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รายชื่อผลงานวิจัยของครูผู้สอน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

         วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

รายชื่อผลงานวิจัยของครูผู้สอน จ านวน 43 เร่ือง 
ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อ – สกุล ระดับการเผยแพร ่

1 การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักศึกษาชั้น 
ปวส. 2/3 ที่เรียนวิชาเทคนิคการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนโดยใช้
เทคนิคการปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการเสริมแรง 

นางพัชริดา ข าขจร สถานศึกษา 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2  
สาขาแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในวิชาเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
(20601-2101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ สถานศึกษา 

3 การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ต้ังใจเรียนของนักเรียนชั้น ปวช 2  
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในรายวิชา การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
(20601-2101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

นายฉัตรชัย  ซ้ายเกลี้ยง สถานศึกษา 

4 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชา ระบบน้ าในงาน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วยการสอนแบบ Active Learning  
ในระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

นางยุพา จุทอง สถานศึกษา 
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การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน
วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเบื้องต้น (2060-11004)  
ของนักศึกษาชั้น ปวช.1 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

นายประยูร เฉิดฉ้ิม 
 
 

สถานศึกษา 

6 การจัดประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์การกิน
อาหารของปลาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

นางสาววัลภา ชีวาภิสัณห์ สถานศึกษา 

7 การตรวจฟอร์มาลีนในสัตว์น้ าบริเวณตลาดสิงหนคร 
อ าเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา 

นายประทีป สองแก้ว สถานศึกษา 

8 ศึกษาการรักษาแผลปลากัดด้วยน้ าสกัดกาบกล้วยในความเข้มข้น
ที่ต่างกัน 

นางมลฤดี พิชัยยุทธ์ สถานศึกษา 

9 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักศึกษา ปวช 2/1-2  

นายสันติธรรม เทพฉิม สถานศึกษา 

10 
 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนวิชา
เทคนิคการเลี้ยงกุ้ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

นายสมชาติ ชูมาก สถานศึกษา 

11 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน 
วิชาเทคนิคการเพาะพันธ์ุปลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 

นายธาฎา ศิณโส สถานศึกษา 
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ล าดับ ชื่อผลงาน (ต่อ) ชื่อ – สกุล ระดับการเผยแพร ่
12 การพัฒนาแบบการจัดประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้ วิชาสถิติและ

การวางแผนการทดลองทางการเกษตร L.E เรื่องวิธีการหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบแจกแจงความถ่ีด้วยเครื่องคิดเลข (ธรรมดา)  
ส าหรับนักศึกษา ปวส.2/2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

นางสาวเยาวมาลย์ ดิษโสภา สถานศึกษา 

13 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาจุลวิทยาเพ่ือการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วย ระดับชั้น ปวส.2 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ด้วยการสอนแบบ (Active learning)  

นางกรวิกา  ศรีวัฒนวรัญญู สถานศึกษา 

14 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่ มีต่อคุณภาพการ
สอนวิชางานทักษะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

นางประมุข  เอ้ียวสุข สถานศึกษา 

15 สาเหตุของการส่งงานไม่ตรงเวลาของนักศึกษาในระดับ  
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี่ที่  2/3  
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษา 2563 

นางสาวมายมูเนาะ มิคคาดี สถานศึกษา 

16 การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลข Number, Date and Time 
เป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับชั้น ปวส.1/2  
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยใช้ชุดฝึก 

นางสาวเอมอร  สว่างพงศ์ สถานศึกษา 

17 การใช้แอพพลิเคชั้น Echo Ve ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง  
(2000-1227) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

นางรัฐกานต์  เชื้อแหลม สถานศึกษา 

18 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน  
รหัสวิชา 3000-1101 รายวิชา ภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ  
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

นางอวยพร  ปัณวรรณ์ สถานศึกษา 

19 การรับปรงุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยสัญญา
การเรียน ของนักเรียน ชั้นปวช. 3 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ใน
รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 2001-1002 
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ภาคเรียนที่ 1/2563 

นางพชรภัทร  สุธารักษ ์ สถานศึกษา 

20 การพัฒนาผู้เรียนรู้เรื่องตารางธาตุและพันธะเคมีในรายวิชา เคมี
ทั่วไปและการวิเคราะห์ของนักศึกษา ปวส.1  

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

นางเยาวลักษ์  แกมกุม สถานศึกษา 

21 การแก้ไขปัญหาการเขาเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาชั้น ปวส1/2 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  
ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์เกษตรกรรม  
รหัส 3000-1409 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

นายณรงค์ศักด์ิ  ปัณวรรณ ์ สถานศึกษา 

22 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมโดยใช้กล้องจลุทรรศน์ในการศึกษาเซลล์ นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่.1 สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

นางสาวปิยรัตน์  เพชรรัตน์ สถานศึกษา 
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ล าดับ ชื่อผลงาน (ต่อ) ชื่อ – สกุล ระดับการเผยแพร ่
23 การแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนชั้นปวช

1/2 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

นายสุธี  บัวหนู สถานศึกษา 

24 การศึกษาการท าอาหารว่างสุนัขจากวัสดุเหลือปลาทูน่า นางพรเพ็ญ  อาสนศักด์ิ สถานศึกษา 

25 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน 
วิชาการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปสัตว์น้ า รหัส 30602-2003 

นางสาวธนกร  ห้วยห้อง สถานศึกษา 

26 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน 
วิชาการ การจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ า 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ปีการศึกษา 2563 

นางสุปราณีย์  ธัญญรัตน์ สถานศึกษา 

27 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช. 2  เรื่องไม่ส่งงาน/
การบ้าน 

นายตะวัน  ช่วยชูเครือ สถานศึกษา 

28 การพัฒนาทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่าน Search Enging  
ของนักศึกษาชั้นปวช. 3/4 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โครงการ
อาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช) ภาคเรียนที่ 1/2563 

นางสาวสุปรีดา  สังวาลย์ สถานศึกษา 

29 การพัฒนาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความ
ขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงในใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน  
โดยกระบวนการสอนแบบการแบ่งกลุ่ม  

นายพงศ์เทพ  สุวรรณโณ สถานศึกษา 

30 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาโดยเอกสาร
ประกอบการสอนเรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
รายวิชาทักษะพ้ืนฐานชาวเรือ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/6 

นายพงษ์พิศาล  กังสังข์ สถานศึกษา 

31 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน 
วิชา โรค พยาธิและศัตรูของสัตว์น้ า ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา2563 

นายศุภชาติ  ส าลีวงษ์ สถานศึกษา 

32 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน
รายวิชา การเลี้ยงสัตว์น้ าแบบผสมผสาน รหัส 20601-2105  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 

นางสาวสุกฤตา สามารถกิจ สถานศึกษา 

33 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนชั้นเรียนและการส่งงานของ
นักศึกษา ปวส. 2/2-3 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

นางอังสนา  หะยีหะเต้ง สถานศึกษา 

34 วิจัยโลชั่นบาร์จากลิ้นทะเล นายอนุสรณ์  ช่วยทอง และ
คณะ 

จังหวัด 

35 การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านการคิดค้นอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาใน
รายวิชาการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 

นายพิมาน  เหลาะเหม สถานศึกษา 

36 การเพาะไรแดงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเสริมด้วยร าละเอียด นางมลฤดี  พิชัยยุทธ์ สถานศึกษา 
37 การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักศึกษาชั้น ปวส.1 

สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ที่ลงทะเบียนเรียน  
วิชาเทคนิคการเพาะพันธ์ุปลา 
 

นายธาฎา  ศิณโส สถานศึกษา 
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ล าดับ ชื่อผลงาน (ต่อ) ชื่อ – สกุล ระดับการเผยแพร ่
38 การส่งเสริมวิธีการวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงป1ี สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ STSE –Approach 

นางสาวปิยรัตน์  เพชรรัตน์ สถานศึกษา 

39 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักเรียน
ชั้น ปวส.1/3 วิชาเทคนิคการเลี้ยงกุ้ง โดยเทคนิคพฤติกรรม
เสริมแรง 

นางพัชริดา  ข าขจร สถานศึกษา 

40 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการเมืองการปกครองของ
ไทย เรื่อง การบริหารแผ่นดิน โดยชุดแบบฝึก ใบงาน  
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1/6 สาขาแปรรูป 

นายสุธี  บัวหนู สถานศึกษา 

41 การปรับปรงุพฤติกรรมเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักศึกษาชั้นปี 
ปวส.2 วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ  
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

นางพชร  สุธารักษ ์ สถานศึกษา 

42 การท าผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาไสล้าวารสแกงไทย นางพรเพ็ญ อาสนศักด์ิ 
นางสาวสุธาสินี คงทอง 

ระดับภาค 

43 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

นางสาวเยาวดี รุ่งเรือง  สถานศึกษา 


