
รายชื่อผลงานวิจัยของครูผู้สอน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

รายชื่อผลงานวิจัยของครูผู้สอน 23 เร่ือง  
ล าดับ ชื่อเรื่อง ผู้ท าวิจัย ระดับการเผยแพร ่

1 การประยุกต์ใช้สมุนไพรไพลเพ่ือการเพาะเลี้ยงปลากัดที่
ย่ังยืน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

นางสาวปิยรัตน์  เพชรรัตน์ 
นายประทีป  สองแก้ว 
นางพรเพ็ญ  ข าเดช 
นายสมชาติ  ชูมาก 

สถานศึกษา 
ระดับชาติ 

2 การแก้ไขปัญหาการข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีเรียนวิชาเพาะขยายพันธ์ุปลา โดย
การก าหนดข้อตกลงเบื้องต้น 

นายประยูร  เฉิดฉ้ิม สถานศึกษา 

3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

นางเยาวมาลย์  ดิษโสภา สถานศึกษา 

4 ประสิทธิภาพของรูปแบบการบ าบัดน้ าแบบชีวภาพ
ประยุกต์ในระบบน้ าหมุนเวียน  
เพ่ือการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม  
(Penaeus vannamei)  

นางพัชริดา  ข าขจร 
นายอภิรักษ์  จันทวงศ์ 
นางกฤษณี  วงศ์วุฒิวัฒน์ 
นายพิมาน  เหลาะเหม 

สถานศึกษา 
ระดับชาติ 

5 การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา ชีววิทยาของปลา (2600-
0001 ) โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ 5 E 

นางสาววัลภา  ชีวาภิสัณห์ สถานศึกษา 

6 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
สอนวิชาเทคนิคการเพาะขยายพันธ์ุปลา (รหัส 3601-
2004) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

นายธาฎา  ศิณโส สถานศึกษา 

7 การเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใน
ระดับความเข้มข้นต่างกัน 

นางมลฤดี  พิชัยยุทธ์ สถานศึกษา 
ระดับภาค 

8 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อคุณภาพ
การสอน วิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง (รหัส 
3601-2114) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

นายกรีฑา  ดิษโสภา สถานศึกษา 

9 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อคุณภาพการ
สอนของผู้สอน รายวิชา คณิตศาสตร์เกษตรกรรม รหัส
วิชา 3000-1405 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

นายณรงค์ศักด์ิ  ปัณวรรณ ์ สถานศึกษา 

10 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
สอน รหัสวิชา 3000-1505 รายวิชาการเมืองการ
ปกครองขอไทย วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 

นางอวยพร  ปัณวรรณ์ สถานศึกษา 



 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ผู้ท าวิจัย ระดับการเผยแพร ่

11 การใช้สมุดบันทึกค าศัพท์เสริมทักษะการอ่านและท่อง
ค าศัพท์วิชาภาษาอังกฤษสมคัรงาน (2000-9203) 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและแปรรูปสัตว์น้ า 

นางรัฐกานต์  เชื้อแหลม สถานศึกษา 

12 การศึกษาผลของสัญญาเงื่อนไขที่มีพฤติกรรมการมาเข้า
ชั้นเรียนตรงเวลาของนักเรียนระดับชั้น ปวช 2/2 ใน
รายวิชาการจัดการผลผลิตสัตว์น้ า  
ประจ าปีการศึกษา 2/2561 

นางสาวสุธาสินี  คงทอง สถานศึกษา 

13 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิชา การเลี้ยงปลา รหัส 2601-2102 

นายสันติธรรม  เทพฉิม สถานศึกษา 

14 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน 
รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 โดยจับกลุ่มเพ่ือช่วย
เพ่ือนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและสาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า 
ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561  

นางสาวเอมอร  สว่างพงค์ สถานศึกษา 

15 ศึกษาการสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความ 
แข็งแรงของนักเรียนระดับชั้น ปวช 1 สาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รายวิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

นายกิตติรัตน์  ทับทวี สถานศึกษา 

16 รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการแก้ไขปัญหาการเข้าชั้น
เรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนชั้น ปวช 1/3  
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

นายสุธี  บัวหนู สถานศึกษา 

17 การพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลผ่าน Search engine 
ของนักศึกษาชั้น ปวช. 2/4 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)  
ภาคเรียนที่ 2/2561 

นางสาวสุปรีดา  สังวาลย์ สถานศึกษา 

18 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบก าจัดสารประกอบ
ไนโตรเจนในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม 

นายอภิรักษ์  จันทวงศ์ 
นางพัชริดา  ข าขจร 
นางสาวเยาวลักษ์  แกมกุม 

ระดับชาติ 

19 การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของ
นักเรียน ในระดับ ปวช. 2 และ ปวช. 3  
สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า 

นางสุปราณีย์ ธัญญรัตน์ สถานศึกษา 
 

20 การศึกษาเรื่องการน าทักษะการอ่านจับใจความแบบ 
SQ4R บูรณาการแผนผังความคิด  
วิชาความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ 

นางเก้ือกูล ส่องแสงจินดา สถานศึกษา 



 

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง (ต่อ) ผู้ท าวิจัย ระดับการเผยแพร ่
21 การเรียนการสอนโดยวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 

รายวิชา การป้องกันและดับไฟ (3600-0007)  
ของนักศึกษาชั้น ปวส.1/5 สาขาเดินเรือ 

นางสาวสุปรีดา สังวาลย์ สถานศึกษา 

22 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน  
เรื่องการใช้เครื่องมือไฟฟ้าในงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
รายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารหัสวิชา 2601 – 2003
ของนักศึกษาระดับชั้นปวช. 3/3  

นายพงษ์พิศาล กังสังข์ สถานศึกษา 

23 การพัฒนาเจตคติต่อวินัยในตนเองด้านวินัยใน 
ห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยแบ่งกลุ่ม 

นายพงศ์เทพ สุวรรณโน สถานศึกษา 


