลพวก 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที ่

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

13 13 2560 วิจัยในช้ันเรียนเรื่องปัญหานักเรียนไมเ่ข้าช้ันเรียน วิชาการขับ
รถยนต์ นักเรียนระดับช้ันปวช.3 สาขางานยานยนต ์

นายประเสริฐ      
ทับอุ่น 

14 14 2560 การสง่เสรมิเจตคติในการส่งงานตรงเวลา วิชางานจักรยานยนต์ 
นักเรียนระดับช้ัน ปวช. สาขางานยานยนต ์

นายประเสริฐ     
ทับอุ่น 

15 16 2560 การศึกษาพฤติกรรมการไมส่่งงานและการบ้านของนักศึกษา
ระดับช้ัน ปวส.2 สาขางานสัตวศาสตร ์

นายสมเกียรต ิ    
นิติพงศ์สุวรรณ 

16 17 2560 การศึกษาพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนไม่ตรงต่อเวลาของ
นักศึกษา ปวช.2 สาขางานสัตวศาสตร ์วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย 

นายสมเกียรต ิ    
นิติพงศ์สุวรรณ 

17 18 2560 การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง        
ช้ันปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทกัษะ 

นางสุกญัญา ณ น่าน 

18 19 2560 การส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของ
ครูผูส้อนรายวิชาการผลิตเห็ด 

นางสาวธิภารัตน์  
ส าลเีติมสริ ิ

19 20 2560 เปรียบเทียบอัตราการใช้ปุ๋ยหลักมลูไสเ้ดือนดินที่แตกต่างกัน ที่
มีผลต่อผลผลิตผักกวางตุง้ดอก 

นางจงกล  เช้ือบญุม ี

20 20 2560 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบในการเรียนวิชาไม้ตัดดอกเพื่อการค้าของนักเรียน 
ปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร ์

นางจงกล  เช้ือบญุม ี

21 21 2560 การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พงึประสงค์ตามทัศนะของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

นายพรหม  สอนมาล ี

22 22 2560 การพัฒนาและฝึกทกัษะฟุตบอล โดยการใช้ฝึกขั้นพื้นฐานใน
นักศึกษาหญิง ช้ัน ปวช.2 สาขางานพืชศาสตร ์

นายพรหม  สอนมาล ี

23 23 2560 การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พงึประสงค์ตามทัศนะของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1 เกษตรศาสตร)์ 

นายพิบูลย ์ ยะโสธร 

24 24 2560 การส ารวจการสง่งานของนักศึกษา สาขาวิชาบัญชี ระดับช้ัน 
ปวช.1  

นายธีระศักดิ์  มูลข า 

25 25 2560 เจตคติที่มีตอ่วินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน 
อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝส่ัมฟทธ์ิทางการเรียน ของ
นักศึกษาระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์   ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 

นายดิถี            
วงศ์สวาสดิ ์

26 26 2560 การศึกษาระยะเวลาการแช่เมล็ดพันธ์ุที่มผีลต่อผลผลิต        
ถ่ัวลันเตางอก(โต้วเมี่ยว) 

นางจงกล  เช้ือบญุม ี

27 27 2560 การศึกษาเจตคติของนักเรียน ปวช.ช้ันปีที่ 1                
สาขางานสัตวศาสตร์ (MEP) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

นางศยามล        
นิติพงศ์สุวรรณ 



28 28 2560 การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนสายของนักเรียนระดบัช้ัน 
ปวช.1 วิชาสุขาภิบาลสตัว์เบื้องต้น  สาขางานสัตวศาสตร์  

นายวิวัฒน์           
ศิริโนนรัง 

29 29 2560 การปรบัพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียน และการสง่งาน รายวิชา 
การดูแลสนามกอล์ฟ รหสัวิชา 2508-9104 

นายมานิตย์    
กล่าวปิยะภมรกลุ 

30 30 2560 การปรบัพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียน และการสง่งาน รายวิชา
สรรีวิทยา รหสัวิชา 3502-2002 ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1  สาขาวิชาพืชศาสตร์  

นายมานิตย์    
กล่าวปิยะภมรกลุ 

31 31 2560 ผลการใช้สารฮิวมิกซ์และปุ๋ยเคมีในการปลูกผักคะน้ายอด นายพิบูลย์  ยะโสธร 
 


