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ผลงานวิจัยทีผ่ ่านมา
ปี การศึกษา 2553  การเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนใน
รายวิช า 135-301 ภาษาอังกฤษทางธุ รกิ จระหว่างประเทศ ภาคเรี ย นที่ 1 ปี
การศึกษา 2553 ในเนื้อหาของการสอนเรื่ องการเขียนจดหมายทางธุ รกิจ
 ผลการเรี ยนรู ้ (Learning Outcomes) ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
ปี การศึกษา 2554  ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ บทเรี ย น E-learning รายวิ ช า 135-201
ธุ รกิจระหว่างประเทศ ใน Siam Open Courseware
ปี การศึกษา 2555  ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การเขี ย นอนุ ทิ น (Journal Writing) ใน
รายวิชา 135-301 ภาษาอังกฤษทางธุ รกิจระหว่างประเทศ
 ความคิ ดเห็ นของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่อการปรั บ พฤติ ก รรมการเข้าเรี ย นโดยการใช้
สัญญาเงื่อนไขในรายวิชา 135-201 ธุ รกิจระหว่างประเทศ
 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 135-201
ธุ รกิจระหว่างประเทศ
 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึ กหัดเพื่อพัฒนาการจาคาศัพท์ดว้ ยวิธี
สอนแบบแปลและไวยกรณ์ ในรายวิช า 135-301 ภาษาอัง กฤษทางธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศ
ปี การศึกษา 2556  การศึกษาปั ญหาการเรี ยนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา 130-215
ธุ รกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น
 การศึกษาเจตคติของนักศึกษาในเรื่ องการตอบคาถามอาจารย์ผส
ู ้ อนในชั้นเรี ยน
ในรายวิชา 135-301 ภาษาอังกฤษทางธุ รกิจระหว่างประเทศ
ปี การศึกษา 2557  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการประเมินโดยใช้แฟ้ มสะสมงานในรายวิชา
135-201 ธุ รกิจระหว่างประเทศ
 ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาในการจัด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า 130-216
ภาษาอังกฤษทางธุ รกิจ
ปี การศึกษา 2558  การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเข้า ชั้น เรี ย นของนัก ศึ ก ษารายวิช า 130-216
ภาษาอังกฤษทางธุ รกิจ
 ความคิดเห็ นของนักศึกษาที่มีผลต่อการส่ งเสริ มพฤติกรรมการทาการบ้านด้วย
การเส ริ ม แรงท างบ วก (Positive Reinforcement) ใน รายวิ ช า 135-301
ภาษาอังกฤษทางธุ รกิจระหว่างประเทศ

