
 
 

รายชื่อผลงานวิจัยครูผู้สอน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
 

รายชื่อผลงานวิจัยครูผู้สอน จ านวน 43 เร่ือง 

ล ำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ท ำวิจัย ระดับกำรเผยแพร่ 

1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการบ้าบัดน ้าแบบ
ชีวภาพประยุกต์ในระบบน ้าหมุนเวียนเพ่ือการ
อนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) 

นางพัชริดา  ข้าขจร 
นายอภิรักษ์  จัทวงศ ์
นางกฤษณี  วงศ์วุฒิวัฒน์  
นายพิมาน  เหลาะเหม 

ระดับชาติ 

2 การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการให้อากาศ
ด้วย Diffuser ที่มีผลต่อคุณภาพน ้าและผลิผลิต
ของกุ้งขาวแวนนาไมในบ่อผ้าใบ ขนาด 15 เมตร 

นางกฤษณี  วงศ์วุฒิวัตน์ 
นายศักดา  วงศ์วุฒิวัตน์ 
นายสุทธิพงษ์  สิริพร 
นายพิมาน  เหลาะเหม 

ระดับชาติ 

3 การท้าผลิตภัณฑ์ข้าวพองซีฟู๊ดรสแกงไทย นางวันเพ็ญ  อาสนศักด์ิ 
นางสุธาสินี  คงทอง 

สถานศึกษา 

4 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีคุณภาพการ
สอน วิชาการแปรรูปสัตว์น ้า โดยการท้าแห้ง  
รหัสวิชา 2602-2101  

นางสาวธนกร ห้อยห้อง สถานศึกษา 

5 การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาชีววิทยา
ของปลาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รูปแบบ
Research – Based Learning (RBL)  

นางวัลภา ชีวาภิสัณห์  สถานศึกษา 

6 การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนชั น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ ๓ สาขางาน
แปรรูปสัตว์น ้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

นางสาวสุธาสินี คงทอง สถานศึกษา 

7 การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน
ระดับชั น ปวช. 2/1 วิชางานเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 3 

นายธาฎา ศิณโส สถานศึกษา 

8 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การเรียนการสอนวิชาการเลี ยงกุ้ง ระดับ ปวช.3 
ปีการศึกษา 2562  

นายสมชาติ ชูมาก สถานศึกษา 

9 การแก้ปัญหาผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การอ่านค้าศัพท์
ภาษาอังกฤษรายวิชาการวิเคราะห์และควบคุม 
คุณภาพน ้าของนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.1) 

ประทีป สองแก้ว สถานศึกษา 

10 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู ้
วิชา การเพาะขยายพันธ์ุไม้น ้า ของนักเรียน 
ระดับชั นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

นายฉัตรชัย ซ้ายเกลี ยง สถานศึกษา 



 
 

ล ำดับ ชื่อเรื่อง(ต่อ) ผู้ท ำวิจัย ระดับกำรเผยแพร่ 
11 การผลิตไส้อั่วปลาไขมันต้่า นางสุธาสินี คงทอง สถานศึกษา 
12 การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน

ระดับชั น ปวช.2 สาขาวิชาเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 
ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาสิ่งแวดล้อมในงาน
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

นายสันติธรรม เทพฉิม สถานศึกษา 

13 การเลี ยงไรน ้านางฟ้าสิรินทรด้วยคลอเรลลาจาก
น ้าทิ งโรงงานแปรรูปสัตว์น ้า 

นางมลฤดี พิชัยยุทธ์ สถานศึกษา 

14 การพัฒนาแบบการจัดประสบการณ์เพ่ือการ
เรียนรู้ วิชาสถิติและการวางแผนการทอลองทาง
การเกษตร L.E. เรื่องวิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
แบบแจกแจงความถ่ีด้วยเครื่องคิดเลข (ธรรมดา) 
ส้าหรับนักศึกษาระดับปวส.1/3  
สาขาวิชาเพาะเลี ยงสัตว์ 

นางเยาวมาลย์ ดิษโสภา สถานศึกษา 

15 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การสอน รหัสวิชา 300-1101 วิชาภาษไทยเพ่ือ
การสื่อสารในงานอาชีพ วิทยาลัยประมงติณสูลา
นนท์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นางอวยพร ปัณวรรณ์ สถานศึกษา 

16 การบวกและการลบจ้านวนเต็ม ระดับชั น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1  
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

นายณรงค์ศักด์ิ ปัณวรรณ ์ สถานศึกษา 

17 การศึกษาการอนุบาลลูกกุง้ก้ามกรามด้วยอาหาร
สูตรต่างกัน 

นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์  
นางประมุข เอี ยวสุข 
นางสาววัลภา ชีวาภิสัณห์ 

ระดับภาค 

18 จุลินทรีย์ อี. เอ็ม. และการใช้ประโยชน์น ้าหมัก
ชีวภาพอเนกประสงค์การเลี ยงปลาดุกในบ่อดุกใน
ท่อซีเมนต์แบบครัวเรือน 

นายชูศักด์ิ ทองแกมแก้ว สถานศึกษา 

19 
การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือหัวปลากะตักต้ม
ตากแห้งท้าเป็นผลิตภัณฑ์ 

นางพรเพ็ญ อาสนศักด์ิ 
นางสาวสุธาสินี ควทอง 

สถานศึกษา 

20 ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมการ
มีสัมมาคารวะของนักศึกษาชั น ปวส.1/5 สาขา
แปรรูปสัตว์น ้า ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการเมือง 

นายสุธี บัวหนู สถานศึกษา 

21 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การสอน วิชา เพาะเลี ยงสัตว์น ้าเบื องต้น ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ สถานศึกษา 

22 การใช้สมุดค้าศัพท์เสริมทักษะการอ่านวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง (2000-1227)  
ส้าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นปีที่ 3  

นางรัฐกานต์ เชื อแหลม สถานศึกษา 

 



 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง (ต่อ) ผู้ท าวิจัย ระดับการเผยแพร ่
23 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั นเรียนและการส่ง

งาน 
นายประยูร เฉิดฉิ ม สถานศึกษา 

24 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ชั น ปวส.1/6 สาขาวิชาการเดินเรือด้วยวิธีแสดง
บทบาทสมมุติ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจและสังคม  
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ สถานศึกษา 

25 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน
ของผู้สอน รายวิชาการจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์น ้า
เบื องต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

นางสุปราณีย์ ธัญญรัตน์ สถานศึกษา 

26 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อคุณภาพ
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ (20000-
1404)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นางเยาวมาลย์ ดิษโสภา สถานศึกษา 

27 การศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากใบสาบเสือที่
มีผลต่อการยับยั งเชื อเเบคทีเรียวิบริโอ  
(Vibrio parahaemolyticus) ในกุ้งขาว 

นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู สถานศึกษา 

28 การท้าผลิตภัณฑ์ลูกชิ นปลาไสล้าวารสแกงไทย นางพรเพ็ญ อาสนศักด์ิ 
นางสาวสุธาสินี คงทอง 

สถานศึกษา 

29 ประสิทธิภาพของสาหร่ายหางกระรอกในการบ้าบัด
น ้าทิ งจากการเลี ยงปลาดุกรัสเซีย 

นายประทีป สองแก้ว สถานศึกษา 

30 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อคุณภาพ
การสอนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมง (3601-
2144)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นายกรีฑา ดิษโสภา สถานศึกษา 

31 การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ปัญหาทักษะการใช้
แป้นพิมพ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั นปีที่ 3 รายวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
อาชีพประมง 

นางเยาวดี รุ่งเรือง สถานศึกษา 

32 
 
 
 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตโดยการใช้
กิจกรรมการทดลองร่วมกับเทคนิคการใช้ค้าถามและ
เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือนของนักเรียน ปวช.1 สาขา
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นางสาวเยาวลักษณ์ แกมกุม สถานศึกษา 

33 การพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลผ่าน Search 
Engine ของนักศึกษาชั น ปวช. 3/4 สาขาวิชา
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ชนบท (อศ.กช.)ภาคเรียนที่ 2/2562 
 
 

นายพงษ์พิศาล กังสังข์ สถานศึกษา 



 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง (ต่อ) ผู้ท าวิจัย ระดับการเผยแพร ่
34 ประสิทธิภาพระบบน ้าหมุนเวียนในการอนุบาลกุ้ง

ขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei)  
นายอภิรักษ์ จันทวงศ์ 
นางพัชริดา ข้าขจร 
นายศักดา วงศ์วุฒิวัฒน์ 
นายกฤษณะ ชูระหมาน 

ระดับชาติ 

35 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั นเรียนและการส่ง
งาน 

นายประยูร เฉิดฉิ ม  สถานศึกษา 

36 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน
ของผู้สอนรายวิชาการจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์น ้า  
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  
ปีการการศึกษา 2562 

นางสุปราณีย์ ธัญญรัตน์ สถานศึกษา 

37 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน
ของผู้สอนรายวิชาโครงการ  
รหัสวิชา 2602-8501  
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  

นางสาวธนกร ห้วยห้อง สถานศึกษา 

38 โครงการผลิตพรรณไม้น ้าเศรษฐกิจ  
รหัสวิชา (20601-2109)  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ สถานศึกษา 

39 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 
สาขาวิชาเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ที่เรียนวิชาการผลิต
พรรณไม้น ้าเศรษฐกิจ รหัส20601- 2102  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นายฉัตรชัย ซ้ายเกลี ยง สถานศึกษา 

40 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ด้วย
โปรแกรม Google Site  
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกจิและ
สังคม รหัสวิชา 3000-1201 ส้าหรับนักศึกษา ระดับ 
ปวส.1 สาขาวิชาเพาะเลี ยงสัตว์น ้า และสาขาวิชา
แปรรูปสัตว์น ้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ สถานศึกษา 

41 การใช้แอพพลิเคชัน Echo-VE ในการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจในงานอาชีพ (3000-1208) ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง สาขาวิชาเพาะเลี ยง
สัตว์น ้า 

นางรัฐกานต์ เชื อแหลม สถานศึกษา 

42 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั น ปวช.1/2 
สาขาวิชาเพาะเลี ยงสัตว์ ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน 

นายไมตรี บุญสนอง สถานศึกษา 
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