
งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 
แผนกผ้า  

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การเสริมสร้างเจคติที่ดีในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 แฟชั่นดีไซน์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางดรุณ ีส่องสุข 

2 จัยเรื่องการพฤติกรรมการส่งงานล่าช้าในการเรียนออนไลน์ วิชา การผลิตเสื้อผ้า
เบื้องต้น นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกแฟชั่นดีไซต์ 

นางสาวศุลีพงษ ์ชำนาญ
เนตร 

3 
การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวชาออกแบบเสื้อเบื้องต้น ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน ภาคเรียนที่ 1/2564 

นางสาวขนิษฐา เทพรส 

4 
การเสริมสร้างเจคตที่ดีต่อการเรียนวิชาการตัดเย็บเบื้องต้นของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาแฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวเมธาวี ค้ำชู 
 

 
แผนกอาหารและโภชนาการ  

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา วิชาอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง รหัสวิชา 
20404-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

กิตติมา สุวรรณวงศ์ 

2 
“การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน” 
วิชาโภชนาการเพ่ือชีวิต รหัสวิชา 30404-2001 

นางสาวจิตติ พลเยี่ยม 

3 
การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน กรณีศึกษา วิชาหลักการ
ประกอบอาหารครอบครัวของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

นางสาววารินันทน์ องอาจ 

4 
การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงาน
อาหาร รหัสวิชา 30404-1001 โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ 
(Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

นางชนันณัตถ์ สมิงชัย 

5 
การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ในชั้นเรียน การแปรรูปอาหาร รหัส 30404-2006 นายภีรวัฒน์ หน่อแก้ว 

6 
การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meetเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง รหัสวิชา 20404-2105ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นายองอาจ ศรีทิพย์ 

7 
การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเบเกอรี่เบื้องต้น 20404-2007โดยการเรียน
การสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 
ห้อง 1 สาขาอาหารและโภชนาการ 

นางสาวนลพรรณ กุฏอินทร ์

 



แผนกอาหารและโภชนาการ (ต่อ)  
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

8 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 4 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการในรายวิชาขนมไทยเบื้องต้น 201404.2003 ด้วย
กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

นางสาวปรียาภรณ์ จำนงค์
พันธ ์

9 
การปรับพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาองค์การวิชาชีพ 1 ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 2/4 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 

นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร 

10 
การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อย วิชา สุขาภิบาลอาหาร รหัส 
20404-2009 แผนกอาหารและโภชนาการ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 

นางสาวศันสนี นาคน้อย 

11 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารนานาชาติ ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการโดยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning 

นางสาวกาญจนาพร  ไชยขาว 

12 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา วิชาการ
ประกอบอาหาร รหัสวิชา 20404-2001 

นางสาวจันทิมา ทองสงค์ 

13 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ  
วิชาการจัดการงานครัวและอุปกรณ์ รหัสวิชา 20404-2102  
โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 

นายศักดิ์สิทธิ์ รัตนรังษี 

 

แผนกคหกรรม  
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
เรื่องการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาธุรกิจรับจัดงานวิชาธุรกิจรับจัดงานของ
นักเรียน ชั้น ปวส.2 ธุรกิจคหกรรม 

นางสาวจันทิมา สงขาว 

2 
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานล่าช้าในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้น 
ปวส. 1/1 แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมในรายวิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ 

3 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ใน
รายวิชาธุรกิจงานใบตองและแกะสลักเรื่องประดิษฐ์กระทงลอย ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 

นายยศธน ยาวุฒิ 

4 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ใน
รายวิชาธุรกิจงานดอกไม้สดเรื่อง มาลัยคล้องมือ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 

นายเจนณรงค ์ทองเกิด 

5 
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นายวัชรินทร์ ทองก้อน 

 



แผนกการท่องเที่ยว 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
วิจัยในชั้นเรียนโดยวิธีการสอนในรูปแบบ Active Learning โดยการแสดงบทบาท
สมมุต ิของนักศึกษาในวิชาธุรกิจสายการบินและการจำหน่ายบัตรโดยสาร ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวสรลัดา พันธ์ครุฑ 

2 
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกรายวิชามัคคุเทศก์ รหัสวิชา 20702 2008 
ของนักเรียน ปวช. 1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมติ 

นางสาวณนิษรา ชุมณี 

3 

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานวิชาทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาคใต้ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว โดยการใช้เสริมแรง
ทางบวก 

นางสาวกรรณิการ์   
นาคทองแก้ว 

4 
ผลการใช้คำถามที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
งานการท่องเที่ยว 

นางสาวอลิษา   สวนอินทร ์

 
แผนกการโรงแรม 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการผสมเครื่อมดื่มค็อกเทล (Cocktail) 

ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติจริง วิชาเครื่อมดื่มและการผสม
เครื่องดื่ม (รหัส 20701-2007) 

นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร 

2 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง 
ขั้นตอนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในวิชาการจัดการงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม (30701 - 2004) ของนักเรียนในแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางวราภรณ์ เยาว์แสง 

3 
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่วนหน้าโรงแรม รายวิชาการจัดการงานส่วนหน้า
โรงแรมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการโรงแรม 

นางสาวจันตนา ศฤงคาร 

4 
การศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มีความรับผิดชอบในการ
ส่งงานระหว่างเรียนออนไลน์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส. 1/2 สาขางานการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ใน
รายวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 

นางเกษศิรินทร์ จันทร์ส่งแสง 

5 
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปีที่ 1 (ทวิภาคี) สาขาวิชาการโรงแรม แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นายทศพร ชูราศรี 

 

 

 



แผนกการโรงแรม (ต่อ)  
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

6 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในการเรียน
วิชาการเรียนบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 

นางสาวรังศิมา นุ่มคง 

7 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/2 แผนกการโรงเรม รายวิชาโครงงาน 1 

นางสาวจิราพร ครวญหา 

 

แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning วิชา โครงงาน รหัสวิชา 
20308-8501หน่วยที่ ๑ ชุดฝึกที่ 1 PROJECT กระบวนการคิดเชิงออกแบบ”
Design thinking ”โดยการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ 

2  
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน (Project Based Larning) รายวิชาองค์ประกอบศิลป์ สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

นางสาวอังคณา พรหมไทย 

3 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิกพ้ืนฐาน สำหรับ
นักเรียนชั้น ปวช.1 

นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์ 

4 การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน ของนักศึกษาระดับชั้น 
ปวส.2 สาขาดิจิทัลกราฟิก โดยการใช้เสริมแรงทางบวก 

นายวัชรินทร์ สังข์งาม 

5 
การสำรวจการส่งงานของนักเรียน วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้
วิธีการเรียนแบบร่วมมือ 

นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกวิจิตรศิลป์  
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การจัดการเรียนรู้แบบสาธิตเพ่ือพัฒนาทักษะการวาดเขียนพ้ืนฐานโดยใช้วิธีสร้าง
สื่ออัดวิดิโอคลิปลงช่อง Youtube ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นายธนาวุฒิ กล้าเวช 

2 
การแก้ปัญหาการเขียนเงาตกทอดวิชาจิตรกรรมสีน้ำหุ่นนิ่งปวช.2 สาขาวิชาวิจิตร
ศิลป์ 

นายพฤติพงษ ์วงศ์วรรณา 

3 

การจัดการเรียนรู้แบบสาธิตเพ่ือพัฒนาทักษะการวาดและลงสีลวดลายไทยโดยใช้
วิธีสร้างสื่อ (ออนไลน์) อัดวิดิโอคลิปลงช่อง Youtube ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี 

นางอนิษร เพชรแก้ว 

 
แผนกออกแบบ  

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์ ในรายวิชา
การเขียนแบบเพ่ืองานออกแบบ นักเรียนระดับชั้นปวช.1 แผนการออกแบบ 

นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์ 

2 
ผลสัมฤทธิ์การส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 การออกแบบของวิชาพ้ืนฐาน
การออกแบบตกแต่ง ในรูปแบบออนไลน์ ผู้วิจัย นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข 
แผนกการออกแบบ 

นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข 

3 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชาการ
วาดเขียนพ้ืนฐาน นักเรียนระดับชั้นปวช.1แผนกการออกแบบผู้วิจัย นายธงชัย 
ขวัญเสาว์ แผนกวิชาการออกแบบ 

นายธงชัย ขวัญเสาว ์

 

 
แผนกวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

  
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 
30200-1001 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. แผนก
วิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active Learning) ด้วยเทคนิคการสอนแบบ MIAP 

นางสาวสุพิชญา รักแดง 

 

 

 

 

 

 



แผนกการบัญชี  
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การใช้ชึดฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้าเพ่ือปรับปรุงบัญชีในรายวิชาการ
บัญชีการเงินของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวรวิสรา สุทธ ิ

2 การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

นางจีรพรรณ โยธาปาน 

3 
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google 
Classroom นักเรียนระดับ ปวช. 3 กลุ่ม 3 รายวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร 

4 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบและสร้างแรงจูงใจต่อ
การเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 แผนก
วิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่เรียนรายวิชาการบัญชีตั๋วเงิน 
รหัสวิชา 20201-2102 

นางกนกกร พรหมวิเศษ 

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการทั่วไป 

นางจริยา มณีโรจน์ 

6 
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี วีการสอนโดยใช้
กรณีตัวอย่าง 

นางวาสนา วิเชียร 

7 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบบัญชี เรื่องรายงานทางการเงิน โดย
ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนก
วิชาการบัญชี 

นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา 

8 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
โดยใช้การเรียนการสอนผ่าน Google meet ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรชีพชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวเยาวพร สุขพรพา 

9 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่อง รายการปรับปรุง
โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/3 แผนกวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางรัชนี ดวงจันทร์กาล 

10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะรายวิชาการบัญชีตั๋วเงิน 
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 ห้อง 4 สาขางานการบัญชี 

นางณัฐกาญจน์ เพราแก้ว 

11 
สร้างสื่อการสอนแบบออนไลน์โดยใช้การประยุกต์ใช้ E-learning เพ่ือแก้ปัญหา
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ของนักศึกษา 
ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 3 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

นางลักขณาภรณ์ รอดบน 

12 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่องการวิเคราะห์
รายการค้าโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 
1 ห้อง 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน 

นางสาวคัทลียา เย็นใจ 

 
 



แผนกการบัญชี (ต่อ)  
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

13 
เจตคติที่มีต่อวินันในตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 
2/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์วิชาการบัญชีเบื้องต้น 

นางสาวเฉลิมพร บัวพา 

14 การแก้ปัยหานักเรีน นักศึกษาไม่สนใจเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น นางสาวกาญจนา อาศรมศิลป 

15 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีอุตสาหกรรม รหัส 20201-
2004 เรื่อง วัตถุดิบและการบันทึกรายการของนักเรียนระดับ ปวช. 3 ห้อง 3 
ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

นางสาววรรณิศา ซัง 

16 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวธัญญารัตน์ จันทคาธ 

 

 
แผนกการตลาด  

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 การพัฒนาทักษะการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 
สาขาวิชาการตลาด โดยใช้รูปแบบ Business Model Canvas 

นางฉวีวรรณ จันทรชิต 

2 
การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการด้วย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนระดับ ปวช.3 กลุ่ม 1 สาขาวิชาการรตลาด 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

นางสาววัชรีย์ บุญกล่ำ 

3 การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของ
นักเรีนระดับชั้น ปวช. 3/2 แผนกวิชาการตลาด 

นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ 

4 

การแก้ไขปัญหาการไม่สนใจในการเรียนของนักเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติในรายวิชาการขายเบื้องต้น (20200-1003) 
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี 

นางสาวเครือวัลย์         
วัฒนาทิพยธำรงค์ 

5 
การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้แบบฝึกที่เน้น
ทักษะการคิด ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกเลขานุการ, การจัดการทั่วไป  
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชกาภายนอกในรายวิชาการจัดการงาน
ธุรการของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 การจัดการ (ม.6)  จำนวน 10  คน โดยใช้
แบบฝึกทักษะจำนวน 2 ชุด 

นางสาววรรณิภา นิลวรรณ 

2 
การเสริมสร้างเจตคติในการส่งงาน รายวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น รหัส 20200-
1004 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 สาขางานการบัญชี 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี

นางอรทัย เมืองแมน 

3 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเรื่องรูปแบบจดหมายธุรกิจ 
รายวิชาพิมพ์อังกฤษเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว 

4 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อักษรแป้นเหย้า a s d f j k l ; ผู้เรียนชั้น ปวช. 2 
บช.1 รายวิชาพิมพ์อังกฤษเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1005 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาการ
เลขานุการ สาขางานการเลขานุการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์ 

5 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการนำเสนอ ก่อน-
หลังการเรียน วิชาการสื่อสารธุรกิจ นักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1/1 สาขาวิชาการ
จัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว 

6 
การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยใช้เทคนิค
เสริมแรงทางบวก 

นางสุนทรียา ขนายน้อย 

7 
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานออนไลน์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3/4 รายวิชา 
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ 

8 
การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Sit เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชากฎหมายแรงงาน 20001-1004 ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวชินาบูรณ์ จินตนุกูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
จัดการอาชีพ ปวส.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลโดยใช้แบบ
ประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน 

นางชนานิศ มีพฤกษ์ 

2 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างแผห้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer-
assisted Learning) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 (ทวิ) สาขาวิชา
การท่องเที่ยว 

นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล 

3 

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียน
ระดับชั้น ปวส. 1/1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา 30204-
2002 ภาคเรียนที่ 1/2564 

นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง 

4 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเชื่อมโยงด้วยสือประ
กอบการเรียนวิชาการพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล สำหรับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ ระดับ ปวช. 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ 

5 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างเว็บไซต์โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยสอน ของนักเรียน ปวช. 2/4 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายธีราวุธ ทองปากพนัง 

6 
การใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่องการสร้างฟอร์มด้วย Microsoft Access 
รายวิชาโปรแกรมฐานข้อมูล นางสาวจันธร ชุมศรี 

7 

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือ
งานอาชีพโดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (google 
classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
ห้อง 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายวินิต สืบสอน 

8 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพ่ืองานอาชีพ เรื่องการใช้ Google Sheets แทนการใช้ Microsof 
Excel ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นางสาวนฤมล โสภา 

9 

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ¾ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสุพัตรา เมืองฤกษ์ 

10 

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ รหัส
วิชา 20204 - 2106 โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียน
ออนไลน์ (Google Classroom) ของนัเรีนระดับประกาศนีบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางอรอนงค ์แซ่ลิ่ม 

 
 



แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ)   
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

11 

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชากฎหมายพาณิชย์ โดยใช้วิธีการส่ง
งานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (google classroom) ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 4 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาวภคพร พรบูรพา 

12 

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์  (google 
classroom) พร้อมลงชื่อชิ้นงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการท่องเที่ยว 

นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์ 

13 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมฐานข้อมูลของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีการ
เรียนแบบร่วมมือ 

นางสาววันวิสา พืชผล 

14 

การพัฒนาชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานโปรแกรม
แบบจำลองสถานการณ์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 

นายกฤษฎา อำนาจเจริญ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แผนกสามัญสัมพันธ์ 
  

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลังงานทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อม  20001-1002 
โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน 

นายธีพล  ทองเพชร 

2 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการ
เขียนจุดมุ่งหมาย การตั้งสมมุติฐานและการกำหนดตัวแปร นักเรียน 
ปวช.2 การเลขานุการ ปีการศึกษา 2564 โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
เขียนจุดมุ่งหมาย การตั้งสมมติฐานและการกำหนดตัวแปร 

นายสามารถ เนียมมุณี 

3 

การสร้างและทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติและการ
วางแผนกาทดลอง(30000-1403) ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2(ปวส.2) 

นางสมควร ปานโม 

4 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์วิชา
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์
ธานี 

นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ 

5 

การใช้วีดีทัศน์ประกอบการสอนวิชาศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน 

6 
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 
แผนกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง 

7 

การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและ
บริการ ซึ่งใช้รูปแบบการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียน
สำเร็จรูป ของนักศึกษาระดับ ปวส.1/1 ทวิ แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ 

8 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี

ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง 

9 

การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์และการอ่นออกเสียงคำศัพท์
ภาษาจีนโดยใช้การ์ดคำสัพท์ทบทวนด้วยตัวเองของนักเรียระดับ 
ปวช.ฐ2/1 สาขางานการโรงแรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

นางสาววิชชุตา เครือแพ 

10 

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
รายวิชาทักษะภาไทยเชิงวิชาชีพ รหัส 30000-1101 นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีการสอนรูปแบบซินเนคติกส์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

นายธีภพ เสือคำรณ 

 
 
 
 



แผนกสามัญสัมพันธ์ (ต่อ)  
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

11 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตเรื่องนาโนเทคโนโลยี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรประชาชีพปีที่ 1/1  สาขาการอาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรสง 

12 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.2 เรื่องการ
คำนวณค่าไฟ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และ
เฮลเลอร์ นางสาวมิ่งกมล ทองท่าฉาง 

13 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการจับคู่เพ่ือนช่วยเพื่อน
ของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ระบบออนไลน์ รายวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี นายศุภกิจ   ภูวรกิจ 

14 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณริตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้
กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 นายอนุศาสตร์ มีนุ่น 

15 

ัฒนาแผนการสอนในการก้าวเท้าจังหวะบีกินเพ่ือการเรียนรายวิชา 
ลีลาศเพ่ือพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ รหัสวิชา 30000-1609 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 2 แผนกวิชาการท่องเที่ยว นายเวสารัช อนุพงศ์ 

16 

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดบัชั้น ปวช. 3/1 แผนการตลาด โดยใช้ชุดฝึกเพลงคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ นางสาวววรินทร จันทรชิต 

17 

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึก
ทักษะในรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียน ปวช.1/1 การ
บัญชี นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์ 

18 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัส
วิชา 20000.1502 เรื่องกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ของ
นักศึกษาระดับ ปวช.2/4 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้
แบบประเมินก่อนเรียและหลังเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล  

19 

การพัฒนาแผนการสอนในการก้าวเท้าจังหวะบีกินเพ่ือการเรียน
รายวิชา ลีลาศเพ่ือพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ รหัสวิชา 30000-
1609  นายกิตติศักดิ์ ลัดดา 

20 

การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การสอน
แบบบทบาทสมมุติ สำหรับนักเรียนสาขาการโรงแรม Mini EP 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวปิยะรัตน์ พัฒนเดชากุล 

 

 



 
แผนกสามัญสัมพันธ์ (ต่อ)  

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

21 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน เรื่องราคาเท่าไหร่ โดยใช้บทรเยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 
สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  

นางสาวมนสิชา ศรีภักดี 

22 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมโดย
การใช้สื่อวีดีทัศน์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชั้นปีที่ 2/4 (ทวิ) แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์
ธานี 

นางสาวณัฐรดา ทองกลิ่น 

23 
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคใน
ชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 (Mini E.P) แผนก
วิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ 

24 
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ใน
ชีวิตประจำวันของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวเบญจรัตน์ จันทวี 

25 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/4 อาหารและ
โภชนาการในการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช 

26 
การพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมุติ Role 
Playing ของนักเรียนชั้น ปวช. 2 

นางสาวนวพร เอกจินดา 

27 
ผลของการใช้แรงเสริมทางบวกด้วยเบี้ยอรรถกรที่มีต่อพฤติกรรมการ
ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ์ 

28 
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
แผนกวิกชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์ 

29 The Effects of Technology on Learnng English Mr. Sagay Wangdi  
30 Online Learning a Panacea in the time of Covid - 19 Crisis Mr' Godfrey James Ibarra 

 

 

 

 


