
งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 
แผนกผ้า 

 
ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1. 
การเสริมสร้างเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับ ปวช.3 แฟชั่นดี
ไซด์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางดรุณี ส่องสุข 

2. 

การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน ภาคเรียนที่ 
2/2564 

นางสาวขนิษฐา เทพรส 

3. 
การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ออกแบบแฟชั่นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวเมธาวี ค้ำชู 

 

แผนกอาหารและโภชนาการ 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1. 

เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในชันเรียน วิชา ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และการแต่งหน้าเค้ก 
รหัสวิชา 30404-2007 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 
แผนกอาหารและโภชนาการ 

กิตติมา สุวรรณวงศ์ 

2. 
การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ โดย
การเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ 

นางสาวจิตติ พลเยี่ยม 

3. 
การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน กรณีศึกษา : วิชา
ธุรกิจบริการอาหารพร้อมปรุงของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

นางสาววารินันทน์ องอาจ 

4. 
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานออนไลน์ของนักศึกษา ระดับ ปวส.1 
ทวิภาคีและเชฟอาหารไทย รายวิชา วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 

นางชนันณัตถ์ สมิงชัย 

5. 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และการ
แต่งหน้าเค้ก รหัส 30404-2007ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการโดยการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ Active Learning 

นายภีรวัฒน์ หน่อแก้ว 

6. 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ วิชาอาหารและ
เครื่องดื่มสมุนไพร รหัสวิชา 20404-2111โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะ
ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 

นายองอาจ ศรีทิพย์ 

 

 

 



แผนกอาหารและโภชนาการ (ต่อ) 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

7. 

การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก  รหัสวิชา 
20404-2109นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3  แผนกวิชา
อาหารและโภชนาการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

นางสาวนลพรรณ กุฏอินทร์ 

8 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา วิชาขนมไทยเพ่ือการค้า 20404.2107 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2/4  แผนกวิชาอาหาร  จำนวน 36 คน 

นางสาวปรียาภรณ์ จำนงค์พนัธ ์

9 
การพัฒนาการจัดการเรีนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบห้องเรียน
ออนไลน์ Google Classroom ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร 

10 
การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รหัสวิชา 
20404-2214  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  

นางสาวศันสนี นาคน้อย 

11 

เรื่อง“เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยัน
อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน”วิชาใบตอง
และแกะสลักเพ่ืองานอาหาร รหัสวิชา 20404-2115ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 แผนกอาหารและโภชนาการ 

นางสาวมาลินี จาริ 

12 

การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ใน
การเรียนดีขึ้นในรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้น รหัสวิชา 20404-2002  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/4 แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

นางสาวจันทิมา ทองสงค์ 

13 

การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารว่าง รหัสวิชา 20404-
2103  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นายชาญสกุล เส้นสิ้น 

 

แผนกคหกรรม 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน ทักษะปฏิบัติของ
เดวีส์ ในรายวิชาเทคนิคการจัดดอกไม้แบบไทย เรื่องงานมาลัย ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาธุรกจิคหกรรม 

นางสาวจันทิมา สงขาว 

2 

การพัฒนาเอกสารประกอบกาเรรียน รายวิชาประดิษฐ์ของใช้ของ
ตกแต่งบ้าน รหัสวิชา 20400-2106 นักเรียนหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 

นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ 

 

 

 

 



แผนกคหกรรม (ต่อ) 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

3 

การสอนโดยใช้กิจกรรมวิธีการสอนแบบการใช้กระบวนการสอนแบบ
เสาะหาความรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ในรายวิชาเทคนิคการบริการงานคหกรรม เรื่องจิตวิทยา
การบริการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 

นายยศธน ยาวุฒิ 

4 

ผลการจัดกิจกรรมการเรีนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเด
วีส์ในรายวิชาดอกไม้ประดิษฐ์ เรื่อง ประดิษฐ์ดอกระฆังแก้วจาก
กระดาษย่นของนักเรีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคหกร
รม สาขางานธุรกิจดอก-ไม้และงานประดิษฐ์ 

นายเจนณรงค์ ทองเกิด 

 

แผนกการท่องเที่ยว 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนและประเมินผลผ่านเกมออนไลน์ Kahoot 
และ Wordwall แก้ปัญหานักเรียนขาดความรู้เรื่องประเทศในรายวิชา
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 2/2564 

นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ 

2 
การพัฒนาการเรียนการสอน วิชาการท่องเที่ยวอาเซียน โดยใช้
รูปแบบการสอน JRPD เพ่ือส่งเสริมกาเรรียนรู้ที่เป็นเลิศ 

นางสาวณนิษรา ชุมณี 

3 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แอพพลิเคชั้นคาฮูต 
(Kahoot) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรีนวิชาทรัพยากรท่องเที่ยวภาค
กลาง หน่วยทรัพยากรท่องเที่ยวภาคกลางของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวกรรณิการ์   นาคทองแก้ว 

4 
การพัฒนาทักษะการพูดด้วยแบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวอลิษา   สวนอินทร์ 
 

แผนกการโรงแรม 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี DLIT PLC ใน
รายวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ปวช.3 สาขางานการโรงแรม 
(ทวิภาคี) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร 

2 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการดำเนินงานโรงแรม 
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนที่สร้างข้ึน ของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.1/1 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา        
สุราษฎร์ธานี 

นางวราภรณ์ เยาว์แสง 

 



แผนกการโรงแรม (ต่อ) 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

3 

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่วนหน้าโรงแรมด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป จำลองด้วย Microsoft Excell (smart finder) รายวิชางาน
ส่วนหน้าโรงแรมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม 

นางสาวจันตนา ศฤงคาร 

4 
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการเสริมทักัษะการปูเตียงและจัดทำห้องพัก
โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีน
ของผู้เรียนในรายวิชา งานแม่บ้านโรงแรม 

นางเกษศิรินทร์ จันทร์ส่งแสง 

5 
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2/1 สาขาวิชาการโรงแรม แผนกวิชาการ
โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นายทศพร ชูราศรี 

6 
วิจัยในชั้นเรียนการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้สื่อการสอน
ออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 

นางสาวรังศิมา นุ่มคง 

 

แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรม ด้วยการจัด
กิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project 
Based-Learning) ผ่านการบูรณาการรายวิชาในรายวิชา การพัฒนา
กราฟิกบรรจุภัณฑ์ เรื่อง โครงงานการสร้างสรรค์งานกราฟิกบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือชุมชน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 

นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ 

2 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานรายวิชา องค์ประกอบศิลป์ รหัสวิชา 30300- 3003 สำหรับ
นักศึกษาชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี 

นางสาวอังคณา พรหมไทย 

3 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธี PjBL (Project Based 
Learning) รายวิชาการออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ดิจิทัล สำหรับ
นักเรียนชั้น ปวส.1/2 

นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์ 

 

 

 



แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อ) 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

4 
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาดิจิทัลกราฟิก โดยการใช้เสริมแรงทางบวก 

นายวัชรินทร์ สังข์งาม 

5 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนใน
ภาวะวิกฤตโควิด-19 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่าน google Classroom  
รายวิชาการสร้างงานโมชั่นกราฟิก สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก 
โดยการใช้เสริมแรงทางบวก 

นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์ 

 

แผนกวิจิตรศิลป์ 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

การจัดการเรียนรู้แบบสาธิตเพ่ือพัฒนาทักษะการวาดเขียนหุ่นนิ่ง โดย
ใช้วิธีสร้างสื่ออัดวีดีโอคลิปลงช่อง Youtube ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นายธนาวุฒิ กล้าเวช 

2 
การแก้ปัญหาการเขียนเงาตกทอดวิชาจิตรกรรมทิวทัศน์ของนักเรียน 
ชั้น ปวช.2 แผนกวิจิตรศิลป์ 

นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา 

3 

การพัฒนาทักษะการวาดและลงสีภาพจิตรกรรมไทย ในรายวิชา 
จิตรกรรมไทยพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น 
ปวช.1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ด้วย
การเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 

นางอนิษร เพชรแก้ว 

 

แผนกออกแบบ 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีนด้วยชุดฝึกทักษะ วิชากายภาคเพ่ือ
งานออกแบบ รหัส 20302-2004 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 
แผนกการออกแบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์ 

2 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อวิดิโอการสอนเขียนแบบในรูปแบบ
ออนไลน์ ของรายวิชาการเขียนแบบทัศนียวิทยา 

นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข 

3 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์
รายวิชาการใช้สีเพื่อการออกแบบชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาการออกแบบ 
โดยใช้เครื่องมือชุดฝึกทักษะในการระบายสี 

นายธงชัย ขวัญเสาว ์

 



แผนกวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ รหัส
วิชา 30200-1001 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) แผนกวิชาการตลาด โดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) ด้วยเทคนิคการสอนแบบ MIAP 

นางสาวสุพิชญา รักแดง 

 

แผนกการบัญชี 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การสร้างเอกสารประกอบการสอนเรื่องการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม
ในวิชาการบัญชีภาษีอากร ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 3 
สาขาวิชาการบัญชี 

นางสาวรวิสรา สุทธ ิ

2 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 
1/1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางรัชนี  ดวงกาล 

3 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด เรื่องการ
ริบหุ้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
การบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TAI 

นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร 

4. 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบและสร้าง
แรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี
ที่ 2 กลุ่ม 1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีที่
เรียนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 รหัสวิชา 30201-2006 

นางกนกกร พรหมวิเศษ 

5. 
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน ของ
นักเรยีนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี 

นางจริยา มณีโรจน์ 

6. 

การแก้ปัญหาการวิเคราะห์รายการปรับปรุงบัญชี วิชากระบวนการ
จัดทำบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์
ธานี 

นางวาสนา วิเชียร 

7. 
การจัดการเรยีนรู้ด้วยสถานการณ์จำลองในการจัดสัมมนาของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี 

นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา 

 

 



แผนกการบัญชี (ต่อ) 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

8. 
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคำนวณโดยใช้รูปแบบ 
KWL Plus สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี 

นางสาวเยาวพร สุขพรพา 

9. 

การสร้างชุดการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี
เดี่ยวและการกระทบยอด เรื่อง การคำนวณกำไรหรือขาดทุนตาม
ระบบบัญชีเดี่ยว Creating a tutorial for development of 
academic achievement in sigle accounting and 
reconciliation on calculating profit or loss under a single 
accounting system 

นางเพียงใจ ทองสาลี 

10. 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 
ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี 

นางณัฐกาญจน์ เพราแก้ว 

11. 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ รายวิชาการ
บัญชีต้นทุน 1 ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางลักขณาภรณ์ รอดบน 

12. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า โดยใช้
ชุดฝึกทักษะการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านสื่อออนไลน์ ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 สาขาวชิาการ
บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวคัทลียา เย็นใจ 

13. 
การแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาไม่สนใจเรียน วิชาการบัญชีกิจการ
พิเศษ 

นางสาวเฉลิมพร บัวพา 

14 
การศึกษาผลการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการนักเรียน ปวช. 3/2 
สาขาวิชาการบัญชี 

นางสาวกาญจนา อาศรมศิลป 

 

แผนกการตลาด 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับชั้น 
ปวส.1/3 สาขาวิชาการบัญชีโดยใช้รูปแบบองค์ประกอบของแผน
ธุรกิจ (Business Plan Model : BPM) 

นางฉวีวรรณ จันทรชิต 

 

 



แผนกการตลาด (ต่อ) 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

2 
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การแสดงบทบาท
สมมติในรายวิชาศิลปะการขาย ของนักเรีนระดัชั้น ปวช.1 สาขาวิชา
การตลาด 

นางสาววัชรีย์ บุญกล่ำ 

3 
การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media) 

นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ 

4. 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการขายเบื้องต้น รหัส
วิชา 20200-1003 ของผู้เรียนระดับ ปวช.1/2 แผนกวิชาการบัญชี 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิคการ
สอนแบบ MIPA 

นางสาวเครือวัลย์         
วัฒนาทิพยธำรงค์ 

5. 

การปรับเปลี่ยนการเรีนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวช.3/2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เพ่ือเป็นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และการเรียนดีขึ้น 

นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง 

 

แผนกเลขานุการ, การจัดการทั่วไป 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
การพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกในรายวิชาการ
จัดการงานธุรการของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 การจัดการ ม.6 
จำนวน  10 คน โดยใช้แบบฝึกทักษะจำนวน 2 ชุด 

นางสาววรรณิภา นิลวรรณ 

2 
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์
ธานี 

นางอรทัย เมืองแมน 

3 

การพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเรื่องการพิมพ์หนังสือ
ราชการภายนอก รายวิชางานสารบรรณ ของนักเรียนรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว 

 

 

 

 



แผนกเลขานุการ, การจัดการทั่วไป (ต่อ) 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

4. 

การศึกษาปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) -ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการ
เลขานุการ รายวิชาการจัดการประชุม หัส 20203-2003 ประจำภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์ 

5. 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ Active Learning วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
จัดการอาชีพ (30001-2003) เรื่องการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ E-Portfolio ของนักศึกษา ระดับ ปวส. 1/1 สาขาวิชา
การจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว 

6 

การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการส่งงานของนักเรียน
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการเลขานุการ
และการจัดการโดยใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก นางสุนทรียา ขนายน้อย 

7 
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานออนไลน์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.
3/4 รายวิชา นำเสนองานอาหาร นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ 

8 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายแรงงาน โดยใช้สื่อ 
Power Point ในเรื่องสิทธิหน้าที่ประกันสังคมมาตราต่าง ๆ ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3สาขาคอมพิวเตอร์
กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวชินาบูรณ์ จินตนุกูล 

 

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 
รายงานผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพโดยใช้สื่อการสอนบน
เว็บไซต์ วิชา โปรแกรมตารางงาน รหัสวิชา 20204-2103 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

นางชนานิศ มีพฤกษ์ 

2 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม
นำเสนอผลงาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer-
assisted Learning) -ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาธุรกิจค
หกรรม 

นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล 

 

 



แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ) 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

3 

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึษา ระดับ
ชัน ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แผนกวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัล วิชาหลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจ รหัสวิชา 
30204-2004 ภาคเรียนที่ 2/2564 

นายจักรกฤษณ์ ภู่ทอง 

4. 
บทเรียนออนไลน์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การเลือกใช้
เครื่องมือเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ 

5. 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์แลถะ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยสอน 
ของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม 

นายธีราวุธ ทองปากพนัง 

6 
การใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่องการติดตั้ง Window 11  รายวิชาคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ นางสาวจันธร ชุมศรี 

7 

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือ
งานอาชีพ (Computer and Information for Work) รหัสวิชา 
20001-2001 โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ 
(Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น
ปีที่ 1/3 สาขาวิชาการบัญชี นายวินิต สืบสอน 

8 

การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ โดยใช้ google siteเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน นางสาวนฤมล โสภา 

9 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย 
โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ช.2/3) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสุพัตรา เมืองฤกษ์ 

10 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย
สอน ของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี 

นางอรอนงค ์แซ่ลิ่ม 

 

 

 

 



แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ) 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

11 

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชากฎหมายพาณิชย์ โดยใช้วิธีการส่ง
งานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

นางสาวภคพร พรบูรพา 

12 

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม โดยใช้
วิธีการส่งงานผ่นระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) 
พร้อมลงชื่อชิ้นงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 
แผนกวิชาการโรงแรม 

นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์ 

13 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย
สอน ของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี 

นางสาววันวิสา พืชผล 

14 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การขายออนไลน์ รหัส 
20202-2002 เรื่องการผลิตสื่อเพ่ือการขายออนไลน์ ของนักเรียน
ระดับ ปวช.1 ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

นายกฤษฎา อำนาจเจริญ 

 

แผนกสามัญสัมพันธ์ 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนรายวิชาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 
20001-1002รพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนรายวิชาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
รหัสวิชา 20001-1002 

นายธีพล  ทองเพชร 

2 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบการทดลอง 
โดยใช้ แบบฝึกทักษะการออกแบบการทดลอง 
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ระดับชั้น ปวช. 

นายสามารถ เนียมมุณี 

3 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาสถิติและการวางแผนการ
ทดลอง (30000-1403) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หลังเพ่ิมทักษะการคูณ หาร บวก ลบ ทางบคณิตศาสตร์
อยจ่างถูกต้องโดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับการสอนปกติ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสมควร ปานโม 

 

 



แผนกสามัญสัมพันธ์ (ต่อ) 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

4. 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะถาม-
ตอบวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัส 30000-1201 
แผนกวิชาการจัดการ 

นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ 

5. 

การพัฒนาสื่อการสอนวิชาศาสตร์พระราชา โดยใช้ Google Slides 
ผ่านทาง Google Classroom เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับ ปวส.11 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน 

6 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอน
รูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ของนักศึกษาระดับชั้น 
ปวส. 2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง 

7 

การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
ธุรกิจและบริการซึ่งใช้รูปแบบการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
บทเรียนสำเร็จรูป นักศึกษาระดับ ปวช.1/1 แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ 

8 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและ
บริการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติ ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและเน้น
ประสบการณ์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรม 

ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง 

9 

เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีน โดยการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning และความพึงพอใจในการเรียนภาษาจีนของ
นักเรียน ระดับ ปวส.1/2 สาขาการจัดการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 

นางสาววิชชุตา เครือแพ 

10 

การพัฒนาทักษะการเขียนสารเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ในรายวิชา
ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัส 30000- 1101 ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้วยวิธีการสอนรูปแบบซินเทคติกส์ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นายธีภพ เสือคำรณ 

11 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาจากการใช้พลังงาน 
สภาวะโลกร้อน โดยรูปแบบการอสนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 
ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรสง 

 

 



แผนกสามัญสัมพันธ์ (ต่อ) 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

12 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.3 เรื่องการ
คำนวณค่าไฟ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
ร่วมกับกลวิธีกแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และ
เฮลเลอร์ A study of the academic achievement of 
Vocational students in Vocational Education 3 Subject to 
calculating electricity bills By providing knowledge based 
learning (5Es) with Heller and Heller's logical physics 
problem solving strategies. นางสาวมิ่งกมล ทองท่าฉาง 

13 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอน
รูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) และความพึงพอใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานของนักศึษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชา
ธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นายศุภกิจ   ภูวรกิจ 

14 

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
สัดส่วน โดยใช้สื่อ Box Method ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปวช. 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นายอนุศาสตร์ มีนุ่น 

15 

การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชานันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต รหัสวิชา 
30000-1610นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีชั้นสูงปีที่ 1 
ห้อง 1  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม นายเวสารัช อนุพงศ์ 

16 

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.3/1 แผนกการตลาด โดยใช้ชุดฝึกเพลงคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ นางสาวววรินทร จันทรชิต 

17 

การพัฒนาทักษะกาเรขียนสะกดคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
ในรายวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์ 

18 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา 
20000-1502 เรื่อง กระบวนการทางประวัติศาสตร์ ของนักศึษา 
ระดับ ปวช.1/2 แผนกวิชาการโรงแรม โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียน
และหลังเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2564 

นางสาวศิริรตัน์ เลศิสนเมธากุล  

19 การก้าวเท้าจังหวะบีกินในการเต้นลีลาศ นายกิตติศักดิ์ ลัดดา 

 



แผนกสามัญสัมพันธ์ (ต่อ) 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

20. 

การพัฒนากิจกรรมการเรีนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 
ขั้น (5 STEPS) เรื่องการเขียนขั้นพ้ืนฐาน วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 
นักเรียนระดับ ปวช. 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวปิยะรัตน์ พัฒนเดชากลุ 

21 
การพัฒนาทักษะการออกเสียง โดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียง เรื่อง
颜色 ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 แผนกวิชา
อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวมนสิชา ศรีภักดี 

22 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทยโดยใช้
รูปแบบการสอนห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ของ
นักศึกษารัดบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวณัฐรดา ทองกลิ่น 

23 
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคใน
ชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกการโรงแรม (Mini 
EP) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ 

24 
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคใน
ชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิจิตรศิลป์ 

นางสาวเบญจรัตน์ จันทวี 

25 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/2 การตลาด ใน
การไม่ส่งการบ้าน 

สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช 

26 
การพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ Role 
Playing ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 

นางสาวนวพร เอกจินดา 

27 

การพัฒนาชัดฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ์ 

28 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ เรื่อง พื้นที่โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์ 

29 
Adopting Technology for Learaning English in the Present 
worl Mr. Sagay Wangdi  

30 
Research Online Learning a panacea in the time of Covid-
19 crisis Mr' Godfrey James Ibarra 

 


