
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 

แผนกผ้า  ภาคเรียนที่ 1/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการตัดเย็บของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวช.1 แฟชั่นและสิ่งทอ แฟชั่นดีไซต์ นางดรุณี ส่องสุข 

2 

การศึกษาเจตคติต่อการเรียน วิชาการตัดเย็บเบื้องต้นของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาแฟชั่นดีไซต์ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นายวิศรุฒ ขจรบุญ 

 
แผนกอาหารและโภชนาการ  ภาคเรียนที่ 1/2562 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้น 
ปวช. 2/2 วิชาขนมไทย เบื้องต้น (2404-2003) 

นางสาวปรียาภรณ จํานงค์พันธ์ 

2 
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนมี่ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับ
นักเรียนชั้น ปวช 2/1 วิชาเบเกอรี่เบื้องต้น รหัสวิชา 2402.2007 

นายวีรวฒัน์ หน่อแก้ว 

3 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้น 
ปวส.1/2 ม.6 

นางสาวจิตติ พลเยี่ยม 

4 
การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาการประกอบการอาหารของนักเรียนชั้น ปวช.1/3 
วิชาการประกอบอาหาร แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

นางสาวฐิตาภสัร์ ภูวริจิตร์ศร ี

5 
การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการส่งงานในรายวิชาอาหารไทยยอด
นิยม 

นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ ์

6 
การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักเรียน ปวส. 1/2 แผนกอาหารและ
โภชนาการ ด้วยสื่อมัลติมีเดีย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร 

7 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการถนอมอาหารเบื้องต้นของนักศึกษา 
ปวส. 2 นางชขนันณัตถ์ สมิงชัย 

9 
สาเหตุของการไม่ส่งงาน การบ้านของ นร. สาขาอาหารและโภชนาการ ปวช. 1/1 
วิชาหลักการประกอบการ นางสาววารินนัท ์อาจหาญ 

10 
การปรับปรุงพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน อาหารฯ 3/3 วิชา 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

นางสาวสุประว ีสุขประ
วิทย์ 

11 
การปรับปรุงพฤตกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับ
นักศึกษา ปวส. 1 เชฟนานาชาติ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นางมาล ีว่องเกษฎา 

 
 
 
 
 



แผนกคหกรรมท่ัวไป  ภาคเรยีนที่ 1/2562 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาเทคนิคการประดิษฐ์ตามสมัยนิยมของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป ์

2 
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.
1 รายวิชาพ้ืนฐานงานประดิษฐ์ นางรังสิมา บุญมีชัย 

3 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 นางสาวสุนิษา แพรกเมือง 

4 การปรับพฤติกรรมการส่งงาน ภาคเรียนที่ 1/2562 แผนกคหกรรมศาสตร์ นางปิยภรณ์ กั้นเกตุ 

5 

เจตคติทีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ปวช.2 คหกรรมเพ่ือการ
โรงแรม 

นางสาวจันทิมา สงขาว 

6 
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในรายวิชางานใบตองของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 

นายธีรพันธ์ คงขันธ์ 

 
 

แผนกการตลาด ภาคเรียนที่ 1/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น 2 (2200-1005) เรื่องการ
เข้าพบผู้ที่มุ่งหวัง ของระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่สอนโดยใช้ใบงานศึกษาข้อมูลลูกค้าเพ่ือเสนอขายสินค้า 

นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง 

2 การพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/2 นางฉวีวรรณ  จันทรชิต 

3 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการจัดแสดงสินค้าโดยจัดกิจกรรมการสอน
แบบ learning by doing ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาการตลาด 

นางเบญจมาศ ช่วยดาํรงค ์

4 

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด 

นางศรีแพร วิชัยดิษฐ์ 

5 
การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการส่งงานของนักเรียน ปวส.1/2 (ม.6) 
การโรงแรม 

นางสุนทรียา  ขนายน้อย 

6 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจจากการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการ
จัดจําหน่ายสินค้าและบริการ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

นางสาววัชร ี บุญกล่ํา 

 
 
 
 
 



แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2562 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน ระดับ ปวช.3 สาขางานการ
เลขานุการ นางอรอนงค์ แซ่ลิ้ม 

2 

การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
ในรายวิชา 3201-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเภพ่ืเอการจัดการอาชีพ "จดหมาย
เวียน" นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางเสาวณีย ์ไกรนุกูล 

3 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสร้างเว็บไซค์โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยสอน ของปวช. 3/4 นายธีรวุธ ทองปากพนัง 

4 การแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ นางสาววันวิสา พืชผล 

5 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาความคิดสร้างสรรค์ของ ปวส.1 สาขา
คอมพิวเตอร์ นางอรอนงค์ แซ่ลิ้ม 

6 การสํารวจการส่งงานของนักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวกมลนภัช กระมล 
7 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษา ระดับ ปวส. 1/1 นายจักรกฤษร์ ภู่ทอง 

8 
การแก้ปัญหาเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้คําสั่งฟังชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft 
Excel 2013 นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ 

9 
รายวิชา คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ รหัสวิชา 2001.2001 ระดับชั้น 
ปวช.2 การตลาด นายเมธาสิทธ์ิ พลวัชรินทร ์

10 
การพัฒนาทักษะการสร้างแผนภูมิด้วยโปรแกรมตารางตํารวณของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสุพัตรา เมืองฤกษ์ 

11 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว เรื่อง การ
ปรับแต่งรูปทรงให้กับวัตถุ 3 มิติ ระดับ ปวส. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางชนานิศ  มีพฤกษ์ 

12 

การศึกษาทัศนคติและความต้องการต่อการใช้ระบบการเรียนการสอนผ่าน
อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกเลขานุการ, การจัดการทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้สํานักงาน ระดับชั้น ปวช.
3/5 การบัญชี นางอรทัย เมืองแมน 

2 การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัส นางปิยพร  เข็มขาว 

3 

การพัฒนาความรับผิดชอบในรายวิชาระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ โดยการ
เพ่ิมการติดตามการส่งงานและให้แรงเสริมของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 กลุ่ม 1 
สาขางานการเลขานุการ นางสาววรรณิภา นิลวรรณ 

4 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการพิมพ์หนังสือราชการ
ภายนอกโดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น ของนักเรียน ระดับชั้น 
ปวช.1 นางดารารตัน์ นาคทองแก้ว 

5 
การเสริมสร้างเจตคติในการส่งงาน รายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 (2200-
2003) ของนักรเยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2,3 สาขางานการบัญชี นางศรีไพร ภาราทอง 

6 
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์
สัมผัส นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์ 

7 
การพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้ชุดฝึกทักษะการพูด วิชาการสื่อสาร ปวส. 1 สาขา
การจัดการทั่วไป นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว 

8 การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน  นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์ 
9 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ นางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ 

 
งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 

แผนกสัมพันธ์ธุรกิจ 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวช. 2/2 แผนกวิชาการโรงแรม นางจริยาท ประดิษฐ์ทรัพย ์

2 
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 
แผนกวิชาการท่องเที่ยว นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ์ 

3 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/5 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้บทบาทสมมุติ นางสาวสุพิชญา รักแดง 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกสามัญสัมพันธ์  ภาคเรยีนที่ 1/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณหน่วยและการวัดโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน
ชั้น ปวช.1 นายธีรพล ทองเพชร 

2 
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชาธุรกิจ MICE ของนักศึกษา ปวส.2 การ
ท่องเที่ยว นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน 

3 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวิตัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น 
ปวช. 2/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวสุภาวด ีเสมอมาศ 

4 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน นางสาวพัชรนันท ์อาจหาญ 

5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์ 

6 
การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนักเรียน ระดับชั้น ปวช.
1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางนริศรา ปทะวานิช 

7 
การพัฒนาทักษะการฟัง- พูด ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ปวช.1สาขาการตลาด 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ การฟัง-พูด นางสาววรินทร จันทรชิต 

8 ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ําท่าฟรีสไตล์ในระดับ ปวช.2 การท่องเที่ยว นายเวสารัช อนุพงศ์ 
9 ความสามารถในการนําเสนองานของนักศึกษา ปวส. 2 นางอุบล เบญจพงศ์ 

10 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ 
ปวช.1 นางสาววิภาพร ยอดอุดม 

11 
การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.3) วอศ.สฎ นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ 

12 
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคในชีวิตประจําวันของ
นักเรียนประดับชั้น ปวช.1  นางสาวเบญจรัตน ์ จันทร์ทว ี

13 
การพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรม
การกล้าแสดงออกของนักเรียน ชั้น ปวช.2 นางสาวนวพร เอกจินดา 

14 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/2 คอมฯกราฟ ในการไม่ส่งงาน/
การบ้าน ส.อ ศิริราช กรีไกรนุช 

15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติโดยใช้แบบฝึกทักษะ นางสมควร ปานโม 

16 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกการตลาด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน นายณัฐศักดิ์  ปานรักษ์ 

18 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา 
2000.1501 เรื่องค่านิยมในสังคมไทยของนักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกออกแบบ
โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน ประจําภาคเรียนที่ 1/2562 นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล 

19 

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ สําหรับนกัเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผน
ธุรกิจดอกไม้ และงานประดิษฐ์ นางสาวมัทนียา  สุทธิรักษ์ 

 



 
แผนกสามัญสัมพันธ์ (ต่อ)  ภาคเรียนที่ 1/2562 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

20. 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเรื่องระเบียบ
ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการ
บัญชี กลุ่มท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องระบบต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิต นายสามารถ  เนียมมุณี 

21. 

การพัฒนาการออกเสียงท้ายภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจน ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี นางสาวณัฐเกศ  เรืองทอง 

22. 
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมุติของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาการโรงแรมในรายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทย นางสาวทัชมา  เหร็นเส็ป 

23. 

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่นจับใจความสําคัญ ในรายวิชาภาษาไทย
พ้ืนฐานสําหรับนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวปิยรัตน์  พัฒนเดชากุล 

24. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นลูกมือล่างในกีฬาวอลเล่ย์บอล นายกิตติศักดิ์ ลัดดา 
25. การพัฒนาการออกเสียงท้ายภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจน นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง 

26. 
พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาจีนโดยใช้การ์คําศัพท์ทบทวนตนเอง 
ปวช.1/4 บช. นางสาวสณัฐกานต์ ทิพย์วิเศษ 

27. 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา 
2000.1501 เรื่องค่านิยมในสังคมไทยของนักศึกษา ระดับ ปวช.1 แผนกออกแบบ
โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน ประจําภาคเรียนที่ 1/2562 นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล 

28. 

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ สําหรับนกัเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนก
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ นางสาวมัทนียา  สุทธิรักษ์ 

 
แผนกการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 1/2562 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การพัฒนาทักษะในการปูเตียง โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับ ปวส. 1/2 การ
โรงแรม 

นางสาวอรพรรณ เศษวรรณ
โคตร 

2 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนของ
นักเรียน ปวช. 3 

นางสาวสรัลดา พันธ์
ครุฑ 

3 การฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศน์ในงานมัคคุเทศก์ 
นางสาวสาริษา โรย
ทองคํา 

 
 
 
 



แผนกการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2562 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพ่ืองาน
บัญชี เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิโดยใช้แบบฝึกทักษะ
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 กลุ่ม 2 สาขางานบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวธนพร  พรหมกุล 

2 

กาศึกษาแรงจูงใจเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 5 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี นางกนกกร  พรหมวิเศษ 

3 
การศึกษาผลการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
บัญชีห้างหุ้นส่วน ปวช. 2/1 นางจีรพรรณ โยธาปาน 

4 
การศึกษาผลการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
บัญชี ปวช. 2/2 นางจริยา  มณีโรจน์ 

5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินค้า นางสาวรวิสรา สุทธิ 

6 
การพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่องการวิเคราะห์รายการ
ค้า นางสาวสุเกษร ชุ่มสวัสดิ์ 

7 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี โดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับดับชั้น ปวส. 2 แผนก
วิชาการบัญชี นางสาวนารีรตัน ์อู้สกุลวัฒนา 

8 การศึกษาผลการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางณัฐกาญจน์ ผลผลา 
9 การศึกษาผลการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

10 
การศึกษาผลการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการบัญชี
สินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม 

11 

การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิธีการสอน
โดยใช้กรณีตัวอย่าง นางวาสนา วิเชียร 

 แผนกศิลป์  ภาคเรียนที่ 1/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวาดเขียนพื้นฐานของนักเรียน ปวช.1 
การออกแบบ โดยใช้เครื่องมือในการร่างภาพ นางจันทิมา ช่วยพิทักษ์ 

2 
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนให้ตรงเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียน
ชั้นปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟ 

นางสาวอังคณา พรหม
ไทย 

3 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning วชิา การออกแบบ
ภาพประกอบเรื่อง รหัสวิชา ๒๓๐๘-๒๒๐๑ หน่วยที่ ๕ การออกแบบโปสเตอร์  
โครงการจิตอาสา “แต้มส ีเติมฝัน”โดยการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับ
ผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ 



แผนกศิลป์ (ต่อ) ภาคเรียนที่ 1/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

4 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิ ก โดยใช้กิจกรรม
เพ่ือนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 นางกรรณิการ์ สัมพันธ์ 

5 

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในรายวิชาการ
ถ่ายทอดวิดีทัศน์ สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ 

6 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทัศนธาตุและการวาดภาพระบายสีด้วยการ
ใช้น้ําหนักแสง เงา ตามวงจรสีของนักเรียน ชั้น ปวช.1 แผนกวิจิตรศิลป์ นายพฤติพงศ์ วงศ์วรรณา 

7 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนบ้านนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.2 แผนกออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 
1/2562 

 นางพชัรีวรรณ  พัฒนท์อง
สุข 

 
 

แผนกการโรงแรม ภาคเรียนที่ 1/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 การแก้ปัญหานักศึกษาใช้โทรศัพท์มือถือขณะเรียน 
นางวราภรณ์ เยาวส์
แสง 

2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ นางสาวรังสิมา นุ่มคง 

3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อประสม 
นางสาวจันตนา 
ศฤงคาร 

4 การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงการของนักศึกษา ปวส.2/2 การโรงแรม 
นางสาวสุธาทิพย์ มณี
เนตร 

5 
การศึกษาพฤติกรรมไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนระดับ ปวช.1(ทวิภาคี) สาขาวิชา
การโรงแรม นายทศพร ชูราศรี 

6 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/2 แผนการโรงแรม 

นางสาวณัฎฐิ์ลิชา 
ปานเมือง 

 

  

 

 

 

 



ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 

แผนกการบัญชี  ภาคเรียนที่ 2/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย เรื่อง 
การฝากขายกรณีบันทึกแยกจากการซื้อขายปกติของนักเรียนระดับ ปวช.
3/2 สาขางานบัญชี โดยใช้แขบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน 

นายสมจิต แข่งขัน 

2 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสําคัญ 
เรื่องการบัญชีร่วมค้าโดยผู้ร่วมค้าบันทึกรายการในสมุดบัญชีของตน โดยใช้
แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 ห้อง 
4 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางกนกกร  พรหมวิเศษ 

3 
เจคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ช้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิชาการบัญชีชั้นกลาง 

นางจีรพรรณ โยธาปาน 

4 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกิจการซื้อขายสินค้า ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกพาณิชยกรรม สาขา
งานการบัญชี 

นางจริยา  มณีโรจน์ 

5 

การศึกษาผลการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องการคํานวณและบันทึกบัญชี
ต้นทุนงานสั่งทําที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 1 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการ
บัญชี 

นางสาวรวิสรา สุทธ ิ

6 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินรค้าโดยการ
ถามตอบ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ห้อง 3 
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวสุเกษร ชุ่มสวัสดิ์ 

7 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 แผนก
วิชาการบัญชี 

นางสาวนารีรตัน ์อู้สกุลวัฒนา 

8 
การคุยกันในชั้นเรียนในรายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น ของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาววรรณิศา ซัง 

9 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี 

นางวาสนา วิเชียร 

10 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือของ
นักเรียนในรายวิชากระบวนการจัดทําบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางนารีรัตน ์ประดิษฐส์าร 

11 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการ
เลขานุการโดยใช้บทบาทสมมติ 

นางสาวสุพิชญา รักแดง 



แผนกการบัญชี  ภาคเรียนที่ 2/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

12 

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เรื่องความไม่เข้าใจ
การลงรายการในกระดาษทําการ 8 ช่อง นางสาวคัทลียา เย็นใจ 

13 
เจคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 
1 สาขาวิชาการบัญชี วิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นางสาวเฉลิมพร บัวพา 

14 
การศึกษาผลการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชีนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี 

นางสาวกาญจนา 
อาศรมศิลป์ 

 

แผนกเลขานุการ, การจัดการทั่วไป 2/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

การเสริมสร้างเจตคติในการส่งงาน รายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 รหัส 
2000 2004 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/4ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/4 สาขางานการบัญชี ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางอรทัย เมืองแมน 

2 

การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัส รายวิชาพิมพ์ดีด
ไทยเบื้องต้น รหัส 20200-1005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุ
ราษฎร์ธานี ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นางปิยพร  เข็มขาว 

3 

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ สาขาวิชาการเลขานุการความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการเลขานุการ 

นางสาววรรณิภา นิลวรรณ 

4 

การจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบตัิงานวิชาโปรแกรมสาํเร็จรูปในงาน
เลขานุการของนักเรียนระดับชัน ปวช. 3 สาขาวิชาการเลขานุการวทิยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นางดารารตัน ์นาคทองแก้ว 

5 

การเสริมสร้างเจตคติในการส่งงาน รายวิชาโครงการ 2201 8501 ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/4 สาขางานการบัญชี ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางศรีไพร ภาราทอง 

6 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น ด้วย
แบบฝึกทักษะการพิมพ์จับเวลา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประจําภาคเรียที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 

นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์ 

 

 

 



แผนกเลขานุการ, การจัดการทั่วไป 2/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

7 

การพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเรียนรแบบร่วมมือ รูปแบบวัฎ
จักรการเรียนรู้ (Learning Together)  รายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
นักศึกษา ปวส. 2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์
ธานี 

นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว 

8 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด้วยวิธีการเพ่ือนช่วยเพื่อน สาขาการ
เลขานุการ    นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ ์

9 
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 แผนก
วิชาการเลขานุการ ในรายวิชากิจกรรมลูเสือวิสามัญ 2 

นางสาวอุไรวรรณ  
ชํานาญกิจ 

10 

การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่การส่งงานของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 4 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดย
ใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก นางสุนทรียา  ขนายน้อย 

11 

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 2/5 แผนกวิชาการบัญชี โดยการใช้เทคนคิเสริมแรง
ทางบวก นางจริยาท  ประดิษฐ์ทรัพย ์

 

แผนกการตลาด 2/2562 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง 

2 
การพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 
สาขาวิชาการตลาดโดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

นางฉวีวรรณ  จันทรชิต 

3 
การศึกษาพฤตกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาในระดับชัน ปวส. 1 แผนก
วิชาการตลาดในรายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค 

นางเบญจมาศ ช่วยดาํรงค ์

4 
เจตคติที่มีต่อความรับผิดชอบในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน 
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอวนักเรีย ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด 

นางศรีแพร วิชัยดิษฐ์ 

5 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติในรายวิชาการ
ประกันภัย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาการตลาด ประจําภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นางสาววัชร ี บุญกล่ํา 

 

 

 

 

 



แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

การแก้ปัญหาการส่งงาน ในรายวิชาโปรแกรมกราฟิกโดยใช้วีการส่งงาน 
ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ ประจําภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นางอรอนงค์ แซ่ลิ้ม 

2 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างจดหมายเวียน โดยการ
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer-assisted Learning) ของ
นักรเยนระดับชั้น ปวส. 1/1 สาขาวิชาการบัญชี 

นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล 

3 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสร้างเว็บไซต์โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยสอน ของนักเรียนชั้น ปวช.1/4 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายธีรวุธ ทองปากพนัง 

4 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์
ธานี วิชาการสร้างเว็บไซต์ โดยใช้แบบเรียนออนไลน์ (E-Learning) 

นางสาววันวิสา พืชผล 

5 

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพโดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google 
Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 
สาขาวิชาการบัญชี 

นางสาวกมลนภัช กระมล 

6 
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาระดับ 
ปวส. 1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา
ระบบจัดการฐานข้อมูล รหัสวชิา 3204 2004 ภาคเรียนที่ 2/2562 

นายจักรกฤษร์ ภู่ทอง 

7 
การศึกษาทัศนคติและความต้องการต่อการใช้ระบบการเรียนการสอนผ่าน
อินเทอร์เน็ต (E-Learning) ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ 

8 
การพัฒนาทักษะการใช้ฟังก์ชัน โปรแกรมตารางคํานวณ Microsoft Excel 
2013 รายวิชา คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ รหัสวิชา 2001-
2001 ระดับชั้น ปวช. 2 การโรงแรม 

นายเมธาสิทธ์ิ พลวัชรินทร ์

9 การส่งเสริมเจคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/2 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นางสุพัตรา เมืองฤกษ์ 

10 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมตารางคํานวณ เรื่องการ
จัดการฐานข้อมูลของนักเรียนระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน 

นางชนานิศ  มีพฤกษ์ 

 11. 

 การพัฒนาชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานโปรแกรม
แบบจําลองสถานการณ์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือ
กราฟิกโหมดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 นายกฤษฎา อํานาจเจริญ 



แผนกการโรงแรม  2/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 แก้ปัญหาพฤติกรรมนักศึกษาไม่ตั้งใจฝึกงานในสถานประกอบการ นางวราภรณ์ เยาวส์แสง 

2 
การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในงานส่วนหน้าโรงแรม 

นางสาวรังสิมา นุ่มคง 

3 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานส่วนหน้าโรงแรมของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม 
ทวิภาคี โดยใช้เกมการศึกษา 

นางสาวจันตนา ศฤงคาร 

4 

ผลพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการผสมเครื่องดื่มค็อกเทล 
(Cocktail) ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติจริง วิชาเครื่องดื่ม
และการผสมเครื่องดื่ม (รหัส 2701 - 2118) 

นางสาวสุธาทิพย ์มณีเนตร 

5 

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3/1 สาขาวิชาการโรงแรม แผนกวิชาการ
โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นายทศพร ชูราศรี 

6 

การพัฒนาศักยภาพการทําผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง 
"พฤติกรรมของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า" ของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 
สาขาวิชาการโรงแรม 

นางสาวจิราพร  ครวญหา 

 

แผนกการท่องเที่ยว 2/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการ
ท่องเที่ยว 

นางสาวอรพรรณ 
เศษวรรณโคตร 

2 

การใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาความคิดและใช้แผนที่โลกประกอบการ
เรียนเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่รู้จักชื่อประเทศ ในรายวิชาพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว ของนักเรียนระดับ ปวช. 1/1 การโรงแรม 

นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ 

3 

การพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมตใน
รายวิชาการนําเที่ยวของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

นางสาวสาริษา โรยทองคํา 

 

 

 

 

 



แผนกผ้า  2/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การเสริมสร้างเจตคติในการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 แฟชั้นดีไซน์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางดรุณี ส่องสุข 

2 

การศึกษาเจตคติตจ่อการเรียนวิชาความรู้เรื่องสิ่งทอของนักศึกษา ปวช. 1 
สาขาแฟชั้นดีไซน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่มีรัดบผลการเรียน
ต่างกัน ภาคเรียนที่ 2/2562 

นายวิศรุฒ ขจรบุญ 

3 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

นางสาวศุลีพงศ์  
ชํานาญเนตร 

 

แผนกอาหารและโภชนาการ 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียนชั้น ปวช.
3/3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2532 

นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ ์

2 
การปรับพฤตกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียนชั้น ปวส. 
1/4 แผนกอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร 

3 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน 
ชั้น ปวส. 2/1 วิชาอาหารตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประจํา
ภาคเรียนที่ 2/2562 

นางมาลี ว่องเกษฎา 

4 

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียน
กับนักเรียนชั้น ปวช.2/2 วิชาขนมไทยเพื่อการค้า สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประจําภาคเรียนที่ 2/2562 

นางสาวปรียาภรณ์ 
จํานงค์พันธ์ 

5 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นของนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รายวิชาอาหารไทย
เบื้องต้น นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ์ 

6 

การพัฒนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ของ
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา
อาหารและโภชนาการ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

นางชนันณัตถ์ สมิงชัย 

7 

การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน กรณีศึกษา วิชาหลักการ
ประกอบอาหารครอบครัวของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
สาขาคหกรรมทั่วไป แผนกวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นางสาววารินันท์ อาจหาญ 

8 

“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ในการ
เรียนวิชาวิชาโภชนบําบัด รหสัวิชา 3404-2106 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 (ม.6) 

นางสาวจิตติ  พลเยี่ยม 

 



แผนกอาหารและโภชนาการ 2/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
9 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาเบเกอรี่เบื้องต้น รหัสวิชา 2404.2007 นายภีรวัฒน ์ หน่อแก้ว  

10 

ผลของการส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการของขนมกินเล่นหรือขบเค้ียว 
และเครื่องดื่ม ต่อความรู้และพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการ 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพ ปีที่ 1 แผนกอาหารและ
โภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวมีลาภ เสมสันต์ 

 

แผนกคหกรรมท่ัวไป 2/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในรายวิชางานใบตอง แผนกวิชาคหกรรม
ศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นายธีรพันธ์ คงขันธ์ 

2 
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาค
หกรรมศาสตร์ในรายวิชา เย็บ ปัก ถัก  

นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ 

3 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ วิชาศิลป
ประดิษฐ์ของนักเรียน ชั้น ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ 

นางสาวจันทิมา สงขาว 

4 

การปรับพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อการส่งงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพ้ืนฐานงานประดิษฐ์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 แผนก
วิชาอาหารและโภชนาการ 

นางรังสิมา บุญมีชัย 

5 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการจัดดอกไ-ม้โดยใช้วิธีการสอนแล้ว
ทําแบบทดสอบ ของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นายชนะสิน  สังข์ด้วง 

6 
การพัฒนาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาเรียนในรายวิชางานดอกไม้สด
ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นางสาวสุนิษา แพรกเมือง 

 

 

 

 

 

 



แผนกวิจิตรศิลป์ 2/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาพพิมพ์แกะไม้ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ โดยใช้วิธีการ
เรียนแบบร่วมมือ 

นายธนาวุฒิ กล้าเวช 

2 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน วิชาประติมากรรมพ้ืนฐาน ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป์ โดยใช้
วิธีการเรียนแบบร่วมมือ 

นางอนิษร  เพชรแก้ว 

3 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้น้ําหนักแสงเงาในการเขียน
ภาพทิวทัศน์ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  

นายพุฒิพงศ์ วงศ์วรรณา 

 

แผนกออกแบบ 2/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

ศึกษาพฤติกรรมการเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้เป็นผู้มีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 
ปวช.2 และ ปวช.3 แผนการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวจันทิมา  
ช่วยพิทักษ์ 

2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานจริง วิชาหุ่นจําลอง 
นางสาวพัชรีวรรณ  
พัฒน์ทองสุข 

3 
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานในรายวิชาการออกแบบตัวละคร ของ 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก 

นางสาวกรรณิการ์ 
สัมพันธ ์

 

แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบการสงงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 
1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยการใช้เสริมแรงทางบวก 

นายวัชรินทร์ สังข์งาม 

2 
ศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียนของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

นางสาวอังคณา พรหมไทย 

3 
แนวทางการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์กรณีศึกษา เรือพระจําลอง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ 

4 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการออกแบบกราฟิกของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ 

นายฤทธิกร แสงศรีจันทร ์

 

 



แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก 2/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

5 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสัญญาซื้อขาย ในรายวิชา กฎหมาย
พาณิชย์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ 

 

แผนกสามัญสัมพันธ์ 2/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ 

นางปัญจวรรณ 
อ่อนหวาน 

2 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้น ปวช.3/3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาธุรกิจและบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประจําภาคเรียน
ที่ 2/2562 นางสาวสุภาวด ีเสมอมาศ 

3 

การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การสอนแบบ
บทบาทสมมุติ สําหรับนักเรียนสาขาการโรงแรม (ทวิภาคี) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางนพลักษณ์ จุลภักดิ ์

5 

การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางนริศรา ปทะวานิช 

6 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจ
และบริการ เรื่องการถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุ่ม 3 ปีการศึกษา 
2562 นายสามารถ เนียมมุณี 

7 

การพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ วิชา
ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวทัชมา เหร็นเส็บ 

8 
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด ของนักเรียนชั้น ปวช. 2/1 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจโดยใช้แบบฝึกทักษะการฟัง พูด 

นางสาววรนิทร จันทรชิต 

9 เรื่อง  การพัฒนาความสามารถการลีลาศ จังหวะชะชะช่า นายเวสารัช อนุพงศ์ 

11 
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาววิภาพร ยอดอุดม 

12 
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคในชีวิตประจําวันของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนการโรงแรม (Mini EP) 

นางสาวกมลทิพย ์เฮ่งศิริ 

 



แผนกสามัญสัมพันธ์ 2/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

13 

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน
ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกอาหาร วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวเบญจรัตน์  
จันทร์ทวี 

14 
การพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติเพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียน ปวช. 2 นางสาวนวพร เอกจินดา 

15 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน ส.อ ศิริราช กรีไกรนุช 

16 STUDENTS TARDINESS (EFL CLASS) 
Mr.Godfrey James B. 
Ibarra 

17 

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 ด้วย
กิจกรรม Self-learning Report ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ํา 

18 

การสร้างและทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติและการวาง
แผนการทดลอง (3000 - 1408 สําหรับการสอนแบบ SWNMOK 
(SWNMOK MODEL) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 
1 (ปวส.1) นางสมควร ปานโม 

19 
สมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นายณัฐศักดิ์  ปานรักษ์ 

20 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
ไทย ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน 
รายวิชา ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย รหัสวิชา 2000-1503 ของ 
ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจําภาคเรียนที่ 
2/2562 

นางสาวศิริรัตน์  
เลิศสนเมธากุล 

21 

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ห้อง 2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีในเรื่องการไม่ส่งงาน/
การบ้าน นางสาวมัทนียา  สุทธิรักษ ์

22 
การพัฒนาทักษะการจดจําคําศัพท์ภาษาจีน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) นางสาวมนสิชา ศรีภักดี 

23 

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านในรายวิชาภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 

นางสาวปิยรัตน์   
พัฒนเดชากุล 

24 
การศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน ปวช. 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา     
สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562 นายกิตติศักดิ์ ลัดดา 

25 
Bullying and It's Effects on Learnoing and Development in 
School 

Mr.Edcell B. Oracion 

 

 



แผนกสามัญสัมพันธ์ 2/2562 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

26 

การพัฒนาการออกเสียงท้ายภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจนของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง 

27 ENHANCHING THE LEVEL OF SPEAKING SKILL IN ENGLISH 
Mr.Sangay Wangdi 
(English Teacher) 

28 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจ
และบริการ เรื่องไฟฟ้าในชีวิตประจําวันโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนรัดบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี 

นางสาวเสาวลักษณ์ 
เพชรสง 

29 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสัญญาซื้อขาย ในรายวิชา กฎหมาย
พาณิชย์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


