รายชื่อครูและผูบริหารที่ไดรับรางวัลและเกียรติบัตร
ผลงานวิจัยที่สงเขาประกวดแขงขันผลงานวิจัย ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ปการศึกษา
ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันศุกรที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
รวมทั้งหมด 31 คน ดีเยี่ยม 6 คน ดีมาก 15 คน ดี 5 คน ผาน 5 คน
ลําดับ
ชื่อเรื่องวิจัย
ชื่อผูทําวิจัย
ผลการ
ที่
แขงขัน
1 ผลการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน นางสาวสายใจ ยศประยูร
ดีเยี่ยม
วิชาการวิจัยการตลาด เรื่องการคํานวณหา
อันดับ 1
คาสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน ดวยการสอน
แบบลงมือปฏิบัติ
2 ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง นางสาวอโณทัย ภูสีมวง
ดีเยี่ยม
การออกแบบเว็บเพจเบื้องตน ของนักเรียน
ระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน
3

4

5

ผลการใชสื่อการสอน E-book รายวิชาการ นางสาวราตรี
จัดจําหนายสินคาและบริการ เรื่องลักษณะ
ตลาดสินคาและบริการของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขางาน
การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน
การใชแบบฝกปฏิบัติในการสอนเสริมหลังเลิก นางปราณี
เรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการบัญชีบริษัท จํากัด เรื่องการจําหนาย
หุนและการริบหุน ของนักเรียนระดับ
วิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขางานการบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน
ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา นาตยา
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน เรื่อง สวนตางๆ ของ
จดหมายธุรกิจตางประเทศ ระดัประกาศนีย
บัตรวิชาชีพ ปที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล
ศรียาน

สมความคิด

ดีเยี่ยม

ธํารงสุทธิพันธ

ดีเยี่ยม

ปรีชา

ดีเยี่ยม

2561

หมายเหตุ
ไดรับโล
The Best
research and
Innovation
AWARD 2018
ไดรับโล
The Best
research and
Innovation
AWARD 2018
ไดรับโล
The Best
research and
innovation
AWARD 2018
ไดรับโล
The Best
research and
Innovation
AWARD 2018
ไดรับโล
The Best
research and
Innovation
AWARD 2018

(ตอ)
ลําดับ
ชื่อเรื่องวิจัย
ที่
6 ผลการจัดการเรียนรู โดยใชสื่อการสอน
E-book ดวยแบบฝกการเขียนแผนธุรกิจ
สูการปฏิบัติ สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 วิทยาลัย
เทคโนโลยีวิมล ศรียาน
7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิภาษาอังกฤษการคิดวิเคราะห และ
ความฉลาดทางอารมณ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ระหวาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปน
ฐานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนว
ทฤษฎีพหุปญญา
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเชาซื้อและซื้อ
ขายผอนชําระของนักเรียนระดับชั้นปวช. 3
สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรี
ยาน โดยใชแบบฝกปฏิบัติในการสอนเสริม
หลังเลิกเรียน
9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการขาย
เบื้องตน 1 เรื่องประเภทของผลิตภัณฑ ของ
นักเรียน ระดับชั้นปวช.1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีวิมล ศรียาน โดยใชแบบฝก
ภาพประกอบผลิตภัณฑ (กรณีศึกษา)
10 ผลการจัดการเรียนรู รายวิชากลยุทธทาง
การตลาด ของผูเรียน ระดับชั้นปวส.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน โดยใช
วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา
11 การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของ
นักเรียนในการเรียนวิชาการบริหารธุรกิจ
ขนาดยอม ระดับประกาศนียบัตนวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปวส.1 สาขาการตลาด ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2560 (กรณีศึกษา)

ชื่อผูทําวิจัย
นางสาวสารภี

ศุระศรางค

ผลการ
แขงขัน
ดีเยี่ยม

นางสาววิลาวัณย

ลีลารัตน

ดีมาก

นางสาวถนอมนวล

ฐาปนพงษไพบูลย

ดีมาก

นางสาวสุธามาศ

ทิพยอุทัย

ดีมาก

นายเชษฐชน

หอมแชม

ดีมาก

นางสาวศิรพิ ร

หวงกิจ

ดีมาก

หมายเหตุ

ไดรับโล
The Best
research and
Innovation
AWARD 2018

(ตอ)
ลําดับ
ชื่อเรื่องวิจัย
ชื่อผูทําวิจัย
ที่
12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึง นางเจริญสุข
ผองภักดี
พอใจ วิชาการจัดแสดงสินคาโดยใชเทคนิควิธีการ
สอนแบบกลุมและฝกปฏิบัติจริง สําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขางาน
การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน
13

14

15

16

17

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายธุรกิจ เรื่อง
บริษัท จํากัด โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน
ผลการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม
เรื่องความรูพื้นฐานโปรแกรมประมวลผลคํา
สําหรับนักเรียนระดับชั้นปวช.3 วิทยาลัย
เทคโนโลยีวิมล ศรียาน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ
ตอวิชาภาษาจีนและการเห็นคุณคาในตนเอง ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่2
ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
สถานการณจําลองและการใชบทบาทสมมติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบบปฏิบัติการ
เบื้องตนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบแบงกลุม
ทํางาน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี
ยาน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ในงานธุรกิจโดยใช
สื่อการสอน E-book ของนักศึกษาระดับ ปวส.1
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล
ศรียาน

นายธีระศักดิ์

ปรีชา

ผลการ หมาย
แขงขัน เหตุ
ดีมาก

ดีมาก

นายคมวุฒิ

อินทรวิรัตน

ดีมาก

นางสุรีย

อุปถัมภวิเชียร

ดีมาก

นางสาวขวัญใจ จันทรวงษ

ดีมาก

นายกิตติภัค

ดีมาก

ปลั่งศรี

(ตอ)
ลําดับ
ชื่อเรื่องวิจัย
ที่
18 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะหของ
ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 ระหวางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโตตอบทางสรีระและแบบปกติ
19 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความรูเกี่ยวกับอาชีพ เรื่องจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 8 อาชีพอาเซียน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยใชสื่อการสอนออนไลน ดวยการเรียนการสอน
รายบุคคล
20 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการวิเคราะหรายงานทางการเงิน
ของนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี
ยาน โดยใชการเรียนรูแบบ รวมมือดวยเทคนิค JIGSAW
21 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 เรื่องประเภทของรายการ
ปรับปรุงบัญชีสําหรับนักเรียนระดับชั้นปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน
โดยใชแบบฝกทักษะ
22 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนจากการใชสื่อ
E-book เรื่อง การแปรผัน วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ของ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560

(ตอ)
ลําดับที่
23

24

ชื่อเรื่องวิจัย

ชื่อผูทําวิจัย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและ นายเฉลิมพล
หลังเรียนวิชา หลักการตลาด โดยใช
กิจกรรม การสอนแบบกระบวนการเพื่อน
ชวยเพื่อนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1
สาขาวิชาการตลาด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู โดยใชสื่อการสอน นางสาวมลิวัลย
E-book เรื่อง การสืบคนขอมูลสารสนเทศ
ของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยี
วิมล ศรียาน

จิตรอรุณ

ภูฆัง

ชื่อผูทําวิจัย

ผลการ หมาย
แขงขัน เหตุ
นางสาว แถลง ดีมาก
อนงค ธรรม
นางสาว แสง
พัชริ
เงิ
นทร
น

ดีมาก

นางสาว แตง
นิษา
เอี่ยม

ดีมาก

นางสาว
เยาว
ลักษณ

อินทร ดีมาก
ศรี

นางสุ
ทัศนีย

พลเต
ชา

ดี

ผลการ
แขงขัน
ดี

หมาย
เหตุ

ดี

25

26

27

28

ผลของแบบฝกทักษะที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน เรื่อง
การบวกและการลบเศษสวน ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสื่อการสอน
E-book เรื่อง กระบวนการขาย ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป
ที่ 3 ปการศึกษา 2560วิทยาลัยเทคโนโลยี
วิมล ศรียาน
การใชแบบฝกหัดทบทวนเพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนาที่พลเมือง
และศีลธรรมของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาโดยใชแนวคิดวิธีสอน
Active Learning และวิธีสอนปกติ ของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล
ศรียาน

(ตอ)
ลําดับที่ ชื่อเรื่องวิจัย

29

30

นางสาวพัชรี

ยังดี

นางสาวดวงรัตน อยูศรีเจริญ

ดี

ดี

นางกุหลาบ

พรหมจันทร

ผาน

นายโดม

เจริญศิริ

ผาน

ชื่อผูทําวิจัย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช
นางสาวสาริณี โนแกว
กิจกรรมการสอนแบบจิ๊กซอว ของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.1 สาขางานการตลาด ภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2560วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี
ยาน
การใชแบบฝกปฏิบัติ เรื่องการบันทึกรายการซื้อ- นางสาว
อติวัฒนวงศ
ขายสินคาในสมุดรายวันทั่วไป
วิภาวนี
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี
เบื้องตน 2 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560

ผลการ
แขงขัน
ผาน

ผาน

หมายเหตุ

31

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลัง
เรียน วิชา เพศวิถีศึกษา โดยใชกิจกรรม การสอน
แบบกระบวนการเพื่อนชวยเพื่อน ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 1

นายทวีศักดิ์

เทียบคุณ

ผาน

