ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
แผนกวิชาผ้า ภาคเรียนที่ 1/2563
ที่
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการตัดเย็บของ
1
นางดรุณี ส่องสุข
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 แฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาการออกแบบเสื้อเบื้องต้น ของนักเรียน
2
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ระดับชั้น ปวช. 1 แฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
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10.

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที่ 1/2563
การแก้ปัญหาเรื่องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงการ โดย
นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร
การเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาระดับ ปวส. 2/2
แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียน ชั้น
นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
ปวส. 2/1 แผนอาหารและโภชนาการ
การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในชั้นเรียน รายวิชาการประกอบอาหาร รหัส 20404-2001 โดยใช้
นางสาวมีลาภ เสมสันต์
กระบวนการกลุ่ม
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการ
เรียนดีขึ้นในรายวิชาการถนอมอาหารเบื้องต้นของนักเรียน ชั้น ปวช.
นายองอาจ ศรีทิพย์
2/4
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการ
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
เรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับ
นางชนันณัตถ์ สมิงชัย
ผู้อื่นของนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รายวิชาการถนอม
อาหาร
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาขนมไทยเบื้องต้น โดยการเรียน
การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/4 แผนกวิชา นางสาวปรียาภรณ์ จำนงค์พันธ์
อาหาร
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนใน
นายภีรวัฒน์ หน่อแก้ว
รายวิชาเบเกอรี่เบื้องต้น
การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงานกรณีศึกษา:วิชา
นางสาววารินนั ทน์ องอาจ
หลักการประกอบอาหารครอบครัวของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินยั และความรับผิดชอบของ
นักศึกษาชั้น ปวส. 2/2 อาหารและโภชนาการ วิชาเทคนิคนำการนำเสนอ
นางมาลี ว่องเกษฎา
ผลงาน รหัสวิชา 3400-1002 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประจำ
ภาคเรียนที่ 1/2563

ที่
1
2
3
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แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563
ชื่องานวิจัย
ผลกาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฎิบัติของเดวีส์
ในรายวิชาธุรกิจงานใบตองและแกะสลัก เรื่องประดิษฐ์บายศรีปากชาม
ของนักศึกษา
เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
วิชาการจัดดอกไม้ของนักเรียน ชั้นปวช1
การพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาใบตองโดยวิธีการสอนแล้วทำ
แบบทดสอบ ของนักเรียน ชั้น ปวช1
ปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียน วิชาธุรกิจ
งานดอกไม้
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 แผนก
วิชา ธุรกิจงานประดิษฐ์ในรายวิชา พื้นฐานงานประดิษฐ์
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียน ปวช. 2

ผู้รับผิดชอบ
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
นางสาวจันทิมา สงขาว

นายชนะสิน สังข์ด้วง
นางรังสิมา บุญมีชัย
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
นางสาวสุณิษา แพรกเมือง

แผนกวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1/2563
ที่
1
2
3
4

5.

ชื่องานวิจัย
การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้แบบฝึกที่
เน้นทักษะการคิด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาทักษะการนำเสนอสินค้าของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1
สาขาวิชาการตลาด
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนวิชาการตลาดเบื้องต้น
ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
การแก้ไขปัญหาการไม่สนใจในการเรียนของนักเรียนโดยใช้วิธีการการ
จัดการเรียนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติในรายวิชา การขายเบื้องต้น
(20200-1003) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 แผนกวิชาการตลาด
เจตคติที่มีต่อความรับผิดชอบในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง

นางฉวีวรรณ จันทรชิต
นางสาววัชรีย์ บุญกล่ำ
นางสาวเครือวัลย์
วัฒนาทพยธำรงค์
นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ

แผนกวิชาเลขานุการ, การจัดการทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563
ที่
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10.

ชื่องานวิจัย
การพัฒนาทักษะการพิมพ์พัฒนาความเร็วและความแม่นยำ โดยการ
ทำซ้ำ ๆ ของนักเรียน ระดับ ปวช. 1/4 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนก
วิชา เลขานุการ ในรายวิชาเลขไทยเบื้องต้น
การพัฒนาความรับผิดชอบในรายวิชาระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ
โดยการเพิ่มการติดตามการส่งงานและให้แรงเสริมของนักเรียน ระดับชั้น
ปวช. 3 กลุ่ม 1 สาขางานการเลขานุการ
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัสรายวิชาพิมพ์ดีด
อังกฤษเบื้องต้นของ นร. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น ปีที่ 2
สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของ
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิค
เสริมแรงทางบวก
การศึกษาผลการใช้แรงเสริมทางบวกด้วยเบี้ยอรรถกร (แสตมป์ Love) ที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ของ
นักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัส รายวิชาพิมพ์
อังกฤษเบื้องต้น รหัส 20200-1005 ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น ปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน
การเสริมสร้างเจตคติในการส่งงาน รายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
(2200-2003) ของนักรเยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2,3
สาขางานการบัญชี
การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตร ชั้นปี3 ห้อง4 แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยการใช้
เทคนิคเสริมแรงทางบวก

ผู้รับผิดชอบ
นางอรทัย เมืองแมน
นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ

นางสาววรรณิภา นิลวรรณ

นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว

นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์

นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว

นางอภิญญา กีรติสวุ คนธ์
นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์

นางศรีไพร ภาราทอง

นางสุนทรียา ขนายน้อย

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2563
ที่
1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

11

ชื่องานวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคนิคการสร้างภาพเครื่อนไหว
ด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้แบบ
ประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
การใช้สื่อวิดีทัศน์เรื่องการสร้างฟอร์มด้วย Microsoft Access รายวิชา
โปรแกรมฐานข้อมูล
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ รหัสวิชา 20001-001 โดยใช้วธิ ีการสอนด้วยการประยุกต์ใช้
วิธีสอนโดยการใช้ IT ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยสอน ของนักเรียน
ชั้น ปวช.1/4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประยุกต์ใช้ Google Classroom สำหรับพื้นที่มอบหมายงานและส่ง
งาน วิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการตั้งหัวข้อปัญหาการวิจัยของนักเรียน ระดับ
ปวช.3 ห้อง 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนวิชาโครงการ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาทักษะการใช้ฟังก์ชัน โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft
Excel 2013 สาขาวิชาเลขานุการ ปวช.2
การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพโดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google
Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 ห้อง3
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่3/4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์
ธานี
การหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาหลักการเขียนโปรแกรม เรื่อง
ขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหา(Algorithm)และผังงาน(Flow Chart)ของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาระดับชั้น
ปวช. 1/1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา 30204-2002 ภาคเรียนที่
1/2563

ผู้รับผิดชอบ
นางชนานิศ มีพฤกษ์
นางสาวจันธร ชุมศรี

นายวินิต สืบสอน

นายธีราวุธ ทองปากพนัง

นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์

นางสาวกมลนภัช กระมล

นางสุพัตรา เมืองฤกษ์

นางสาววันวิสา พืชผล

นายจักรฤษณ์ ภู่ทอง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ) ภาคเรียนที่ 1/2563
ที่
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการ
ภายนอกโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer12.
นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล
assisted Learning)ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2 (ม.6) สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ
การพัฒนาชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานโปรแกรม
13. แบบจำลองสถานการณ์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด นายกฤษฎา อำนาจเจริญ
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
แผนกวิชาการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 1/2563
การพัฒนาผลสัมฤทิ์ทางการเรียน วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของนักเรียน
1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่1/2 สาขาการโรงแรม
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรุ้ด้วยกระบวนการ Active Learning
การพัฒนาการจัดการการสอนวิชา ธุรกิจ MICE ด้วยวิธีการจัดการเรียน
2 การสอนแบบ MIAP The Development Learning Management of
Mice subject for MIAP Learning Manegement
เรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกรายวิชา มัคคุเทศก์ รหัสวิชา
3 20700-2008 ของนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว โดยใช้
วิธีการเรียนแสดงบทบาทสมมติ
เรื่องการแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ รหัสวิชา 307001001โดยใช้วิธีการผ่านระบบห้องเรียน
4.
ออนไลน์(Google Classroom) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงปีที่1 สาขาวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ที่
1.
2.
3.

นางสาวอรพรรณ
เศษวรรนโครต

นางสาวณนิษรา ชูมณี

นางสาวสาริษา โรยทองคำ

นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ภาคเรียนที่ 1/2563
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการวาดเขียนพื้นฐานของนักเรียน
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
ชั้น ปวช.1
การแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ โดยการใช้การเรียนแบบ
กลุ่ม รายวิชาจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ของนักเรียนชั้นประกาศวิชีพ นางอนิษร เพชรแก้ว
ชั้นปีที่2
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้น้ำหนักแสงเงาในการ
นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
เขียนภาพหุ่นนิ่ง ของนักเรียน ชั้น ปวช. 2 แผนกวิจิตรศิปลื

ที่
1.
2.
3.

ที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

แผนกวิชาการออกแบบ ภาคเรียนที่ 1/2563
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกิจกรรมการ
เรียนรู้
นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานจริง วิชาการออกแบบตัวอักษร
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการวาดเขียนพื้นฐาน
นายธงชัย ขวัญเสาว์
แผนกการโรงแรม ภาคเรียนที่ 1/2563
ชื่องานวิจัย
การพัฒนาการจำคำศัพท์ในรายวิชาการจัดการงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม เรื่องอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการของนักเรียนระดับชั้น
ปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรมสาขาวิชา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง
อาหารที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการ
โรงแรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในการ
เรียน วิชาการเรียนบริการอาหารและเครื่องดื่มของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
วิชาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่
2 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยวิธีการเรียนแบบ อภิปราย
กลุ่มย่อย
การแก้ปัญหาการขาดทักษะการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดโดย
ใช้ชุดแบบฝึกของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี
ที2่ สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ (ทวิภาคี) สาขาวิชาการโรงแรม แผนก
วิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

แผนกวิชาโลจิสติก ภาคเรียนที่ 1/2563
ที่
ชื่องานวิจัย
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่๑ ห้อง ๒
สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้บทบาทสมมุติ

ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์ เยาว์แสง

นางสาวจิราพร ครวญหา

นางสาวรังศิมา นุ่มคง

นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร

นางสาวจันตนา ศฤงคาร

นายทศพร ชูราศรี

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุพิชญา รักแดง

ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1/2563
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรมด้วยการจัด
กิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project
Based Learning) ผ่านการบูรณาการรายวิชาคอมพิวเตอร์และ
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
สารสนเทศเพื่องานอาชีพและองค์ประกอบศิลป์ สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรม ด้วยการจัด
กิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project
Based Learning) ผ่านการบูรณาการรายวิชาแนวคิดและการ
นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
สร้างสรรค์ศิลปกรรม และศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาดิจิทัล
กราฟิก
การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรม ด้วยการจัด
กิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์
Based Learning) รายวิชาการออกแบบกราฟิกพื้นฐาน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาหลักการวีดีทัศน์
เบื้องต้น ด้วยการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนระดับชั้น
นายวัชรินทร์ สังข์งาม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ “แบบจับคู่
เพือ่ นคูค่ ิด”
นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวาดเขียน รหัสวิชา
30300-0002
ปวส.1 กราฟิกดิจิทัล
การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรม ด้วยการจัด
กิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project
Based- Learning) ผ่านการบูรณาการรายวิชาคอมพิวเตอร์และ
นางสาวอังคณา พรมไทย
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ และองค์ประกอบศิลป์ สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก

แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2563
ที่
ชื่องานวิจัย
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่มีต่อการเรียนวิชา
1 กระบวนการจัดทำบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบบัญชีเรื่องเอกสารประกอบ
2 การลงบัญชีและสมุดบันทึกรายการขั้นต้น โดยใช้แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกวิชาการบัญชี
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องาน
3 บัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
การบัญชี วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การบัญชีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับ
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกพาณิชยกรรม สาขา
งานการบัญชี
การศึกษาผลของการสอนโดยชุดฝึกทักษะรายการปรับปรุงที่มีต่อ
5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีการเงิน ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ห้อง 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่อง การ
วิเคราะห์รายการค้าโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับ
6
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่2 ห้อง4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เรื่องการใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการบัญชีต้นทุน2 ของ
7
นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 ห้อง 4 สาขาวิชาการบัญชี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบและสร้าง
แรงจูงใจต่อการเรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒
8
กลุ่ม ๒ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีที่เรียน
รายวิชาการบัญชีตั๋วเงิน รหัสวิชา ๒๐๒๐๑ - ๒๑๐๒
การคุยกันในชั้นเรียนในรายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้นของนักศึกษา
9
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การศึกษาผลการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
10 เรียน การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย นักเรียนชั้นปวช.3 สาขาวิชาการ
บัญชี
ผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
11
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

ผู้รับผิดชอบ
นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร

นางสาวนารีรตั น์ อู้สกุลวัฒนา

นางวาสนา วิเชียร

นางจริยา มณีโรจน์

นางจีรพรรณ โยธาปาน

นางลักขณาภรณ์ รอดบน

นางสาวรวิสรา สุทธิ

นางกนกกร พรหมวิเศษ

นางสาววรรณิศา ซัง
นางสาวกาญจนา อาศรมศิลป

นางสาวคัทลียา เย็นใจ

แผนกวิชาการบัญชี (ต่อ) ภาคเรียนที่ 1/2563
ที่
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงิน เรื่องความรู้
12 ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน ของนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี นางสาวธัญญารัตน์ จันทคาธ
โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่อง การ
13 วิเคราะห์รายการค้าโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับ ปวช.1
นางสาวเฉลิมพร บัวพา
แผนกบัญชี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 1/2563
ที่
ชื่องานวิจัย
การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ของนักเรียนชั้นปวช.2/1 สาขา
1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง-พูด
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน
2 ระดับชั้นปวส.1/2แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้เทคนิคเสริมแรง
ทางบวก
3 การพัฒนาการสอนการก้าวเท้าจังหวะบีกินเพื่อการเล่นวิชาลีลาศ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
4
ค่านิยมในสังคมไทย
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการคิดอย่างเป็นระบบชั้นปวส.
5
1/1ดิจิทัลกราฟิก
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆโดยใช้การสอน
6 แบบบทบาทสมมุติสำหรับนักเรียนสาขาการโรงแรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำในภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ
7 ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่๑
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ในระดับ ปวช.2 การ
8
ท่องเที่ยว
การพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการเรื่องถ่ายทอดลักษณะ
9
ทางพันธุกรรมซึ่งใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
บทเรียนสำเร็จรูป
การศึกษษพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้น
10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2/3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรินทร จันทรชิต
นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล

นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน

นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์

นางสาวปิยรัตน์ พัฒนเดชากุล

นายเวสารัช อนุพงศ์

นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ

นางสาวณัฐรดา ทองกลิ่น

ที่
11
12

13
14
15

16

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ต่อ) ภาคเรียนที่ 1/2563
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การฝึกทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนของนักเรียนระดับปวช.2/1
นางสาววิชชุตา เครือแพ
สาขาธุรกิจการโรงแรม
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคใน
ชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นปวช.2แผนกการโรงแรมวิทยาลัย
นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารระดับชั้นปวส.1สาขาเชฟอาหารไทย วิทยาลัยอาชีว
นางสาวเบญจรัตน์ จันทวี
ศึกษษสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมุติของนักเรียน
นางสาวนวพร เอกจินดา
ชั้นปวช.2
การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช
ปวช.๒ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้วยกิจกรรม Self-Learning Report ของผู้เรียนระดับ
นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรจีนของนักเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ
นางสาวมนสิชา ศรีภักดี
การเขียนอักษรจีน ปวช. 1 แผนกวิชาการบัญชี
Im proving Teacher-Student Interaction in the EFL
Mr.Godfrey Jame Ibarra
Classroom:An Action ResearchReport
การสร้างและทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติ
นางสมควร ปานโม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ
นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ์
นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรสง
การศึกพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
นางนริศรา ปทะวานิช
การฝึกทักษะการอ่านภาษาจีน
นางสาววิชชุตา เครือแพ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต เรื่องการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุ่ม 1 ปี
นายสามารถ เนียมมุณี
การศึกษา 2563 โดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องการเขียนรายงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์
การพัฒนาการออกเสียงท้ายภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจน
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ต่อ) ภาคเรียนที่ 1/2563
ที่
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
26. วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร แผนกวิชาอาหารและ
นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์
โภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียน
27. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ นางสาวชินาบูรณ์ จินตนุกูล
ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

