
ประวตั ิ

 

รายละเอยีดทัว่ไป 
 ช่ือ – นามสกุล  นายศกัด์ิสิทธ์ิ วชัรารัตน์  
 อีเมล  saksit2500@gmail.com   เวบ็ไซต ์  http://e-learning.vec.go.th/elearning/ 
 

ประวตัิการศึกษาและการฝึกอบรมดูงานทุนต่างประเทศ 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
ระดบั สาขาวชิาเอก ช่ือสถาบนัการศึกษา ประเทศ 

2523 ปริญญาตรี 
B.S. (Economic) 

Agricultural 
Economic 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง ไทย 

2531 ปริญญาโท 
M.S. (Agricultural 
Economic) 

Agricultural 
Economic 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไทย 

2533 Working Group Head of the TACTICS 
in Thailand 

ทุน International 
Development Research 
Centre ( IDRC ) -CANADA 

ไทย 

2534 Certificate of  Programs in  Computer 
Applications Development 

ทุน AIT ( US-ASEAN) ไทย 

2535 วทิยากรน าเสนอผลงานวจิยัในงาน 2nd 
International Network for 
Improvement of Banana and Plantain 
(INIBAP) Regional Advisory 
Committee Meeting 

โรงแรมไพลิน  
จงัหวดัพิษณุโลก 

ไทย 

2537 ดูงานวจิยัท่ี Rural Development Administration (RDA) and Korea 
International Cooperation Agency (KOICA) in Korea ทุนกรม
อาชีวศึกษา 

Korea 

2551 Certificate of  Integrating Learning 
Technology Interactivity within VTET 

ทุน SEAMEO VOCTECH Brunei 
Darussalam 
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ประวตัิการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
 พ.ศ.2524  เร่ิมรับราชการครู  ต าแหน่งอาจารย ์1  ระดับ 3  โรงเรียนเกษตรกรรม

ก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 
 พ.ศ.2524– 2540 อาจารย ์1 ระดบั 3 - อาจารย ์2 ระดบั 7 วิทยาลยัเกษตรกรรมก าแพงเพชร 

จงัหวดัก าแพงเพชร 
 พ.ศ. 2534 – 2540 อาจารยพ์ิเศษ คณะวทิยาการจดัการ สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร  
 พ.ศ.2540– 2546 อาจารย ์2 ระดบั 7 วทิยาลยัสารพดัช่างพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 
 พ.ศ.2546 – ปัจจุบนั อาจารย์ 3 ระดับ 8 – ครู ค.ศ. 3 วิทยาลยัสารพดัช่างพิษณุโลก จงัหวดั

พิษณุโลก 
 พ.ศ.2554   ขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2553  
 พ.ศ.2555   ขา้ราชการหน่ึงแสนครูดี พ.ศ. 2555 
 
ประสบการณ์การท างาน  

1. หวัหนา้คณะธุรกิจเกษตร และกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 2524 – 2540  
2. อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษ ระดบั ปวท. ปวส. พ.ศ. 2524 – 2540  
3. คณะกรรมการจดัท าคู่มือเอกสารในหลกัสูตรต่าง ๆ จดัท าหลกัสูตร ค าอธิบายรายวิชา ปวส. 

ธุรกิจเกษตร และคณะกรรมการออก/ตรวจขอ้สอบบรรจุเขา้รับราชการครูอาชีวศึกษา พ.ศ. 2527 – 
2528, 2534 - 2536  

4. หวัหนา้งานวจิยัฯ พ.ศ. 2531 – 2535, 2541- ปัจจุบนั  
5. หวัหนา้งานผลิตการคา้ฯ ผูจ้ดัการสหการ หวัหนา้งานติดตามและประเมินผล หวัหนา้งาน

ขอ้มูลฟาร์ม หวัหนา้งานสวสัดิการ หวัหนา้งานโครงการพิเศษ ประธานเป้าหมายท่ี 5, 10 หวัหนา้
งานวดัผลประเมินผลฯ หวัหนา้งานพสัดุ หวัหนา้งานศูนยข์อ้มูล หวัหนา้งานทะเบียน หวัหนา้งาน
ส่ือการเรียนการสอน ระหวา่งปี พ.ศ. 2524 – 2544  

6. คณะท างานเฉพาะกิจฯ ไดรั้บคดัเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2533  
7. ผูใ้หค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการวจิยัและวดัผลประเมินผลการศึกษา เลขท่ี 106 พ.ศ. 2533  
8. หวัหนา้คณะท างานจดัท าคู่มือการเกษตรโครงการ TACTICS ทุนแคนาดา พ.ศ. 2533 - 2536 
9. ไดรั้บทุน US-ASEAN หลกัสูตร Certificate of Programs in Computer Applications 

Development พ.ศ. 2534 
10. คณะท างานวเิคราะห์งานเกษตรกรรม พ.ศ. 2534  
11. อาจารยพ์ิเศษ คณะวทิยาการจดัการ สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร พ.ศ. 2534 - 2540  
12. คณะอนุกรรมการวิเคราะห์วิจยัประเมินผลในโครงการพฒันาจงัหวดัก าแพงเพชร เช่น 

โครงการคืนธรรมชาติสู่แผน่ดิน โครงการสร้างตลาดกลางเพื่อการเกษตร ฯลฯ พ.ศ. 2536 - 2538  
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13. วทิยากรจดัท าผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2537  
14. นกัวจิยัแห่งชาติ รหสั 37-90-0012 พ.ศ. 2537  
15. คณะท างานจดัท าโครงการเงินกูรั้ฐบาลเดนมาร์ก พ.ศ. 2540  
16. คณะกรรมการตรวจและประเมินความช านาญการขั้นตน้และประเมินให้ด ารงต าแหน่ง

อาจารย ์2 พ.ศ. 2546 - 2547  
17. คณะกรรมการวิจยัและประเมินผล โครงการพฒันาอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อแกปั้ญหา

ความยากจนอยา่งย ัง่ยนื ของอาชีวศึกษาจงัหวดัพิษณุโลก พ.ศ. 2549  
18. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝ่ายทศันูปกรณ์ส่ือโสตทศัน์  ในโครงการพฒันา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ งให้เล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ระหวา่งวนัท่ี 13 – 17 มิถุนายน 2550  

19. วทิยากรพิเศษใหแ้ก่หน่วยงานราชการ เอกชน และชุมชน พ.ศ. 2524 – ปัจจุบนั  
20. ขา้ราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2553  
21. ขา้ราชการหน่ึงแสนครูดี พ.ศ. 2555  
22. หวัหนา้แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์ วทิยาลยัสารพดัช่างพิษณุโลก พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั 
23. กรรมการสถานศึกษา วทิยาลยัสารพดัช่างพิษณุโลก พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั 

 

สาขาวชิาการทีม่ีความช านาญการพเิศษ  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาบริหารธุรกิจ วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิชาคอมพิวเตอร์ และ

วชิาการศึกษา  
 

ผลงานทางด้านวชิาการ  
1. จัดท าคู่มือการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน และเอกสารประกอบการบรรยายใน

วชิา  
ระดับปริญญาตรี - การจดัการสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตร ธุรกิจระหว่างประเทศ 

เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค  
ระดับปวช. ปวส. - หลกัเศรษฐศาสตร์เกษตร การตลาดโคนมและผลิตภณัฑ์นม การจดัการ

ขาย การจดัการฟาร์ม หลกัการสหกรณ์ คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ คอมพิวเตอร์ส านกังาน โปรแกรม 
MS-WINDOWS, MS-WORD, MS- EXCEL  

ระดับเกษตรกร อศ.กช. นักส่งเสริมการเกษตร และชุมชน – หลกัเศรษฐศาสตร์เกษตร การ
ปลูกขา้วโพดฝักอ่อน การปลูกกลว้ยไข่ การปลูกหน่อไมฝ้ร่ัง การปลูกหม่อนเล้ียงไหม การปลูกไผ ่
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ระบบปฏิบติัการ DOS โปรแกรม CW/RW  
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ตวัอยา่งเอกสารประกอบการสอนและการคน้ควา้ ปี 2550 – 2553  
1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น วชิาคอมพิวเตอร์กบังานสา

นกังาน ประกอบดว้ยวิชายอ่ย ไดแ้ก่ วิชา Windows Vista จ านวน 282 หนา้, วิชา Microsoft Word 
2007 จ านวน 155 หนา้, วิชา Microsoft Excel 2007 จ านวน 250 หนา้และ วิชา Microsoft Access 
2007 จ านวน 172 หนา้  

2) เอกสารประกอบการเรียนการสอน หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาโปรแกรม MS-
INDOWS,MS-WORD,MS-EXCEL ประกอบดว้ยวิชายอ่ย ไดแ้ก่ วิชา Windows Vista จ านวน 282 
หนา้, วิชา Microsoft Word 2007 จ านวน 155 หนา้และ วิชา Microsoft Excel 2007 จ านวน 250 
หนา้  

3) เอกสารประกอบการคน้ควา้ วิชาการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 42 หนา้  

4) เอกสารประกอบการคน้ควา้ วชิาสถิติ จ านวน 88 หนา้  
5) เอกสารประกอบการคน้ควา้ วชิาสถิติเพื่อการวจิยั จ านวน 59 หนา้  
6) เอกสารประกอบการคน้ควา้ วชิาวจิยัการศึกษาและวจิยัในชั้นเรียน จ านวน 100 หนา้  

2. นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ทางการศึกษา  
- ไดรั้บการคดัเลือกการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาโปรแกรม MS-Windows, 

MS-Word, MS-Excel จากโครงการหน่ึงวิทยาลยัหน่ึงนวตักรรม ของส านกัมาตรฐานอาชีวศึกษา
และวชิาชีพ พ.ค. – ก.ค. 2550  

- บทเรียน e-learning และ e-book วิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-WINDOWS, MS-
WORD, MS- EXCEL พ.ศ. 2549 - 2550  

- เวบ็เพจบทเรียน e-learning วชิาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2549 - 2550  
- เวบ็เพจบทความและผลงานวจิยั พ.ศ. 2549 – 2550  
- เวบ็เพจบทเรียน e-learning วชิาคอมพิวเตอร์กบังานส านกังาน พ.ศ. 2552  
- เวบ็เพจบทความและผลงานวจิยั ปรับปรุง/เพิ่มเติม พ.ศ. 2552  
- เวบ็ไซตแ์ละเวบ็บล็อกต่าง ๆ พ.ศ. 2552 -2553 ไดแ้ก่  

1. Http://e-learning.vec.go.th/elearning/ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาสถิติ และวิชาการ
ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ดา้นสถิติเพื่อการวจิยั  

2. Http://e-learning.vec.go.th/elearningvec/ วิชาสถิติ ประเภทวิชาสามญัพื้นฐานและ
วชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ดา้นสถิติเพื่อการวจิยั ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  

3. Http://gotoknow.org/blog/users/saksit2500/view  
4. Http://www.vcharkarn.com/vblog/71396  
5. Http://www.vcharkarn.com/vblog/113372  
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6. Http://learners.in.th/blog/saksit2500/337387  
7. Http://researchers.in.th/blog/saksit2500/2589  
8. Http://saksit2500.blogspot.com/  
9. Http://118.175.21.40/2010e3/ วิชาสถิติ และวิชาการประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์ดา้นสถิติ

เพื่อการวจิยั ประเภทวชิาสามญัพื้นฐาน  
ฯลฯ 

 

ได้รับการคัดเ ลือกลงบทความและผลงานวิจัยในหนัง สือพิมพ์ วารสาร หรือ 
ส่ือสารมวลชนต่าง ๆ ไม่ต ่ากวา่ 10 เร่ือง พ.ศ. 2534 - 2540 

ได้รับการคดัเลือกเป็นวิทยากรน าเสนอผลงานวิจยัในการประชุม 2nd International 
Network for Improvement of Banana and Plantain (INIBAP) Regional Advisory Committee 
Meeting พ.ศ. 2535 

ได้รับการคดัเลือกเป็นคณะอนุกรรมการวิเคราะห์วิจยัประเมินผลในโครงการพฒันา
จงัหวดัก าแพงเพชร เช่น โครงการคืนธรรมชาติสู่แผน่ดิน โครงการสร้างตลาดกลางเพื่อการเกษตร 
ฯลฯ พ.ศ. 2536 - 2538 

ไดรั้บการคดัเลือกไปดูงานวิจยัท่ี Rural Development Administration (RDA) and Korea 
International Cooperation Agency (KOICA) in Korea พ.ศ. 2537 

ได้เป็นนักวิจยัแห่งชาติ รหัส 37-90-0012 และวิทยากรจดัท าผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2537 

ได้รับการคดัเลือกเป็นคณะท างานโครงการเงินกูรั้ฐบาลเดนมาร์กของกรมอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2540 

ไดรั้บการคดัเลือกเป็นครูดีครูเก่ง ดา้นงานวิจยัของกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา 
(ภาคเหนือ) พ.ศ. 2544 

ไดรั้บการคดัเลือกเป็นกรรมการตรวจและประเมินความช านาญการขั้นตน้และประเมิน
ใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์2 พ.ศ. 2546 - 2547 

ไดรั้บรางวลัหนงัสืออ่านประกอบส าหรับการวิจยัแผ่นเดียว ในการคดัเลือกผลงานการ
วจิยัแผน่เดียว 60 ผลงานจากจ านวน 681 ผลงานระดบัภาคเหนือ พ.ศ. 2547 

ไดรั้บการคดัเลือกการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาโปรแกรม MS-Windows, 
MS-Word, MS-Excel จากโครงการหน่ึงวิทยาลยัหน่ึงนวตักรรม ของส านกัมาตรฐานอาชีวศึกษา
และวชิาชีพ พ.ศ. 2550 

ได้รับโล่ในการน าเสนอผลงานวิจยัภาคโปสเตอร์ เร่ือง ปลาสังกะวาดเหลือง: สัตวน์ ้ า
เศรษฐกิจตวัใหม่ ในงาน “การน าเสนอผลงานวจิยัแห่งชาติ 2550” พ.ศ. 2550 
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ไดรั้บคดัเลือกในการน าเสนอผลงานวิจยัภาคโปสเตอร์ เร่ือง ปลาสังกะวาดเหลือง : สัตว์
น ้ าเศรษฐกิจตวัใหม่ และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโปรแกรม MS-Windows, 
MS-Word, MS-Excel ของนกัศึกษาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดว้ยการคดัสรรกลวิธีการสอนกบัวิธี
สอนปกติ ในการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจยั ระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย  
ราชภฏัภาคเหนือ คร้ังท่ี 1 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์วนัท่ี 30-31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

ได้รับทุน SEAMEO VOCTECH หลกัสูตร Certificate of Integrating Learning 
Technology Interactivity within VTET in Brunei Darussalam พ.ศ. 2551 

บทความวิจยัเร่ือง ปลาสังกะวาดเหลือง: สัตวน์ ้ าเศรษฐกิจตวัใหม่ ลงในวารสารเกษตร
นเรศวรปี ท่ี  11 ฉบับท่ี  2  เ ดือนพฤษภาคม -สิงหาคม 2551 หนังสือคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยันเรศวร ท่ี ศธ 0527.07.01(4)/ว.1185 ลงวนัท่ี 21 
พฤษภาคม 2552 

ได้รับการคัดเลือกน าเสนอผลงานวิจยั การพฒันาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยในชั้นเรียน ในการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคเหนือ คร้ังท่ี 3 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม วนัท่ี 13-14 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2552  

ได้รับการคัดเลือกน าเสนอผลงานวิจยั การพฒันาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจยัในชั้นเรียน ในการประชุมทางวิชาการ การวิจยัการศึกษาระดบัชาติ คร้ังท่ี 13 ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา วนัท่ี 10-11 กนัยายน 2552 ตามประกาศส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
10 กรกฎาคม 2552 

ได้รับการคดัเลือกน าเสนอผลงานวิจยัและบทความวิจยั การพฒันาชุดโปรแกรมช่วย
วิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัในชั้นเรียน ในการประชุมทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจยัอาชีวศึกษา 
ประจ าปี 2552 ในมหกรรม “งานวิจยัและผลงานจากความคิดท่ีสร้างสรรค์ เพื่อกา้วทนัสู่สากล” 
วนัท่ี 17-18 กนัยายน 2552  

ได้รับการคดัเลือกให้รับเงินทุนอุดหนุนในโครงการวิจยั การพฒันาชุดโปรแกรมช่วย
สอนวิชาสถิติ เพื่อสร้างโจทย์ฝึกทักษะและแบบทดสอบ ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยส านกัวจิยัและพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2553 

ได้รับการคดัเลือกน าเสนอผลงานวิจยัและบทความวิจยั การพฒันาชุดโปรแกรมช่วย
วิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัทางการศึกษา ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจยั
อาชีวศึกษา 2553 ในงาน “The 5th World Teacher’ Day in Thailand: Education for the World of 
Work” วนัท่ี 26-28 สิงหาคม 2553 
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ไดรั้บการคดัเลือกให้รับเงินทุนอุดหนุนในโครงการวิจยั เร่ือง “การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อ
หัวนักศึกษาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างพิษณุโลก  ปีงบประมาณ 2553” ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส านกัวจิยัและพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2554 

ไดรั้บโล่รางวลัระดบัเหรียญเงิน หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม ด้านส่ือและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จากผลงานวิจยั “นวตักรรมชุดโปรแกรมช่วย
วเิคราะห์งานวิจยัทางการศึกษาของนายศกัด์ิสิทธ์ิ วชัรารัตน์” ในงานวนัครู คร้ังท่ี 55 ณ หอประชุม
คุรุสภา วนัอาทิตยท่ี์ 16 มกราคม 2554 

ไดรั้บเกียรติบตัรและครุฑทองค าเป็นขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2553 ของจงัหวดั
พิษณุโลก เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2554 

ไดรั้บทุนสนบัสนุนโครงการประเภทนวตักรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ระดบัอาชีวศึกษา 
คร้ังท่ี 1/2554 ของส านกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ในโครงการ
เสริมสร้างและพฒันาคุณธรรมแก่นกัศึกษาวิทยาลยั 1 ตุลาคม 2554 – 30 พฤศจิกายน 2555 โดยมี
นายศกัด์ิสิทธ์ิ วชัรารัตน์ เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ  

ไดรั้บเขม็เชิดชูเกียรติและเกียรติบตัร “หน่ึงแสนครูดี” ในงานวนัครู 16 มกราคม 2555 
ได้รับการคัด เลือก “นวัตกรรมชุดโปรแกรมช่วยวิ เคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทาง

การศึกษา” กลุ่มท่ี 8 ดา้นสังคมและการศึกษา ร่วมแสดงนิทรรศการงาน “วนันกัประดิษฐ์” ประจ าปี 
2555 ของส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ระหวา่งวนัท่ี 2 - 5 กุมภาพนัธ์ 2555  

ไดรั้บการคดัเลือก “การพฒันาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัทางการศึกษา” 
น าเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ การวิจยัการศึกษาระดบัชาติ คร้ังท่ี 14 เร่ือง “วิจยัทาง
การศึกษา พลังพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน” ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา วนัท่ี 1-2 
มิถุนายน 2555 

ได้รับรางวลั “ผลงานวิจัยชมเชยระดับภูมิภาค” จากผลงานวิจยั เร่ือง การพฒันาชุด
โปรแกรมช่วยวเิคราะห์ขอ้มูลงานวจิยัทางการศึกษา และน าเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุ
สภาคร้ังท่ี 7 เร่ือง “การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” ระหว่าง วนัท่ี 12-13 
กนัยายน 2555   

ได้รับรางว ัลเหรียญเงิน จากผลงานส่ือไอซีที เ ร่ือง บทเรียนบนเว็บ  http://e-
learning.vec.go.th/elearning/ ในงานการประกวดส่ือการเรียนรู้ไอซีทีเพื่อการอาชีวศึกษา ระดบัภาค 
ภาคเหนือ ประจ าปี 2556 ระหวา่งวนัท่ี 4 – 5 มิถุนายน 2556 

ไดรั้บเกียรติบตัรชมเชยผูส่้งผลงานวิจยั เร่ือง การพฒันาชุดโปรแกรมช่วยสอนวิชาสถิติ 
เพื่อสร้างโจทย์ฝึกทักษะและแบบทดสอบ ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอ
ผลงานวจิยัอาชีวศึกษาระดบัชาติ ระหวา่งวนัท่ี 2 – 4 กนัยายน 2556  
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ได้รับการคดัเลือกให้รับเงินทุนอุดหนุนในโครงการวิจยั การพฒันาชุดโปรแกรมการ
วิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา จาก สอศ. เดือนกนัยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส านกัวจิยัและพฒันาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 

ไดเ้ผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ผลงานวิจยั และแบบฟอร์มโครงการใหม่ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  

ไดรั้บการคดัเลือก “การพฒันาชุดโปรแกรมช่วยสอนวิชาสถิติ เพื่อสร้างโจทยฝึ์กทกัษะ
และแบบทดสอบ” กลุ่มท่ี 8 ดา้นสังคมและการศึกษา ร่วมแสดงนิทรรศการงาน “วนันกัประดิษฐ์” 
ประจ าปี 2557 ของส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ตามหนงัสือ วช. 0005/ว 1413 ลงวนัท่ี 4 
มีนาคม 2557 ระหวา่งวนัท่ี 23 – 26 มิถุนายน 2557 

ได้เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ผลงานวิจยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีเว็บไซต์ http://e-
learning.vec.go.th/elearning เวบ็วทิยาลยัฯ และเวบ็ต่าง ๆ มากมาย 

 

ผลงานทางด้านการวจัิยและวิชาการ  
1. งานวจัิยทีไ่ด้พมิพ์เผยแพร่  

1. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกิจกรรมร้านคา้สหการวิทยาลยัเกษตรกรรมกาแพงเพชร ปีท่ี
พิมพ:์ 2528 สถานภาพในการท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

2. วิทยานิพนธ์ เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคเ์พื่อการส่งออกกลว้ยไมไ้ทย ปี พ.ศ. 
2531 ปีท่ีพิมพ:์ 2531 สถานภาพในการท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

3. ตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูกกลว้ยไข่ จงัหวดัก าแพงเพชร ปีท่ีพิมพ:์ 2532 สถานภาพ
ในการท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

4. การจดัการเรียนการสอน อศ.กช. ปีท่ีพิมพ:์ 2533 สถานภาพในการท าวิจยั: หวัหน้า
โครงการวจิยั  

5. ตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูกขา้วโพดฝักอ่อน จงัหวดัก าแพงเพชร ปีท่ีพิมพ:์ 2533 
สถานภาพในการท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

6. สภาพทางเศรษฐกิจของนกัศึกษาวิทยาลยัเกษตรกรรมก าแพงเพชร ปีท่ีพิมพ์: 2533 
สถานภาพในการท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

7. ความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อครูอาจารยว์ิทยาลยัเกษตรกรรมก าแพงเพชร ปีท่ีพิมพ:์ 2534 
สถานภาพในการท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

8. ประเมินผลการจดัการประชุมทางวิชาการ อ.ก.ท.ระดบัภาค ภาคเหนือ คร้ังท่ี 12 ณ 
วทิยาลยัเกษตรกรรมนครสวรรค ์ปีท่ีพิมพ:์ 2534 สถานภาพในการท าวจิยั: ผูร่้วมโครงการวจิยั  

9. ความตอ้งการเขา้มาศึกษาต่อในวทิยาลยัเกษตรกรรมก าแพงเพชรของนกัเรียนมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 ปีท่ีพิมพ:์ 2534 สถานภาพในการท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  
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10. รายงานการวิเคราะห์งานอาชีพเกษตรกรรม ปีท่ีพิมพ:์ 2534 สถานภาพในการท าวิจยั: ผู้
ร่วมวจิยักบักรมอาชีวศึกษา  

11. การเพิ่มผลผลิตกลว้ยไข่จงัหวดัก าแพงเพชร ปีท่ีพิมพ:์ 2535 สถานภาพในการท าวิจยั: 
หวัหนา้โครงการวจิยั  

12. Increasing “Kluey Khai” Production in KhamphaengPhet ในการน าเสนอท่ีประชุม
องคก์รกลว้ยนานาชาติ (INIBAP) ปีท่ีพิมพ:์ 2535 สถานภาพในการท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

13. การประเมินโครงการคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน จงัหวดัก าแพงเพชร ปีท่ีพิมพ:์ 2536 
สถานภาพในการท าวจิยั: ผูร่้วมวจิยักบัส านกังานจงัหวดัก าแพงเพชร  

14. แผนลงทุนจงัหวดัก าแพงเพชร ปีท่ีพิมพ:์ 2537 สถานภาพในการท าวิจยั: ผูร่้วมวิจยักบั
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 

15. แนวทางการพฒันาการเกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร ปีท่ีพิมพ:์ 2539 สถานภาพในการท า
วจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

16. การส ารวจปัญหาสาเหตุนักศึกษาไม่เขา้ชั้นเรียนและ Drop Out ปีท่ีพิมพ์: 2542 
สถานภาพในการท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

17. ความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัสารพดัช่างพิษณุโลก 
ปีท่ีพิมพ:์ 2542 สถานภาพในการท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

18. ความตอ้งการการเรียนรู้อินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาลพิษณุโลก ปีท่ีพิมพ:์ 2543 สถานภาพ
ในการท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

19. ปลาสังกะวาดเหลือง: สัตวน์ ้ าเศรษฐกิจตวัใหม่ ปี พ.ศ. 2546 – 2548 ปีท่ีพิมพ:์ 2549 
สถานภาพในการท าวจิยั: ผูร่้วมวจิยักบัศูนยว์จิยัและพฒันาประมงน ้าจืดพิษณุโลก  

20. การประเมินโครงการพฒันาอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อแกปั้ญหาความยากจนอยา่งย ัง่ยืน: 
โครงการสร้างอาชีพการตดัผมและเสริมสวย  วิทยาลยัสารพดัช่างพิษณุโลก ปีท่ีพิมพ:์ 2549 
สถานภาพในการท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

21. อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาโคก้ตามกระแสเกาหลีฟีเวอร์ ท่ีมีต่อผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ปีท่ีพิมพ:์ 2549 สถานภาพในการท า
วจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

22. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโปรแกรม MS-WINDOWS, MS-WORD, 
MS-EXCEL ของนกัศึกษาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างพิษณุโลก ดว้ยการคดัสรร
กลวธีิการสอนกบัวธีิสอนปกติ ปีท่ีพิมพ:์ 2550 สถานภาพในการท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

23. การพฒันาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์งานวิจยัในชั้นเรียน ปีท่ีพิมพ:์ 2552 สถานภาพใน
การท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  
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24. การพฒันาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์งานวิจยัทางการศึกษา ปีท่ีพิมพ:์ 2552 สถานภาพ
ในการท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

25. การพฒันาชุดโปรแกรมช่วยสอนวิชาสถิติ เพื่อสร้างโจทยฝึ์กทกัษะและแบบทดสอบ ปี
ท่ีพิมพ:์ 2553 สถานภาพในการท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

26. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหวันกัศึกษาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่าง
พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2553 ปีท่ีพิมพ:์ 2554 สถานภาพในการท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

27. การพฒันาชุดโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา ปีท่ีพิมพ:์ 2556 สถานภาพใน
การท าวจิยั: หวัหนา้โครงการวจิยั  

 

2. บทความทางวชิาการและงานวจัิยที่พมิพ์เผยแพร่ 
1. “มนุษยชาติกบัธรรมชาติ” วารสารสาส์นเกษตร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 พ.ค.-ก.ค. 2534 
2. “ความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อครูอาจารยว์ิทยาลยัเกษตรกรรมก าแพงเพชร” เอกสาร

ประกอบการประชุมทางวชิาการ การวิจยัทางการศึกษาและการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา (คร้ังท่ี 
7) 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2534 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี. หนา้ 1189 

3. “การปลูกกล้วยไข่” คู่มือส่งเสริมการเกษตรและคู่มือเกษตรกร, 2534. สรุปจาก
ผลการวจิยั เร่ือง ตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูกกลว้ยไข่ จงัหวดัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2532 

4. “การปลูกขา้วโพดฝักอ่อน” คู่มือส่งเสริมการเกษตรและคู่มือเกษตรกร, 2534. สรุปจาก
ผลการวจิยั เร่ือง ตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูกขา้วโพดฝักอ่อน จงัหวดัก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2533 

5. “รายงานการวิเคราะห์งานอาชีพเกษตรกรรม” ศูนยว์ิจยัและพฒันาอาชีวศึกษา1 กรม
อาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2534 

6. “Increasing ‘Kluey Khai’ Production in Kamphaeng Phet” เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาการประชุมองคก์รกลว้ยนานาชาติ (International Network for Improvement of 
Banana and Plantain: INIBAP) และวทิยากรน าเสนอผลงานวจิยั 1992 

7. “พบวิธีเพิ่มผลผลิตกล้วยไข่ ต้องโหมแรงงานและให้น ้ า” น.ส.พ.มติชนรายวนั 24 
สิงหาคม 2535 

8. “ไปดูคนก าแพงเพชรปลูกกลว้ยไข่” วารสารเคหเกษตร ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 10 ตุลาคม 2535 
9. “เดินตามนโยบายรัฐบาล...ไฉนตอ้งผิดดว้ย” วิเคราะห์ถึงปัญหาโสเภณีเด็ก น.ส.พ.มติ

ชนรายวนั 12 มีนาคม 2537 
10. “แผนลงทุนจังหวดัก าแพงเพชร” เอกสารงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เผยแพร่ทุกจงัหวดั กระทรวงมหาดไทย ปี 2537 
11. “เกษตรกรกบัแกตต”์ วารสาร ธ.ก.ส. ฉบบั ธนัวาคม 2537 – มีนาคม 2538 
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12. “วิทยาลยัเกษตรกรรมก าแพงเพชร ยุคใหม่ ปี พ.ศ. 2540” น.ส.พ. ไท-สยาม ปีท่ี 12 
ฉบบัท่ี 191 เมษายน 2539 

13. “ความตอ้งการการเรียนรู้อินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาลพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2542” เอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจยัอาชีวศึกษาประจ าปี พ .ศ. 2543 กรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

14. “ปลาสังกะวาดเหลือง: สัตวน์ ้ าเศรษฐกิจตวัใหม่” เอกสารประกอบการประชุมทาง
วิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาประจ าปี พ .ศ. 2548 ส านักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. หนา้ 282.  

15. “ปลาสังกะวาดเหลือง: สัตวน์ ้ าเศรษฐกิจตวัใหม่” เอกสารประกอบการประชุมทาง
วชิาการงานวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์วนัท่ี 30-31 สิงหาคม 2550  

16. “ปลาสังกะวาดเหลือง: สัตวน์ ้ าเศรษฐกิจตวัใหม่” เอกสารประกอบการประชุมทาง
วชิาการในการน าเสนอผลงานวจิยัแห่งชาติ 2550 วนัท่ี 7 - 11 ก.ย. 2550  

17. “ปลาสังกะวาดเหลือง : สัตว์น ้ าเศรษฐกิจตัวใหม่” เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่าง
พิษณุโลก และส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

18. “การประเมินโครงการพฒันาอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่าง
ย ัง่ยืน: โครงการสร้างอาชีพการตดัผมและเสริมสวย วิทยาลยัสารพดัช่างพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2549” 
เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ การน าเสนอผลงานการวิจัย พัฒนา และผลิตส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนในงานอาชีวะบริการ 2550 ส านักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.วนัท่ี 21-22 ก.ย. 2550 
และเวบ็ไซตว์ทิยาลยัสารพดัช่างพิษณุโลก 

19. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโปรแกรม MS-WINDOWS, MS-
WORD, MS-EXCEL ของนกัศึกษาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างพิษณุโลก ดว้ย
การคดัสรรกลวิธีการสอนกบัวิธีสอนปกติ” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ การน าเสนอ
ผลงานการวจิยั พฒันา และผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนในงานอาชีวะบริการ 2550 
ส านกัวจิยัและพฒันาการอาชีวศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
วนัท่ี 21-22 ก.ย. 2550 

20. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโปรแกรม MS-WINDOWS, MS-
WORD, MS-EXCEL ของนกัศึกษาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างพิษณุโลก ดว้ย
การคดัสรรกลวิธีการสอนกบัวิธีสอนปกติ” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการงานวิจยัของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์วนัท่ี 30-31 สิงหาคม 2550 

21. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโปรแกรม MS-WINDOWS, MS-
WORD, MS-EXCEL ของนกัศึกษาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลยัสารพดัช่างพิษณุโลก ดว้ย
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การคดัสรรกลวิธีการสอนกับวิธีสอนปกติ” เว็บไซต์วิทยาลัยสารพดัช่างพิษณุโลก, ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา และส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

22. “การพฒันาชุดโปรแกรมช่วยวเิคราะห์ขอ้มูลงานวจิยัในชั้นเรียน” เอกสารประกอบการ
น าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวชิาการระดบับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 3 มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม จ. พิษณุโลก วนัท่ี 13-14 กุมภาพนัธ์ 2552  

23. บทความวจิยัเร่ือง ปลาสังกะวาดเหลือง: สัตวน์ ้ าเศรษฐกิจตวัใหม่ ลงในวารสารเกษตร
นเรศวรปี ท่ี  11 ฉบับท่ี  2  เ ดือนพฤษภาคม -สิงหาคม 2551 หนังสือคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยันเรศวร ท่ี ศธ 0527.07.01(4)/ว.1185 ลงวนัท่ี 21 
พฤษภาคม 2552 

24. “การพฒันาชุดโปรแกรมช่วยวเิคราะห์ขอ้มูลงานวจิยัในชั้นเรียน” เอกสารประกอบการ
น าเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยการศึกษาระดับชาติ คร้ังท่ี 13 ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา วนัท่ี 10-11 กนัยายน 2552 ตามประกาศส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
10 กรกฎาคม 2552 

25. “การพฒันาชุดโปรแกรมช่วยวเิคราะห์ขอ้มูลงานวจิยัในชั้นเรียน” เอกสารประกอบการ
น าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเสนอผลงานวิจยัอาชีวศึกษาประจ าปี 2552 วนัท่ี 
17-18 กนัยายน 2552 

26. “การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิ เคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา” เอกสาร
ประกอบการน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาทางวชิาการ “การน าเสนอผลงานวิจยัอาชีวศึกษา 
2553: เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก” ของการประชุม
สมชัชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 5 เน่ืองในโอกาสวนัครูโลก ภายใตห้ัวข้อ 
การศึกษาเพื่อโลกอาชีพ: Education for the World of Work ระหวา่งวนัท่ี 26 – 28 สิงหาคม 2553  

27.  “นวตักรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจยัทางการศึกษา” ได้รับรางวลั
ระดบัเหรียญเงิน ดา้นส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการประชุมน าเสนอผลงานหน่ึงโรงเรียน
หน่ึงนวตักรรม ของส านกังานเลขาธิการคุรุสภา วนัท่ี 30 -31 สิงหาคม 2553  

28.  “นวตักรรมชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัทางการศึกษา” กลุ่มท่ี 8 ดา้น
สังคมและการศึกษา นิทรรศการงาน “วนันกัประดิษฐ”์ ประจ าปี 2555 ของส านกังานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาติ ระหวา่งวนัท่ี 2 - 5 กุมภาพนัธ์ 2555  

29.  “การพฒันาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัทางการศึกษา” น าเสนอผลงาน
ในการประชุมทางวิชาการ การวิจยัการศึกษาระดบัชาติ คร้ังท่ี 14 เร่ือง “วิจยัทางการศึกษา พลงั
พฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื” ของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา วนัท่ี 1-2 มิถุนายน 2555 
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30. “ การพฒันาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจยัทางการศึกษา” ได้รับรางวลั 
ผลงานวิจยัชมเชยระดบัภูมิภาค และน าเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาคร้ังท่ี 7 เร่ือง 
“การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา” ระหวา่ง วนัท่ี 12-13 กนัยายน 2555   

31. บทเรียนบนเว็บ http://e-learning.vec.go.th/elearning/ ได้รับรางวลัเหรียญเงิน จาก
ผลงานส่ือไอซีที เร่ือง ในงานการประกวดส่ือการเรียนรู้ไอซีทีเพื่อการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ภาคเหนือ ประจ าปี 2556 ระหวา่งวนัท่ี 4 – 5 มิถุนายน 2556 

32. “ การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยสอนวิชาสถิติ  เพื่ อสร้างโจทย์ฝึกทักษะและ
แบบทดสอบ” ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจยัอาชีวศึกษาระดบัชาติ 
ระหวา่งวนัท่ี 2 – 4 กนัยายน 2556  

33. “ การพฒันาชุดโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา” ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 

34. “การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยสอนวิชาสถิ ติ  เพื่ อส ร้างโจทย์ฝึกทักษะและ
แบบทดสอบ” กลุ่มท่ี 8 ดา้นสังคมและการศึกษา นิทรรศการงาน “วนันกัประดิษฐ์” ประจ าปี 2557 
ของส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ระหวา่งวนัท่ี 23 – 26 มิถุนายน 2557 
 

 


