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ชื่อ-สกุล
นายประเสริฐ บรรจง

2

นายเมาลี กลิ่นหอม

3

นายอดิเรก สีสายัณห

4

นางสาวเบญจวรรณ ชูมงคล

5

นายณันฐกานต โมธินา

6

นายคมสัน ปนมั่น

7

นายภาณุพงศ พุแค

8

นายชาตรี เริงชัยภูมิ

9

นายมนูภัณฑ อยูยั่งยืน

10

นายตะวัน ขุนวิเศษ

11

นางกาญจนา มีสุวรรณ

ชื่อเรื่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัด
ละเอียดเรื่องเวอรเนียรคาลิปเปอรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ประจําปการการศึกษา 1/2564
เรื่องการสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาออป
แอปและลิเนียรไอซี เรื่องการเรียนรู Summing Amplifier แบบ
ออนไลน โดยอาศัยการจํารองการทํางานดวยโปรแกรม
เรื่องการใชชุดฝกเพื่อพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่2 สาขาวิชาเมคคา
ทรอนิกส ชม.63.1
เรื่องการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ชั้น ปวช.ปที่ 1 สาขาวิชา
การตลาดในเรื่องการไมสงงาน/การบาน วิชา การขายเบื้องตน
เรื่องศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ชฟ
64.3-4 แผนกไฟฟากําลังวิชางานฝกฝมือ (20100 1003)
เรื่องการสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา งานเชื่อมและ
โลหะแผน
เรื่องปจจัยทางจิต-สังคม กับพฤติกรรมความกาวราวของนักศึก ระดับ
ปวช.1 แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน/การบานของนักศึกษาตอการ
เรียนการสอนแบบออนไลนในรายวิชา ไอซีและการประยุกตใชงาน
รหัสวิชา 20105 - 20104
เรื่องการพัฒนาผูเรียนดานความมีวินัยในตนเองดานการตรงตอเวลา
ในการเรียนการสอนแบบออนไลนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอาชีพสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการไมสงการบานของนักเรียนระดับชั้น ชก.
64.3 แผนกวิชา เทคนิคการผลิต วิชาเครื่องมือกลเบื้องตน เปน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เรื่อง คุณภาพของสื่อการสอนเรื่องเกลียวและงานกลึงเกลียวระดับชั้น
ปวช.1แผนกวิชา เทคนิคการผลิต วิชาเทคนิคผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล
2 รหัส 20102 – 2102
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ลําดับ
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ชื่อ-สกุล
นายวรวุฒิ ศรีมะโน

13

นางธัญญารัตน พูลทรัพย

14

นายพีรพงค มีแกว

15

นายวิษณุ แจงธรรม

16

นายนพพร บัวแกว

17

นางสาวกมลวรรณ หาญลํายวง

18

นางสาวออนนุช ทองพูน

19

นางรัชนีวรรณ ศิลปสมบูรณ

20

นายกนก ทองเนื้อดี

21

นายพรหม สอนมาลี

22

นายนนทนันท เวทสรากุล

23

นายฉัตรชัย สมพงศ

24

นางกิติมาภรณ เขียวตื้ออินทร

ชื่อเรื่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
เรื่องความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน
20100-1007
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาเครื่องวัดไฟฟา ดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูดวยตนเอง กับการเรียนการสอนแบบปกติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาเครื่องกลไฟฟา 1 ดวยวิธีการเรียนดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ MIAP กับการเรียนการสอนแบบปกติ
เรื่องศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานในคลาสรูมระดับชั้น ชก.64 แผน
วิชาเทคนิคการผลิต
พฤติกรรมการแตงกายที่ไมคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
ของนักเรียน
เรื่องการพัฒนาทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษโดยการอาน
เรื่องสั้นเทศกาลสําคัญของนักเรียนชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคทา
หลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตรงานเครื่องกลและ
การผลิตโดยใชชุดกิจกรรม เรื่องแรงและสมดุลของแรงสาขาวิชาสามัญ
สัมพันธ
การเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกสวิชาทักษะภาษาไทยเชิง
วิชาชีพ โดยใช T5 Model และ google classroom
เรื่องการแกปญหานักศึกษาไมสงงานในรายวิชาการประยุกตใชงาน
ไมโครคอนโทรลเลอรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เรื่องการสงเสริมเจตคติในการสงงานตรงเวลาวิชามนุษยสัมพันธในการ
ทํางานศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ปวส.
เรื่องการศึกษาปญหาการเขาสายในรายวิชาหนาที่พลเมืองและ
ศีลธรรมของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาการตลาด
เรื่องการแกปญหานักศึกษา มีพฤติกรรมการเขาเรียนออนไลนไมตรง
เวลาดวยวิธีตัดคะแนนการเขาเรียนสาย
เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนโดยใชระบบ
หองเรียน ออนไลนgoogle Classroom ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปที่2
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
25 นายวรกร พรมจิ๋ว

ชื่อเรื่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
การแกปนหาการใชงานเครื่องมัลติมิเตอรของนักเรียนระดับชั้นปวช.2
กลุมที่ 5 แผนกวิชาชางกลโรงงาน
เรื่องการใชบทเรียนออนไลนในรายวิชานิวเมติกสและไฮดรอลิกส
เบื้องตน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ของนักเรียน กลุม ชม63.1

26

นายนิพนธ ศรีเอียง

27

นางสาวธัณยนิชา เชาวเจริญวิเศษ เรื่องผลการใชบทเรียนออนไลน โดยใชเทคโนโลยีสื่อสังคม(Social
Media)รายวิชาโปรแกรมกราฟกของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปวช.ปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
นางสาวศิริลักษณ ตั้งจังตระกูล
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไมสงงาน รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน
อาชีพโดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน
นายอานันท ธัญญานนท
เรื่องการพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส
กําลัง 1 ของนักศึกษาชัน้ ปวส.2
นายชายชาญ รอสูงเนิน
เรื่องศึกษาพฤติกรรมการไมสงการบานของนักเรียนระดับชั้น ชก.64.4
แผนกชางกลโรงงานวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 20100 1007 เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
นายวัชรากร อุทะดารา
เรื่องการปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาโดยใช
สัญญาการเรียนกับนักเรียนชั้น ชก.63.1 สาขาวิชาชางกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณรายวิชางานเชื่อมและ
โลหะแผนเบื้องตน (20100-1004)
นายชาติชาย หัวดอน
การพัฒนาความรูทักษะวิชางานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตนของ
นักศึกษาระดับ ปวช.ชก.64.5
นางสาวเกษร เทศสวัสดิ์
เรื่องการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.1 การไมสงงาน
ปการศึกษา 1/2564
นายเฉลิมพล นามปดถา
เรื่องการศึกษาเจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียนความ
ขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วาที่ ร.ต.รัตนวิทย ชัยเสนา
เรื่องการพัฒนาทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษโดยการอาน
เรื่องสั้นเทศกาลสําคัญของนักเรียนชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคทา
หลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
นางสาวเรณู กองคําฟู
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนโดยใชระบบ
หองเรียน ออนไลน google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1
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ชื่อเรื่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
การพัฒนาทักษะการพูดดวยแบบฝกสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียน
นักศึกษาระดับ ปวส.สาขาการบัญชี
นางสาวกฤตยาภรณ ตองประสงค เรื่องการแกปญหาการไมสงงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนก
วิชาชางเชื่อมโลหะ ประจําปภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
นายมงคล ผลพุด
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไมสงงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
นายศิริพงศ ชาลีนอย
เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียนความขยันอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเครื่องรับ
วิทยุของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2
นางสาวผองพรรณ จันทรสมร
เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้น
ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
นางสาวกชรัตน แหวนทับทิม
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเรียนออนไลน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2
สาขาวิชาบัญชี
นายเอกราช เขียวทอง
เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียนความขยันอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพื้นฐาน
เครือขายคอมพิวเตอรของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุม
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
นางสาวศิรินทร คําหนัน
เรื่องการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1เรื่อง
การไมสงงาน/การบาน
นายเชษฐา สงพุม
เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักการทํางานเบื้องตน
ของระบบไฮดรอลิกซของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพป
ที่ 1 วิชานิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตนแผนกวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณโดยการใชสื่อประสม
นายกฤษฎา โชติวงษ
เรื่องการทดลองใชสื่อการสอนคอมพิวเตอร ผานแอปปลิเคชั้น เรื่อง
ก็าซ ของเหลวและของแข็ง ในการพัฒนาการเรียนรูรายวิชาเครื่องทํา
ความเย็นของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
นายสันติ ปรางแกว
เรื่องการศึกษาเจตคติตอความมีวินัย ความขยันอดทน แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.1 รหัส 64 สาขาวิชา
เทคนิคอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564

วิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
48 นายวิษณุ ทองมา
49

นางสาวขวัญชนก ทองยน

50

นายเอกชัย สรางคํา

51

นายภณ พุมคุม

52
53

นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี
นางสาวณัฐฐาพร อุทัยศรี

54

นางสาววิภาวี สุวรรณรัตน

55

นางสาวรัตนาวดี ทองประเสริฐ

56

นางสาวเมธาวี สุมโมจิตราภรณ

57
58

นางสุภัชชา เครื่องเทศ
นายพงษศักดิ์ นิลผาย

59

นายศุภเลิศ ฉายา

60

นายธนวัฒน ทรัพยศรีเกื้อกูล

61

นางสาววราภรณ ภิรมยา

ชื่อเรื่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 จย.64.1 ที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนวิชางานไฟฟารถจักรยานยนต แผนกวิชาชางยนต
เรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลาเรียนในรายวิชา
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
เรื่อง การใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอวิชาวงจรไฟฟากระแสสลับ
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
เรื่องการแกปญหาการไมสงงานของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1แผนก
วิชาชางไฟฟากําลัง
สื่อการสอนวิชาวงจรไฟฟา 1 รหัส 30104 - 1002
การใชกระบวนการสอนแบบเสาะหาความรูเพื่อพัฒนาความสามารถ
ดานการอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนในวิชาวิทยาสตร ของ
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่1/5 สาขาไฟฟากําลัง
รายงานการวิจัยแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (200001101) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เรื่องการสรางสื่อการสอนออนไลนเรื่องเวอรเนียรคาลิเปอรขนาด
0.02 มม.และขนาด 0.001 นิ้ว
เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน Google meet วิชา
พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล
เรื่องจริยธรรมที่พึ่งประสงคของนักเรียน นักศึกษา กลุม สธ.64.1
เรื่องผลของการใช Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน
วิชา 30901 – 2303 โปรแกรมเว็บในระบบสมองกลฝงตัวและไอโอที
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
เรื่อง การแกปญหาพฤติกรรมดานวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง
ในวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคารของนักเรียนระดับ ปวช.1 กลุม ชฟ.
64.5
เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกวิชาระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรมเรื่องการตอการใชงานอินพุตแบบอนาล็อก
การปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนออนไลนใหตรงเวลา

วิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
62 วาที่รอยตรีมนตรี คําหารพล
63

นายตะวัน สวนนฤทธิ์

64

นายภาคภูมิ ทับสีหา

65

นายรักเกียรติ พุมคุม

66

นายสมเกียรติ์ พันธุนอย

67

นายชิตมงคล พงษสิงห

68

นายยุทธพล โสวัตร

69

นายโรมรัน ลาดเหลา

70

นายวิศรุต ไวโสภา

71

นางสาวสุภาวดี ผดุงเวช

72

นางสาวลลิตา นาพุทธา

73

นางวทันยา พลายละหาร

ชื่อเรื่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกวิชาการติดตั้งไฟฟานอก
อาคารเรื่องการตอสายไฟฟาปการศึกษา 1/2564
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเขียนแบบดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป
ที่ 2 แผนกชางกลโรงงานโดยการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ดวยเทคนิคจิ๊กซอว และการสอนแบบปกติ
การศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียน เขาเรียนสาย ในรูปแบบการเรียน
การสอนออนไลนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่
2 กลุม ชย.63.1-2แผนกวิชาชางยนต
เรื่องศึกษาการแกไขปญหาการเขาเรียนไมตอเนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของไวรัส โควิด-19ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่2
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพนสีทับหนารถยนตวิชา
งานตัวถังพนสีรถยนต
เรื่องการพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือชางยนตของนักศึกษา ระดับ
ปวช1แผนกวิชาชางยนตโดยใชกิจกรรมคูฝกปฎิบัติ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะปฏิบัติวิชางาน
เครื่องยนตแกสโซลีนของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพปที่1สาขาวิชาชางยนต โดยใชใบงานแบบมีสีสันสวยงาม
การศึกษาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบการกําหนดขนาดของ
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.สมค.64.3สาขางานเมคคาทรอนิกส ที่เรียน
วิชาการเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางการเทคนิค
การใชโปรแกรม Virtual breadboard 4.46 เพื่อแกปญหาทักษะการ
ตอวงจรดิจิตอลของนักศึกษาชั้น ปวช.2
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไมสงงานของนักเรียนประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช) วิชาบัญชีเบื้องตน
เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบบัญชี ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ชั้นปที่1 สาขาวิชาการบัญชี
เรื่องการพัฒนาการเรียนรูเรื่องการวิเคราะหรายการคาในวิชาการ
บัญชีเบื้องตน

วิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
74 นางสาวสุนิสา อยูสินธุ
75

นายอภิชาติ เกษม

76

นางสาวกานตชนก บุญนอม

77
78
79

นายซานาดู หวานพืช
นายศักดิ์ดา นิ่มสําอาง
นายกิตติศักดิ์ ทองศักดิ์

80

นายณรงค องอาจ

81

นายรัตนชัย กองวงศ

82

นางภัทราภรณ แกวเกษการณ

83

นางมยุรี อําพลพร

ชื่อเรื่อง ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
เรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมการเขียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกลุมชท.63.1
เรื่องการพัฒนาสื่อการสอนวิชาดิจิทัลประยุกตเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
การศึกษาเจตคติการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับปวส.1ที่
เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพของชีวิต
เรื่องผลการฝกโยคะที่มีตอสุขภาพของนักศึกษาระดับ ปวส.1
สํารวจการเขาเรียนสายของนักศึกษากลุม สม.63.2
การพัฒนาทักษะการคํานวณหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธใน
ระบบแรง 2 มิติของนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน การใชเครื่องมือชาง
พื้นฐานโดยการสอนดวยแบบฝกเสริมทักษะ วิชาฝกฝมือ 1 รหัสวิชา
2100 - 1003
เรื่องการแกปญหานักเรียนรายวิชางาน เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
เบื้องตนรหัสวิชา 20127 -2116 ของนักเรียนกลุม ซม 64.1 ทีไ่ ม
สามารถอานคาเวอรคาลิปเปอร ระบบอังกฤษแบบ 1/128นิ้วภายใน
เวลาที่กําหนดโดยใชกิจกรรมสอนเสริมเทคนิคการการบอกเลข
เศษสวน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัย และความรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปการศึกษา 2564 ใน
รายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย
อนุสรณ
การศึกษาการมีทักษะการคิดและการแกปญหาของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจําป
การศึกษา 2564

