
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยครู สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน์้้าปี 256๑  
สรุป     1 วิจัยในช้ันเรียน    จ ำนวน     ……20……. เรื่อง 
 2 วิจัยเฉพำะทำง(วิจัยเชิงทดลอง)จ ำนวน     …3…..เรื่อง 
 3. กำรได้รับกำรเผยแพร่   จ ำนวน……23…….เรื่อง 
  3.1 ระดับอศจ………0…..เรื่อง 
  3.2 ระดับภำค………1…..เรื่อง 
  3.3 ระดับชำติ……3……..เรื่อง 
 
ผลงำนวิชำกำร วิจัยครู วิจัยเฉพำะทำง  มีจ ำนวน     …3…..เรื่อง 
ล ำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ท ำวิจัย ระดับกำรเผยแพร่ 

1 ประสิทธิภำพของรูปแบบกำรบ ำบัดน้ ำแบบชีวภำพ

ประยุกต์ในระบบน้ ำหมุนเวียน เพ่ือกำรอนุบำลลูกกุ้ง

ขำวแวนนำไม (Penaeus vannamei) 

นำงพัชริดำ       ข ำขจร 

นำยอภิรักษ์       จันทวงศ์ 

นำงกฤษณี     วงศ์วุฒิวัฒน์ 

นำยพิมำน        เหลำะเหม 

สถำนศึกษำ 

ระดับชาติ 

2 กำรเพำะเลี้ยงไรแดงด้วยจุลินทรีย์สังเครำะห์แสงใน

ระดับควำมเข้มข้นต่ำงกัน 

นำงมลฤดี        พิชัยยุทธ์ สถำนศึกษำ 

ระดับภาค 

3 กำรศึกษำประสิทธิภำพของระบบก ำจัดสำรประกอ

ไนโตรเจนในกำรอนุบำลลูกกุ้งขำวแวนนำไม 

นำยอภิรักษ์  จันวงศ์ 

นำงพัชริดำ   ข ำขจร 

นำงสำวเยำวลักษ์   แกมกุม 

ระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุป จ้านวนชิ้นงานวิจัยครู ปี 2561 ทั้งสิ้น 23 เร่ือง ดังนี้ 
ล ำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ท ำวิจัย ระดับกำรเผยแพร่ 

๑ กำรประยุกต์ใช้สมุนไพรไพลเพ่ือกำรเพำะเลี้ยงปลำกัดที่

ย่ังยืน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

นำงสำวปิยรัตน์  เพชรรัตน์ 

นำยประทีป       สองแก้ว 

นำงพรเพ็ญ        ข ำเดช 

นำยสมชำติ        ชูมำก 

สถำนศึกษำ 

ระดับชาติ 

๒ กำรแก้ไขปัญหำกำรข้ำชั้นเรียนไม่ตรงเวลำของนักศึกษำ

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำท่ีเรียนวิชำเพำะขยำยพันธ์ุปลำ โดย

กำรก ำหนดข้อตกลงเบื้องต้น 

นำยประยูร        เฉิดฉ้ิม สถำนศึกษำ 

๓ กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต์เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ

นักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 1 วิทยำลัย

ประมงติณสูลำนนท์ 

นำงเยำวมำลย์     ดิษโสภำ สถำนศึกษำ 

๔ ประสิทธิภำพของรูปแบบกำรบ ำบัดน้ ำแบบชีวภำพ

ประยุกต์ในระบบน้ ำหมุนเวียน เพ่ือกำรอนุบำลลูกกุ้ง

ขำวแวนนำไม (Penaeus vannamei) 

นำงพัชริดำ       ข ำขจร 

นำยอภิรักษ์       จันทวงศ์ 

นำงกฤษณี     วงศ์วุฒิวัฒน์ 

นำยพิมำน        เหลำะเหม 

สถำนศึกษำ 

ระดับชาติ 

๕ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้รำยวิชำ ชีววิทยำของปลำ (2600-

0001 )โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะ 5 E 

นำงสำววัลภำ   ชีวำภิสัณห์ สถำนศึกษำ 

๖ กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำร

สอนวิชำเทคนิคกำรเพำะขยำยพันธ์ุปลำ (รหัส 3601-

2004) ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

นำยธำฎำ       ศิณโส สถำนศึกษำ 

๗ กำรเพำะเลี้ยงไรแดงด้วยจุลินทรีย์สังเครำะห์แสงใน

ระดับควำมเข้มข้นต่ำงกัน 

นำงมลฤดี        พิชัยยุทธ์ สถำนศึกษำ 

ระดับภาค 

๘ กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อคุณภำพ

กำรสอน วิชำ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ กำรประมง (รหัส 

3601-2114) ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

นำยกรีฑำ        ดิษโสภำ สถำนศึกษำ 

๙ ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อคุณภำพกำร

สอนของผู้สอน รำยวิชำ คณิตศำสตร์เกษตรกรรม รหัส

วิชำ 3000-1405 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

นำยณรงค์ศักด์ิ   ปัณวรรณ ์ สถำนศึกษำ 

๑๐ กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำร

สอน รหัสวิชำ 3000-1505 รำยวิชำกำรเมืองกำร

ปกครองขอไทย วิทยำลัยประมงติณสูลำนนท์ ภำคเรียน

ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

นำงอวยพร       ปัณวรรณ์ สถำนศึกษำ 

    

    



ล ำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ท ำวิจัย ระดับกำรเผยแพร่ 
๑๑ กำรใช้สมุดบันทึกค ำศัพท์เสริมทักษะกำรอ่ำนและท่อง

ค ำศัพท์วิชำ ภำษำอังกฤษสมคัรงำน (2000-9203) 

นักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 3 สำขำ

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและแปรรูปสัตว์น้ ำ 

นำงรัฐกำนต์      เชื้อแหลม สถำนศึกษำ 

๑๒ กำรศึกษำผลของสัญญำเงื่อนไขที่มีพฤติกรรมกำรมำเข้ำ

ชั้นเรียนตรงเวลำของนักเรียนระดับชั้น ปวช 2/2 ใน

รำยวิชำกำรจัดกำรผลผลิตสัตว์น้ ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2/2561 

นำงสำวสุธำสินี     คงทอง สถำนศึกษำ 

๑๓ กำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีมีต่อกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนวิชำ กำรเลี้ยงปลำ รหัส 2601-2102 

นำยสันติธรรม     เทพฉิม สถำนศึกษำ 

๑๔ กำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนในรำยวิชำ 

ภำษำอังกฤษฟัง-พูด 2 โดยจับกลุ่มเพ่ือช่วยเพ่ือนของ

นักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 2 

สำขำวิชำ  

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและสำขำวิชำแปรรูปสัตว์น้ ำ ภำคเรียน

ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

นำงสำวเอมอร    สว่ำงพงค์ สถำนศึกษำ 

๑๕ ศึกษำกำรสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยด้ำนควำมแข็งแรง

ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 1 สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์

น้ ำ รำยวิชำ พลศึกษำเพ่ือพัฒนำสุขภำพ ภำคเรียนที่ 1 

ปีกำรศึกษำ 2561 

นำยกิตติรัตน์       ทับทวี สถำนศึกษำ 

๑๖ รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียนกำรแก้ไขปัญหำกำรเข้ำชั้น

เรียนไม่ตรงเวลำของนักเรียนชั้น ปวช 1/3 สำขำวิชำ

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ วิทยำลัยประมงติณูลำนนท์ 

นำยสุธี         บัวหนู สถำนศึกษำ 

๑๗ กำรพัฒนำทักษะกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำน Search engine 

ของนักศึกษำชั้น ปวช. 2/4 สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

โครงกำรอำชีวศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำชนบท (อศ.กช.)ภำค

เรียนที่ 2/2561 

นำงสำวสุปรีดำ    สังวำลย์ สถำนศึกษำ 

๑๘ กำรศึกษำประสิทธิภำพของระบบก ำจัดสำรประกอ

ไนโตรเจนในกำรอนุบำลลูกกุ้งขำวแวนนำไม 

นำยอภิรักษ์  จันวงศ์ 

นำงพัชริดำ   ข ำขจร 

นำงสำวเยำวลักษ์   แกมกุม 

ระดับชาติ 

๑๙ กำรศึกษำพฤติกรรมที่มผลกระทบต่อกำรเรียนของ

นักเรียน ในระดับ ปวช. 2 และ ปวช. 3 สำขำวิชำแปร

รูปสัตวว์น้ ำ 

นำงสุปรำณีย์ ธัญญรัตน์ สถำนศึกษำ 

 

    

ล ำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ท ำวิจัย ระดับกำรเผยแพร่ 



๒๐ กำรศึกษำเรื่องกำรน ำทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมแบบ 

SQ4R บูรณำกำรแผนผังควำมคิด วิชำควำมรู้เก่ียวกับ

งำนอำชีพ 

นำงเก้ือกูล ส่องแสงจินดำ สถำนศึกษำ 

 

๒๑ กำรเรียนกำรสอนโดยวิธีสอนโดยใช้สถำนกำรณ์

จ ำลอง รำยวิชำ กำรป้องกันและดับไฟ (3600-

0007) ของนักศึกษำช้ัน ปวส.1/5 สำขำเดินเรือ 

นำงสำวสุปรีดำ สังวำลย์ สถำนศึกษำ 

๒๒ กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน

โดยใช้เอกสำรประกอบกำรสอน เรื่องกำรใช้

เครื่องมือไฟฟ้ำในงำนเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ รำยวิชำ

กำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ รหัสวิชำ 2601 – 2003 

ของนักศึกษำระดับช้ันปวช.3/3 

นำยพงษ์พิศำล กังสังข์ สถำนศึกษำ 

 

๒๓ 
กำรพัฒนำเจตคติต่อวินัยในตนเองด้ำนวินัยใน
ห้องเรียน ควำมขยันอดทนทำงกำรเรียนและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยแบ่งกลุ่ม 

นำยพงศ์เทพ สุวรรณโน สถำนศึกษำ 

    

    

 
 


