
ภาคเรียนท่ี 2  ปี 2559  งานวิจัยครู 

ท่ี ช่ือ ผู้จัดท าผลงาน หลักฐาน 
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   
1 การใช้แบบฝึกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 2 สาขาพืชศาสตร์ 

นางผุสดี  ดาดวง  

2 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ปี 1 สาขาพืชศาสตร์ 

นางพรฤดี  ขวัญศิริกุล  

3 การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของนกัเรียน ปวส.1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงท้ายค า (Final Sound) ของค ากริยาภาษาอังกฤษในรูป
อดีตกาล 

นางวิภาพร  สังขยานนท์  

4 การศึกษาความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียน
ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางทรงกฤษณ์  หวายฤทธิ์  

5 การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
ธุรกิจและบริการของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีระดับ
ผลการเรียนต่างกัน 

นางสาวจริยา  กันจันทร์  

6 การแก้ปัญหาไม่ส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร ช้ันปีท่ี 
1 หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(อศ.กช.) รายวิชา
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

นางภัทรา  เกียรติปกรณ์  

7 การพัฒนาความสามารถในการสัมภาษณ์งาน โดยการใช้บทบาท
สมมุติ วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

นางทัชชุวรรณ   ปัญญา  

8 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเคมีท่ัวไปและการวิเคราะห์ 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวส. ช้ันปี
ท่ี 1 สาขาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

นางสาวประยูร  จรรยา 
 
 

 

9 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาไฟฟ้า
ก าลัง 

นายวิสิทธิ์ศักดิ์  แสนโสม  

10 การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง วิชา ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงาน
ช่าง รหัสวิชา 2000-1207  

นางอนุธิดา  อาศิรกานต์  

11 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิตกับสังคมไทย โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง สันติวัฒนธรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี 2 สาขาการบัญชี แผนกวิชา
บริหารธุรกิจ 
 

นางสาวววลัยพร  อิทธิถม
เพ็ชร์ 

 



ท่ี ช่ือ ผู้จัดท าผลงาน หลักฐาน 
12 
 

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษ๖ร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปี
ท่ี 1 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 

นางสาวกีรติ  ภวภูตานนท์  

13 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 
สาขาช่างยนต์ เรื่องการไม่ส่งงานและการบ้าน  

นายยุทธภูมิ  ต้นสีนนท์  

14 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 
3 ท่ีเรียนในรายวิชาชีพพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

นางแสงสุริยามาลากุล  เริ่ม
ลึก 

 

15 การทดลองใช้ส่ือการสอนคอมพิวเตอร์เรื่อง เลขยกก าลังในการ
พัฒนาการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานช่างอุตสาหกรรม 2 
ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1(ปวช.1) 

นายเสรี  เงาปัดชา  

16 การพัฒนาทักษะการคิดค านวณ การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึก
ทักษะกับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 
สาขาวิชาการบัญชี 

นางสาวเกษร   ย่องเหล่ายูง  

 แผนกวิชาพืชศาสตร์   
17 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยกิจกรรมการเรียนรู้ชื่อ
พรรณไม้ รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของนักศึกษาระดับช้ัน 
ปวส.1 สาขาพืชศาสตร์ ท่ีเรียนวิชาพฤกษศาสตร์ 
 

นางเสน่จิต  กิตตินานนท์  

18 การแก้ไขความประหม่า(มือส่ัน) ท่ีเกิดขึ้นขณะปฏิบัติการท าการตัด
เนื้อเยื่อจากดอกเห็ดของนักเรียนช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
ในรายวิชาการผลิตเห็ด 

นายส าราญ  อินทร์ประสิทธิ์  

19 การศึกษาความพึงพอใจต่อการท าโครงการผลิตพืชผักของนักเรียน 
ระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์  
 

นางปิยดา  เทพภูธร  

20 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการเกษตรผสมผสาน ของ
นักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 สาขาสัตวศาสตร์ 
 

นายสุริยา  โยธา  

21 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบมีส่วน
ร่วม รายวิชาดินและน้ าเพื่อการเกษตร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีท่ี 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 

นายเอกรัฐ  สุดชา  

22 ปัญหานักศึกษาหนีเรียน 
 

นายภานุกูล เทือกชัยค า  

23 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ 
ของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 
 

นายเอกพล  เสนาธง  



ท่ี ช่ือ ผู้จัดท าผลงาน หลักฐาน 
 แผนกวิชาสัตวศาสตร์   

24 การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงเวลาโดยใช้การสร้างข้อตก
และการบันทึก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 

นางบุญสร้าง  หวายฤทธิ์  

25 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 3 

นายอนันต์  ขวัญศิริกุล  

26 การใช้ตรายางเสริมแรงทางบวกเปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งงาน 
ระหว่างนักเรียนท้ังสองห้องในระดับช้ันประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ช้ัน
ปีท่ี 2  

นายธงชัย  นัดที  

27 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียน 
วิชาสัมมนาต่อความส าเร็จในการเรียนวิชาสัมมนาทางด้านสัตว
ศาสตร์ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 สาขาสัตวศาสตร์  

นางชุติมา  แก้วประทุม  

28 การศึกษาความพึงพอใจการเรียนภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติ วิชา
อาหารสัตว์เบ้ืองต้นของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร ช้ันปีท่ี 
2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

นางสาวธนิสา  ศิริวงศ์  

29 การศึกษาความพึงพอใจการเรียนภาคปฏิบัติต่อการปฏิบัติ วิชา
อาหารสัตว์เบ้ืองต้น ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีท่ี 2 สาขาเกษตรศาสตร์ 

นายชิราดล  เวียงธรรม  

  
แผนกวิชาประมง 

  

30 การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดทักษะในเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ า โดยใช้การสอนบทเรียนส าเร็จรูปของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 
สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า รายวิชาการวิเคราะห์และควบคุม
คุณภาพน้ า 

นายนรากร  เครือสุคนธ์  

31 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเพาะเล้ียงปลา 
รายวิชาชีววิทยาของปลา รหัสวิชา 2601-1001 ของนักเรียนช้ัน 
ปวช.1 ผลิตสัตว์น้ าและรายวิชาชีววิทยาของปลา รหัสวิชา 3600-
0002 ระดับช้ัน ปวส.1(ม.6) 
 

นางสาวพนิดา  ทองเช้ือ  

32 การศึกษาความพึงพอใจต่อการท าโครงการขยายพันธุ์ไมน้้ าของ
นักเรียนช้ัน ปวช.3 สาขาประมง 
 

นางผ่องศรี  จุลวงค์  

33 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนปลายภาค 
รายวิชาการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี 1  
 
 
 

นางสาวบุญยนุช  โพธิชัยเลิศ  



ท่ี ช่ือ ผู้จัดท าผลงาน หลักฐาน 
 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   

34 การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของ
นักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยการใช้
เสริมแรงทางบวก 

นางผกากรอง  ด่างเหลา  

35 การศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก รายวิชา
ผลิตภัณฑ์เห็ด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

นางเดือนเพ็ญ  ชนกระโทก  

36 การศึกษาการเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาสารเจือปนใน
อาหารของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 (ปวช.1) 
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษ๖รโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ “แบบ
สไตล์การเรียนรู้ 3 แบบ” 

นางสาวปรอยฝน  ปาระพิมพ์  

37 การจัดเจตคติท่ีมีต่อรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชาสัตว
ศาสตร์ 

นางสาวปรีญานันท์  โพธิ์ชัย
แสน 

 

 แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมเกษตร   
38 การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน ด้านการแต่งกายของนักเรียนใน

การเข้าช้ันเรียน รายวิชางานฝีมือ ของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชา
ยานยนต์ 

นายชัยยงค์  ไวยเวช  

39 การใช้ส่ือนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์แก้ปัญหาความเข้าใจในการเรียน 
เรื่อง หลักการเหนี่ยวน าของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยศึกษาหาผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน วิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียน ปวช. 2 
สาขาไฟฟ้าก าลัง 

นายอภิชัย  ขันตี  

40 การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน ด้านการแต่งกายของนักเรียนใน
การเข้าขั้นเรียน รายวิชางานไฟฟ้ารยนต์ ของนักเรียน ปวช.2 
สาขาวิชายานยนต์ 

นายอรัญ  จันทะคัด  

41 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาการติดต้ังไฟฟ้าในอาคารของนักเรียน ปวช.1 
สาขาไฟฟ้าก าลัง 

นายพีรพล  ประจัน  

42 ผลการเรียนชุดส่ือผสม ประกอบการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล 
ดารพัฒนาผู้เรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาช้ันปีท่ี 1 สาขายาน
ยนต์ 

นายเรวัตร  สมสะอาด  

43 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียนช้ัน ปวช.2 สาขายานยนต์ 
 

นายสรรพวุธ  หมู่โสภิญ  

44 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษาระดับ ปวช.
3 สาขางานยานยนต์ 
 

ว่าท่ี ร.ต.ศักรินทร์  ศรีประ
ไหม 

 



ท่ี ช่ือ ผู้จัดท าผลงาน หลักฐาน 
 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ   

45 การพัฒนาการเรียนรู้การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตของ
นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 สาขาพณิชยการ โดยการใช้แบบฝึก
ทักษะ 

นางวิยะดา  นัดที  

46 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบ
ใบส าคัญ เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาบัญชี โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ 

นางอมรรัตน์  เหิรเมฆ  

47 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากระบวนการจัดท าบัญชี 
เรื่องการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า
ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 สาขาการบัญชี 
 

นางปิ่นฤดี  วิเศษสุวรรณ  

48 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 โดยใช้
บทเรียนออนไลน ์

นายศราวุธ  แก่นพิทักษ์  

49 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในรายวชิาเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองต้นของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี 

นายพิทยา  ถาวะโร  

50 การพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Edmodo บน Tablet Pc 
ในรายวิชา โปรแกรมตารางค านวณ (2204-2103) นักเรียน ปวช.1 
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

นายวรพล  ติวเฮือง  

51 การศึกษาพฤติกรรมการใช้มือถือ ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รายวิชาธรรมาภิบาล
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร  

นางสาวสุวนิจ  ยาทุม  

52 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกบัการเรียนการ
สอน รายวิชาการขายเบ้ืองต้น 2 ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาวอัจฉรียา  แหล่งสนาม  

53 การศึกษาพฤติกรรมการคุยกันในช้ันเรียน ของนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาวชัญญานุช  คิมวงศ์  

54 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บนส่ือออนไลน์ EDMODO 
รายวิชาโปรแกรมตารางค านวณ (2204-2103) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  

นายสรศักด์ิ  เสน่ห์วงค์  

55 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัยชีเบ้ืองต้น 2 ของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 แผนวิชาการบัญชี 

นางสาววาทินี  ยะสานติทิพย์  

56 การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะบัญชีสินค้าของนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 พณิชยการวิชา
บริหารธุรกิจ 

นางนิ่มนวล  นาสินพร้อม  



ท่ี ช่ือ ผู้จัดท าผลงาน หลักฐาน 
57 การพัฒนาส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคนิคการสร้าง

ภาพเคล่ือนไหว ในโปรแกรม Adobe Flash เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี 1  

นายไพรัตน์  โททอง  

58 การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.2 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสานสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ   

นางสาวสุวนิจ  ยาทุม  

59 การปรับพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ี
เรียนวิชาการขายเบื้องต้น 1 

นางสาวอัจฉรียา  แหล่งสนาม  

60 การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะในเรื่องการจัดท างบการเงินของ
บริษัท โดยใช้ชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนระดับช้ัน 
ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี รายวิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด 

นางสาวชัญญานุช  คิมวงศ์  

61 การวิจัยความต้องการต่อการใช้งานระบบการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(E-Learning) ในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ 
(22042009) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

นายสรศักด์ิ  เสน่ห์วงค์  

62 การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียน วิชา 
การบัญชีเบ้ืองต้น 1 ส าหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ า ระดับ 
ปวช. ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาววาทินี  ยะสานติทิพย์  

63 การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิพม์ของ
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 แผนกพณิชยการ 
 

นางนิ่มนวล  นาสินพร้อม  

 


