
รายชื่อผลงานทางวิชาการของคณะครู-อาจารย ์ปี 2561 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที ่

ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 
1 1 2561 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น2 

นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิและสาขา
งานการบัญชีด้วยวิธีปฏิบัติการเสนอขายสินค้าและการสาธิต 

นางมนัส          
ภูมิวัฒน ์

2 2 2561 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน-นักศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปทีี ่1 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสโุขทัย ในเรื่องการไมส่ง่งาน/การบ้าน 

นางสาวรัตติกา  
เลื่อนชิด 

3 3 2561 การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา สารชีวภาพเพื่อ
การเกษตร รหสัวิชา 2501-2009 ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 
สาขางานพืชศาสตร ์

นายพิบูลย ์   
ยะโสธร 

4 4 2561 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจของ
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 ทีส่อน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

นางสาวนิจวรรณ  
พรมล าพัด 

5 5 2561 การสง่เสรมิทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสโุขทัย 

นางสาวกาญจนา  
เฟื่องเงิน 

6 6 2561 การสง่เสรมิเจตคติในการส่งงานตรงเวลา วิชางานเช่ือมโลหะเพื่อ
การเกษตรของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 สาขางานช่างเกษตร 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

นายมิตร พุดซ้อน 

7 7 2561 การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใช้
ข้อตกลงกบันักศึกษาในรายวิชาการปรบัปรุงพันธ์ุพืช รหัสวิชา 
3502-2003 

นางจงกล       
เช้ือบุญม ี

8 8 2561 การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปญัหาของการไมส่่งงาน 
รายวิชา ทักษะวิชาชีพเกษตร ของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.1 
ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2561 

นางสาวจินตนา  
จ านงค์ศร ี

9 9 2561 การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้ข้อตกลง
การเรียนกบันักศึกษาระดบัช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ    
ในภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2561 

นายจักรกฤษณ์  
ทัพบ ารงุ 

10 10 2561 ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการจัดและ     
ดูและสวน ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

นายปราสาท    
จุลพวก 

11 11 2561 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาการจัดและดูแลสวน 
 

นายปราสาท    
จุลพวก 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที ่

ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 
12 12 2561 ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ในวิชาจุลชีววิทยาของผู้เรียน ที่มีต่อครูผู้สอน ประจ าภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 

นางอรัญญา  
เกี่ยวพันธ์ 

13 13 2561 บทความ เรื่อง วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบMICPA  นางศยามล     
นิติพงศ์สุวรรณ 

14 14 2561 การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พงึประสงค์ตามทัศนะของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าภาคเรียนที1่         
ปีการศึกษา 2561 

นางอรัญญา  
เกี่ยวพันธ์ 

15 15 2561 เจตคติของนักศึกษา ระดับั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      
ปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการสร้างเว็บไซต์ในภาคเรียนที ่2   
ปีการศึกษา 2561 

นางสาวนิจวรรณ  
พรมล าพัด 

16 16 2561 การใช้แบบฝึกหัดทักษะศัพทพ์ันธุศาสตร ์ นางภัทราภรณ์  
ทัพบ ารงุ 

17 17 2561 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาหลักการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบของนักศึกษาระดบัช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง(ปวส.) ช้ันปีที่2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ โดยใช้บทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส ์

นางสาวกานต์ระวี  
ภุมมาพันธ์ุ 

18 18 2561 การปรับปรงุพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้
ข้อตกลงการเรียนกบันักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ        
การจัดการอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

นายจักรกฤษณ์  
ทัพบ ารงุ 

19 19 2561 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1             
แผนกช่างกลเกษตร ในการไมส่่งงาน/การบ้าน 

นายบรรพต     
วันทอง 

20 20 2561 เจตคติที่มีตอ่วินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน 
อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาช่างเกษตร ภาคเรียนที่ 1      
ปีการศึกษา 2561 

นายบรรพต     
วันทอง 

21 21 2561 การสร้างสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน                 
เรื่อง การประดิษฐบ์ายศรีปากชาม 

นายพงศ์พิสทุธ์ิ   
นุวัตดีวงศ์ 

22 22 2561 การสง่เสรมิเจตคติในการส่งงานตรงเวลา วิชาช่างกลโรงงาน
ฟาร์มของนกัศึกษาระดบัช้ัน ปวส.1 สาขางานช่างกลเกษตร  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

นายมิตร  พุดซ้อน 

23 23 2561 ผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ สอฉ 3     
วิจัยและนวัตกรรมครั้งที1่ "เทคโนโลยีอาชีวศึกษาเพื่อการพฒันา
ประเทศ” 
 

นายปราสาท    
จุลพวก 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที ่

ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 
24 24 2561 การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา สารชีวภาพเพื่อ

การเกษตร รหสัวิชา 2501-2009 ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 
สาขางานพืชศาสตร ์

นายพิบูลย ์  
ยะโสธร 

25 25 2561 วิจัยในช้ันเรียนเรื่องปัญหานักเรียนไมเ่ข้าช้ันเรียน วิชาการขับ
รถยนต์ นักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 สาขางานช่างเกษตร 

นายประเสริฐ  
ทับอุ่น 

26 26 2561 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน วิชางาน
ฝึกฝมีือ 

นายประเสริฐ  
ทับอุ่น 

27 27 2561 การศึกษาพฤติกรรมการไมส่่งงานและการบ้านของนักศึกษา
ระดับช้ัน ปวช.1 สาขางานสัตวศาสตร ์ 

นายสมเกียรต ิ 
นิติพงศ์สุวรรณ 

28 28 2561 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ 
ของนักศึกษาช้ัน ปวช.2 สาขางานสัตวศาสตร ์

นายสมเกียรต ิ 
นิติพงศ์สุวรรณ 

29 29 2561 การสอนคณิตศาสตร ์เรื่องโจทยป์ัญหาโดยใช้กิจกรรม เพื่อพัฒนา
ทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดบัช้ัน ปวช.1 

นางสุกญัญา     
ณ น่าน 

30 30 2561 ผลของการใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยกิจกรรมต่อพฤติกรรม
ความไม่ใส่ใจการเรียน The Effects of Activity 
Reimforcement on Inattentive Behavior ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 

นางสุกญัญา     
ณ น่าน 

31 31 2561 การศึกษาการปรบัพฤติกรรมความรับผิดชอบการสง่งานของ
นักเรียน รดับช้ัน ปวช.2 สาขางานพืชศาสตร์ โดยการใช้เสรมิแรง
ทางบวกในรายวิชาการผลิตเห็ด 

นางสาวธิภารัตน์  
ส าลเีติมสริ ิ

32 32 2561 การเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ าหมักมลูไสเ้ดือนดินที่มผีลต่อ
น้ าหนักของผักกวางตุง้ต้น 

นางจงกล  เช้ือ
บุญม ี

33 33 2561 การสอน เรื่องการแก้ปญัหาโดยใช้กจิกรรม เพือ่พัฒนาทักษะทาง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้รียน ปวช.3 

นายพรหม  สอน
มาล ี

34 34 2561 การพัฒนาและฝึกทกัษะกีฬาเซปักตะกร้อ โดยการฝกึขั้นพื้นฐาน
ในนักศึกษาหญิง ช้ัน ปวช.2 สาขางานพืชศาสตร ์

นายพรหม  สอน
มาล ี

35 35 2561 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และทักษะในการแก้ปญัหาส าหรับนักศึกษาระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

นางศยามล  นิติ
พงศ์สุวรรณ 

36 36 2561 การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปญัหาของการไม่ส่ง
งาน รายวิชา ทักษะวิชาชีพเกษตร ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.1 

นางสาวจินตนา  
จ านงค์ศร ี

37 37 2561 การวิจัยพฒันาการอ่านวิชาภาษาไทย ของนักศึกษา สาขาวิชา
การบญัชี ระดับช้ัน ปวช.1 

นายธีระศักดิ์  มูล
ข า 

38 38 2561 การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการสง่งาน รายวิชา
ทักษะวิชาชีพเกษตร รหสัวิชา 2501-1003 ของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 สาขางานสัตวศาสตร์ 

นายวิวัฒน์  
ศิริโนนรัง 



ท่ี เอกสารอ้างอิง
เลขที ่

ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 
39 39 2561 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา แทรกเตอรเ์พื่อการเกษตร

ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที่ 1  
สาขาวิชาช่างกลเกษตร  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

นายดิถี         
วงศ์สวาสดิ ์

40 40 2561 การเปรียบเทียบอัตราการใช้ปุ๋ยน้ าหมักมูลไส้เดือนที่มผีลต่อ
ผลผลิตผักกาดขาวปล ี

นางจงกล        
เช้ือบุญม ี

41 41 2561 การสร้างและพฒันาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สถิติและ
การวางแผนการทดลองทางการเกษตร รหัสวิชา 3500-1001 

นางศยามล       
นิติพงศ์สุวรรณ 

42 42 2561 การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า                
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ให้สอดคล้องกับกลุม่
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม ่

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
สถาบันการ
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 3  
(นางศยามล       
นิติพงศ์สุวรรณ 

43 43 2561 กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมสี่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสีุโขทัย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายไชยา  
ประพันธ์ศิร ิ

44 44 2561 การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียน และการส่งงาน รายวิชา
ปรับปรงุพันธ์ุสัตว์ รหัสวิชา 3503-2003 ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

นางศยามล       
นิติพงศ์สุวรรณ 

45 45 2561 การศึกษาการใช้น้ าหมักชีวภาพผลไม้ในการแช่เมล็ดพันธ์ุที่มผีล
ต่อผลผลิตโต้วเมี่ยว 

นางจงกล       
เช้ือบุญม ี

46 46 2561 การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียน และการส่งงาน รายวิชา
หลักการเกษตร รหัสวิชา 2501-1001 ของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2  สาขางานพืชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 

นายมานิตย์  
กล่าวปิยะภมรกลุ 

47 47 2561 การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียน และการส่งงาน รายวิชา
หลักการเกษตร รหัสวิชา 2501-1001 ของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2  สาขางานพืชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 

นายมานิตย์  
กล่าวปิยะภมรกลุ 

48 48 2561 ผลของชนิดของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผิตข้าวโพดฝักอ่อน นายมานิตย์  
กล่าวปิยะภมรกลุ 

 


