ที่
1

2

3.
4.

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
แผนกวิชาผ้า ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาการตกแต่งเสื้อผ้า ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์วิทยาลัย
นางสาวขนิษฐา เทพรส
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาผลิตภัณฑ์งานผ้า ของนักศึกษาปวช.2
สาขาแฟชั่นดีไซน์ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ราษฎร์ธานีที่มีผลระดับการเรียนต่างกัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การสร้างเจตคติในการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกแฟชั่น
นางดรุณี ส่องสุข
ดีไซด์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี ผู้
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นางสาวศุลีพงษ์ ชำนาญเนตร
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกแฟชั่นดีไซส์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
และสิ่งทอ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
การปรับพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนโดยใช้แอพพลิเคชั่น Google
นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร
Classroom ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สาเหตุของการไม่ส่งงาน/การบ้าน กรณีศึกษา:วิชาธุรกิจบริการอาหาร
นางสาววารินันทน์ องอาจ
พร้อมปรุงของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการ
นางสาวปรียาภรณ์ จำนงค์พันธ์
เรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับ
นางสาวมีลาภ เสมสันต์
ผู้อื่นของนักเรียน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการรายวิชาอาหารว่าง
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาเบเกอรี่เพื่อการค้า รหัสวิชา
นางสาวนลพรรณ กุฎอินทร์
20404-2108
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการบริหารอาหารและเครื่องดื่ม นายภีรวัฒน์ หน่อแก้ว
การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในชั้นเรียน รายวิชาอาหารไทยเบื้องต้น รหัสวิชา 20404-2002 โดยใช้ นางสาวศันสนี นาคน้อย
กระบวนการกลุ่ม
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ด้านความขยันอดทน
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ต่อ) ภาคเรียนที่ 2/2563
ที่
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสอน แบบ
10.
นายองอาจ ศรีทิพย์
เสาะหาความรู้
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับ
11.
นางชนันณัตถ์ สมิงชัย
ผู้อื่นของนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ที่
1

2

3

4
5
6

แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่องานวิจัย
เรื่องศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาโครงการ ของนักเรียน ชั้น ปวช. 3
คหกรรมเพื่อการโรงแรม
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ
เดวีส์ ในรายวิชาดอกไม้ประดิษฐ์ เรื่องประดิษฐ์ดอกแคทลียาจากกระดาษ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชคหกรรมเพื่อการ
โรงแรม
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ รายวิชางานดอกไม้สด
(20406-2001) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาผลสัมฤทธฺิ์ทางการเรียนวิชาใบตองเเละการเเกะสลักเพื่องาน
อาหาร ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 โอยใช้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ Active Learning
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานล่าช้าของนักเรียน
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 รายวิชาแกะสลักผักและผลไม้

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจันทิมา สงขาว

นายธีรพันธ์ คงขันธ์

นางสาวสุณิษา แพรกเมือง

นายชนะสิน สังข์ด้วง
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
นางรังสิมา บุญมีชัย

แผนกวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2563
ที่
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของนักศึกษา
1 ระดับชั้น ปวส.1/4สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน นางฉวีวรรณ จันทรชิต
ด้วยกระบวนการกลุ่ม
การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้แบบฝึก
2 ที่เน้นทักษะการคิด ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง
3สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ที่
3

4
5.

ที่
1
2
3

4

5

6

7
8.

แผนกวิชาการตลาด (ต่อ) ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่องานวิจัย
การแก้ไขปัญหาการไม่ตั้งใจในการเรียนของนักเรียนโดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนการสอนแบบแสดง บทบาทสมมติ ในรายวิชา การขายเบื้องต้น 2
(2200-1005) ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3/3 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ
ของนักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่1 สาขาวิชาการตลาด
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการตลาด

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเครือวัลย์ วัฒนา
ทิพยธำรงค์
นางสาววัชรีย์ บุญกล่ำ
นางสาวศรีแพร
วิชัยดิษฐ

แผนกวิชาเลขานุการ, การจัดการทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ โดยการใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก
“การส่งเสริมเจตคติ ในการส่งงานของนักเรียน ปีที่ 2 สาขาวิชาการ
นางอรทัย เมืองแมน
เลขานุการ ”
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส. 1/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการใช้เทคนิค นางจริยาท ประดิษฐทรัพย์
เสริมแรงทางบวก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการนำเสนอ
นางสาวกาญจนา
ก่อน-หลังการเรียน นักเรียน ปวช.3/3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
เหลื่อมแก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสอนแบบ
นางสาวชินาบูรณ์
เสาะหาความรู้ รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ ปวช.2/4
จินตนุกูล
แผนกอาหารและโภชนาการ
การพัฒนาทักษะการใช้สำนวนภาษาราชการในการร่างหนังสือราชการ
ภายนอกด้วยแบบฝึกทักษะวิชาโต้ตอบจดหมายในสำนักงาน ของนักเรียน
นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว
ระดับชั้น ปวช. 2 สาขางานการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์
ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการส่งงาน ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการเลขานุการและการ
นางสุนทรียา ขนายน้อย
จัดการทั่วไป โดยการใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 แผนก นางสาวอุไรวรรณ
วิชาการเลขานุการ ในราย วิชาชวเลขไทยประยุกต์
ชำนาญกิจ

แผนกวิชาเลขานุการ, การจัดการทั่วไป (ต่อ) ภาคเรียนที่ 2/2563
ที่
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ภาค
นางอภิญญา กีรติสวุ คนธ์
9.
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2563
ที่
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่องานวิจัย
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงาน ของนักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขางาน
การเลขานุการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google
Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง4
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน ของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปีที่ 2/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน โดยใช้วิธีสอน
ด้วยการ ประยุกต์ใช้วิธีสอนโดยการใช้ IT
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ด้วยคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับ ปวส. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของ
นักศึกษา ปวส.2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการขายออนไลน์ รหัส 202022002 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์ ของนักเรียนระดับ
ปวช.1 ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD
การพัฒนาทักษะการใช้ฟังก์ชันในตารางคำนวณ Microsoft Excel
2013
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมกราฟิก ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอาชีพ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยสอน
การใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่องทัศนธาตุ รายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงาน
คอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ
นางอรอนงค์ แซ่ลิ่ม

นางสาวภคพร พรบูรพา

นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
นายวินิต สืบสอน
นางชนานิศ มีพฤกษ์
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
นายกฤษฎา
อำนาจเจริญ
นายเมธาสิทธิ์ พล
วัชรินทร์
นางสาววันวิสา พืชผล
นายธีราวุธ ทองปาก
พนัง
นางสาวจันธร ชุมศรี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ) ภาคเรียนที่ 2/2563
ที่
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนนักศึกษา
12. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง
ธุรกิจ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้สูตร ฟังก์ชัน และการ
13 ออกรายงานทางเครื่องพิมพ์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล
เพื่อน (Peer-assisted Learning)
แผนกวิชาการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 2/2563
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนหน่วยการเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยวหัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศทั่วโลก
1
วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว โดยใช้แบบทดสอบประเทศและกิจกรรมการ
เรียนผ่าน Google Classroom แก้ปัญหานักเรียนไม่รู้จักชื่อประเทศ
การพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทรัพยากรท่องเที่ยวภาคกลางของ
2
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรฯ
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
3
ที่ 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจท่องเที่ยวของนักเรียน
4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรม
อภิปรายกลุ่มย่อย

ที่
1.

2.

3.

นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ

นาสาวอรพรรณ
เศษวรรณโคตร
นางสาวสาริษา โรย
ทองคำ
นางสาวณนิษรา ชุมณี

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา จิตกรรมประยุกต์ เรื่อง
นายธนาวุฒิ กล้าเวช
หลักการลงสีของนักเรียน ปวช.3
เรื่อง การพัฒนาทักษะการวาดและลงสีลวดลายไทยในรายวิชาศิลปะ
ไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการ
นางอนิษร เพชรแก้ว
การออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดบยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้สีตรงข้ามในงานจิตกรรม
นายพฤติพงษ์ วงศ์
ทิวทัศน์ของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกวิจิตศิลป์
วรรณา

แผนกวิชาการออกแบบ ภาคเรียนที่ 2/2563
ที่
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การแก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งงานในรายวิชากายวิภาคเพื่องานออกแบบใน นางสาวจันทิมา ช่วย
1. ระดับชั้นปวช.2 แผนกออกแบบ
พิทักษ์
นางสาวพัชรีวรรณ
ผลสัมฤทธิ์การเขียนแบบระดับปวส.1 (ม.6)
2.
พัฒน์ทองสุข
การแก้ปัญหาการส่งงานไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด การเขียนแบบ
นายธงชัย ขวัญเสาว์
3. ทัศนียวิทยา

ที่
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

แผนกการโรงแรม ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่องานวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียน ปวช.2/1
สาขาวิชาการโรงแรม แผนกการโรงแรม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนของ
นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการ
โรงแรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ใน
การเรียนวิชาเรียนบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
ผลพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการผสมเครื่องดื่มค็อกเทล
(Cocktail) ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติจริง วิชา
เครื่องดื่ม และผสมเครื่องดื่ม
ปรับพฤติกรรมความมรับผิดชอบของนักเรียนในการเรียนวิชากิจกรรม
องค์การวิชาชีพ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาการโรงแรม โดยการใช้วิธีการเสริมแรง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับเพื่อนของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/2
แผนกการโรงแรม รายวิชาโครงงาน 1
การศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มีความ
รับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 สาขาการโรงแรม ทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ในรายวิชา เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน

ผู้รับผิดชอบ
นายทศพร ชูราศรี
นางสาวจันตนา ศฤงคาร

นางสาวรังศิมา นุ่มคง

นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร

นางวราภรณ์ เยาว์แสง

นางสาวจิราพร ครวญหา

นางเกษศิรินทร์ จันทร์ส่ง
แสง

แผนกวิชาโลจิสติก ภาคเรียนที่ 2/2563
ที่
ชื่องานวิจัย
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1สาขาวิชา
การตลาดโดยใช้บทบาทสมมุติ

ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุพิชญา รักแดง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรม ด้วยการจัด
กิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project
Based- Learning) ผ่านการบูรณาการรายวิชาคอมพิวเตอร์และ
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ และองค์ประกอบศิลป์ สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก
การพัฒนาผลสัมฤทิธิ์ทางการเรียน วิชาการออกแบบกราฟฟิกบน
บรรจุภัณฑ์ของนักเรียนปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้การ นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นหลักฐาน
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน ของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยการใช้
นายวัชรินทร์ สังข์งาม
เสริมแรงทางบวก
การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรม ด้วยการจัด
กิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project
นางสาวอังคณา พรหมไทย
Based- Learning) วิชาการเขียนตัวการ์ตูน นักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิกในรายวิชาการออกแบบ
กราฟิกป้ายโฆษณา สำหรับนักเรียนชั้นปวช.1/2 แผนกคอมพิวเตอร์ นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
กราฟิก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการออกแบบกราฟิกป้าย
โฆษณา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

ที่
1
2

3

4
5

6

7
8
9
10
11
12

13.

แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่องานวิจัย
การศึกษาผลการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 นักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี
การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบเรื่องการไม่ส่งงานของนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 กลุ่ม 1
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการร่วมค้า วิชาการบัญชีร่วมค้าและ
ฝากขาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 2
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 เรื่องการ
จัดทำรายงานต้นทุนการผลิต โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 แผนกวิชาการบัญชี
การศึกษาผลการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องการคำนวณและการ
บันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
บัญชีต้นทุน 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี
ที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับปวช.3/1ด้วย
วิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เรื่องความไม่เข้าใจการลงรายการ ในกระดาษทำการ 8 ช่อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ ของ
นักเรียน (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 สาขางานการบัญชี
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชี
เดี่ยว ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ห้อง 2 สาขางานการบัญชี
การแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาไม่สนใจเรียน วิชาการบัญชีเช่าซื้อ
และขายฝาก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการ
บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบ
นางจีรพรรณ โยธาปาน
นางกนกกร พรหมวิเศษ

นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์
สาร
นางจริยา มณีโรจน์
นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุล
วัฒนา

นางสาวรวิสรา สุทธิ

นางสาววรรณิศา ซัง
นางสาวคัทลียา เย็นใจ
นางสาวเฉลิมพร บัวพา
นางณัฐกาญจน์ เพรา
แก้ว
นางลักขณาภรณ์ รอดบน
นางสาวกาญจนา อาศรม
ศิลป์
นางวาสนา วิเชียร

แผนกวิชาการบัญชี (ต่อ) ภาคเรียนที่ 2/2563
ที่
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนให้มีความ
14. รับผิดชอบชองนักเรียน ปวช. 2/1 แผนกวิชาการบัญชี ประจำภาค นางสาวธัญญารัตน์ จันทคาธ
เรียนที่ 2 ปะการศึกษา 2563

ที่
1
2

3

4

5

6

7

8

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่องานวิจัย
การพัมนาทักษะการคิดคำนวณหน่วยและการวัดโดยใช้แบบฝึกทักษะ
ของนักเรียนชั้น ปวช.1
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชามนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ปวส.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปวช.1 เรือ่ งการ
คำนวณค่าไฟ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es )
ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮล
เลอร์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
ธุรกิจและบริการ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนระดับชั้น
ปวช3/1 แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์
ธานี
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวิต ซึ่งใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ
บทเรียนสำเร็จรูป เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
สำเร็จรูป วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2
แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
ธุรกิจและบริการ เรื่องไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาคหกร
รมดอกไม้และงานประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ซื้อขาย ในรายวิชา
กฎหมายธุรกิจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ผู้รับผิดชอบ
นายธีรพล ทองเพชร
นางปัญจวรรณ
อ่อนหวาน
นางสาวมิ่งกมล ทองท่า
ฉาง

นางนริศรา ปทะวานิช

นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ

นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง

นางสาวเสาวลักษณ์
เพชรสง

นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ

ที่
9

10

11

12
13
14

15

16.
17.

18.
19.

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ต่อ) ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่องานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
ผลของการใช้แรงเสริมทางบวกด้วยเบี้ยอรรถกร ที่มีต่อพฤติกรรมการ
ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ์
วิชาชีพ (ปวช.)
การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์
นายธีภพ เสือคำรณ
ธานี ระหว่างที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์และ
วิธีการสอนแบบปกติ
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยโดยใช้แบบฝึก
นางสาวปิยรัตน์ พัฒนเดชา
ทักษะการอ่าน ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ สำหรับผู้เรียนระดับ
กุล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ในรายวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ปวส. ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษา นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์
สุราษฎร์ธานี
การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้เทคนิคการฝึก สำหรับ
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
การพัฒนาทักษะการเขียนอักษรจีน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
ตัวอักษรจีนของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 นางสาวมนสิชา ศรีภักดี
สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ด้วย
วิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธา
รายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา 20000-1502 ของ
กุล
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการตลาด
ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
การพัฒนาความสามารถการลีลาส จังหวะชะชะช่า โดยการเรียนรู้
นายเวสารัช อนุพงศ์
แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคใน
ชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 แผนกการตลาด
นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การสร้างและทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติ และการ
วางแผนการทดลอง (30000-1403) ของนักศึกษาระดับ
นางสมควร ปานโม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1 (ปวส.1)
การพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริม
นางสาวนวพร เอกจินดา
พฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้น ปวช.
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ต่อ) ภาคเรียนที่ 1/2563

ที่

20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

ชื่องานวิจัย
การพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ของนักเรียนระดับ ปวช.1/4
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการจดจำคำศัพท์
ภาษาจีน
การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ปวช.2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ใน
ชีวิตประจำวันของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ด้วยกิจกรรม Self-learning Report ของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการจัดการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการ
ออกแบบ เรื่องการหาพื้นที่ผิว และปริมาตร โดยใช้โปรแกรม
GeoGebra สำหรับนักเรียนชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้ชุดฝึก
พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สาธารณะ
ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1/4 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คต.4) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
ธุรกิจและบริหาร เรื่องโรคทางพันธุกรรม นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี ปีการศึกษา 2563
โดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องโรคทางพันธุกรรม
การใช้กระบวนการแบบสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการคิด ฯ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววิชชุตา เครือแพ
สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช
นางสาวเบญจรัตน์ จันทวี

นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ

นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์

นางสาวววรินทร จันทรชิต

นางสาวณัฐรดา ทองกลิ่น

นายสามารถ เนียมมุณี

ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง

