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รายงานจำนวนวิจัยของ ครู ท่ีได้รบัการเผยแพร่ออนไลน์ใน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 

จำนวน 41 เรื่องดังนี ้

แบ่งเป็นวิจัยในช้ันเรียน        39         เรื่อง 

แบ่งเป็นวิจัยเฉพาะทาง.         2       เรื่อง 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ระดับการ
เผยแพร ่

1 นางพัชริดา   ขำขจร การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคการเสริมแรง
ในรายวิชา เทคนิคการเพาะเลี้ยงแพลงค์ตอน 

สถานศึกษา 

2 นางสาวลักธพรรณ   ศรีสุวรรณ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาแผนก
วิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในวิชาเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม (20601-
2101) 

สถานศึกษา 

3 นายฉัตรชัย   ซ้ายเกลี้ยง การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้น ปวช 2 
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรายวิชา การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
(20601-2101) 

สถานศึกษา 

4 นางยุพา      จุทอง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชา ระบบน้ำในงาน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยการสอนแบบActive  Learning ใน
ระดบัชั้น ปวช.2 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

สถานศึกษา 

5 นายประยูร  เฉิดฉิ้ม การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน
วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น (2060-11004)-ของ
นักศึกษาชั้น ปวช.1 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

สถานศึกษา 

6 นางสาววัลภา   ชีวาภิสัณห์ กาจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์การกิน
อาหารของปลาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

สถานศึกษา 

7 นายประทีป   สองแก้ว การตรวจฟอร์มาลีนในสัตว์น้ำบริเวณตลาดสิงหนคร จังหวัด
สงขลา 

สถานศึกษา 

8 นางมลฤดี    พิชัยยุทธ์ ศึกษาการรักษาแผลปลากัดด้วยน้ำสกัดกาบกล้วยในความ
เข้มข้นที่ต่างกัน 

สถานศึกษา 

9 นายสันติธรรม  เทพฉิม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักศึกษา ปวช 2/1-2 ในวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐ์
กิจ (2601-2104) 

สถานศึกษา 

10 
 

นายสมชาติ   ชูมาก การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนวิชา
เทคนิคการเลี้ยงกุ้ง 

สถานศึกษา 
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สรุป จำนวนวิจัยของ แผนกวิชา สามญั  ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ระดับการ
เผยแพร ่

16 นางสาวเอมอร      สว่างพงศ์ การส่งเสริมทักษะการเขียน Number Date and Time เป็น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในชั้น ปวส.1/2 วิชา ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร (3000-1201) 

สถานศึกษา 

17 นางรัฐกานต์   เชื้อแหลม การพัฒนาสื่อการสอนเรื่อง การใช้แอพพลิเคชั้น Echo Ve 
ในวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง 

สถานศึกษา 

18 นางอวยพร      ปัณวรรณ์ การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนใน
รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (3000-
1101) 

สถานศึกษา 

19 นางพชรภัทร     สุธารักษ์ การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาโดยสัญญา
การเรียน ของนักเรียน ระดับชั้นปวช.3 ในรายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ (2001-1002)   
แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

สถานศึกษา 

20 นางเยาวลักษ์   แกมกุม การพัฒนาผู้เรียนรู้เรื่องตารางธาตุและพันธะเคมีในรายวิชา 
เคมีทั่วไปและการวิเคราะห์ของนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

สถานศึกษา 

21 นายณรงค์ศักดิ์   ปัณวรรณ์ การแก้ไขปัญหาการเขาเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาชั้น 
ปวส1/2 สาขาวิชาแผนกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในรายวิชา 

สถานศึกษา 

11 นายธาฎา        ศิณโส การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการสอนวิชาเทคนิค
การเพาะพันธ์ุปลาของนักศึกษาปวส.1 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

สถานศึกษา 

12 นางสาวเยาวมาลย์   ดิษโสภา การพัฒนาแบบการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ วิชาสถิติ
และการวางแผนการทดลองทางการเกษตร L.E เรื่องวิธีการหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบแจกแจงความถี่ด้วยเครื่องคิดเลข
ธรรมดาสำหรับนักศึกษาปวส.2/2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

สถานศึกษา 

13 นางกรวิกา      ศรีวัฒนวรัญญู การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาจุลวิทยาเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยการสอนแบบActive learning ระดับ
ปวส.2 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

สถานศึกษา 

14 นางประมุข      เอ้ียวสุข การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว
Problem based Learning (PBL) ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช .3 (อศ .กช)ในรายวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ ง(601-2105)  

สถานศึกษา 

15 นางสาวมายมูเนาะ   มิคคาดี สาเหตุการส่งงานไม่ตรงเวลาของนักศึกษาในระดับชั้น
ปวส 2/3  

สถานศึกษา 
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คณิตศาสตร์เกษตรกรรม (3000-1409) 

22 นางสาวปิยรัตน์      เพชรรัตน์ การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสครเพื่อพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมโดยใช้กล้องจุลทรรศในการศึกษาเซลล์ ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

สถานศึกษา 

23 นายสุธี    บัวหนู การแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียน
ชั้นปวช1/2 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

สถานศึกษา 

 

สรุป จำนวนวิจัยของ แผนกวิชา แปรรูป  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ระดับการ
เผยแพร่ 

24 นางพรเพ็ญ       อาสนศักดิ์ การศึกษาการทำอาหารว่างสุนัขจากวัสดุเหลือปลาทูน่า สถานศึกษา 

25 นางสาวธนกร       ห้วยห้อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน 
วิชาการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ 

สถานศึกษา 

26 นางสุปราณีย์    ธัญญรัตน์ การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน 
วิชาการ การจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ 

สถานศึกษา 

 

สรุป จำนวนวิจัยของ แผนกวิชา การเดินเรือ  ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ระดับการ
เผยแพร่ 

27 นายตะวัน    ช่วยชูเครือ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.2 เรื่องไม่ส่ง
งาน/การบ้าน 

สถานศึกษา 

28 นางสาวสุปรีดา       สังวาลย์ การพัฒนาทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่าน Search 
Enging ชันปวช (อศ.กช)  

สถานศึกษา 

29 นายพงศ์     สุวรรณโณ การพัฒนาเจตคติ ที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยใน
ห้องเรียน ความขยันอดทน แรงจูงในใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้น ปวส 1/6 สาขาวิชา
การเดินเรือ 

สถานศึกษา 

30 นายพงษ์พิศาล    กังสังข์ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
นักศึกษาโดยเอกสารประกอบการสอนเรื่องความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รายวิชาทักษะพื้นฐาน
ชาวเรือ  (31101-0006) 

สถานศึกษา 

31 นายศุภชาติ   สำลีวงษ์ การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
สอนวิชา โรค พยาธิและศัตรูของสัตว์น้ำ 

สถานศึกษา 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน ระดับการ
เผยแพร่ 

32 นางสาวสุกฤตา    สามารถกิจ ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพของผู้สอน สถานศึกษา 
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วิชา การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน รหัส20601-
2105  

33 นางอังสนา    หะยีหะเต้ง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนชั้นเรียนและการส่ง
งานของนักศึกษาปวส 2/2-3 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

สถานศึกษา 

34 นายอนุสรณ์   ช่วยทอง และคณะ วิจัยโลชั่นบาร์จากลิ้นทะเล จังหวัด 
35 นายพิมาน    เหลาะเหม การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนา

ความรู้ความสามารถด้านการคิดค้นอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาในรายวิชาการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพ 

สถานศึกษา 

36 นางมลฤดี      พิชัยยุทธ์ การเพาะไรแดงด้วยจุลทรีย์สังเคราะห์แสงเสริมด้วยรำ
ละเอียด 

สถานศึกษา 

37 นายธาฎา      ศิณโส การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักศึกษา ปวส.1
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ลงทะเบียนวิชา เทคนิคการ
เพาะพันธ์ุปลา 

สถานศึกษา 

38 นางสาวปิยรัตน์     เพชรรัตน์ การส่งเสริมวิธีการวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี1 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ STSE -Approach 

สถานศึกษา 

39 นางพัชริดา    ขำขจร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
ของนักเรียนชั้น ปวส.1/3 วิชาเทคนิคการเลี้ยงกุ้งโดย
เทคนิคพฤติกรรมเสริมแรง 

สถานศึกษา 

40 นายสุธี     บัวหนู การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการเมืองการ
ปกครองของไทยเรื่อง 
การบริหารแผ่นดินโดยชุดใบงาน ระดับปวส.1สาขา
แปรรูป 

สถานศึกษา 

41 นางพชร    สุธารักษ์ การปรับปรุงพฤติกรรมเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของ
นักศึกษาชั้นปี ปวส.2 วิชาการบริหารงานคุณภาพใน
องค์การ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

สถานศึกษา 

 


