


 

รายชื่อครูผู้สอนและช่ือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท)  
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
แผนกวิชาการบัญชี 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 
1. นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ วิชาหลักการบัญชีเบ้ืองต้น 2 รหัสวิชา 3200-0004   

เรื่อง กระดาษท าการ 8 ช่อง ส าหรับนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช 2557 

2. นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาการบัญชีต้นทุน 1 รหัสวิชา 3201-2003  เรื่อง เศษวัสดุ ของเสีย สินค้ามีต าหนิกับนักศึกษา 
ระดับช้ัน ปวส.2/3 สาขาวิชาการบัญชี 

3. นางสิริญญา ชูเชิด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ัน ปวช.1/1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้ชุดฝึกทักษะ วิชาการบัญชีเบ้ืองต้น  
รหัสวิชา 20200-1002 เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

4.  นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องการบันทึกบัญชีท่ีไม่สมบูรณ์ วิชาการบัญชีช้ันสูง 1  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

5.  นายอุดม ใจบันทัด รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  
รหัสวิชา 3201-2104 เรื่อง การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

6.  นางสาวนารนี ดอเล๊าะ รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ วิชาการบัญชีต้นทุน 1 รหัสวิชา 3201-2003  เรื่อง ระบบบัญชีต้นทุนการผลิต 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

7. นางสาวศิริวรรณ เพ็งสง การพัฒนาผลการเรียนรายวิชา การบัญชีเบ้ืองต้น รหัสวิชา 20200-1002 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องรายการปรับปรุงบัญชี  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

8. นายณัฐชนน น้าริรัติศัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้ส่ือการสอน เรื่อง การบัญชีเบ้ืองต้น 2 
รายวิชาหลักความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับบัญชีสินค้า รหัส 3200-0004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 



 

 แผนกวิชาการเลขานุการ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นางสาวสิตา หมุดแหล๊ะ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการส านักงาน 
รหัสวิชา 3216-2103 เรื่องความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการสัมมนา  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

2. นางจิรายุ สมัยชุม การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักเรียนช้ัน ปวช.3  
สาขาวิชาการเลขานุการ 

3. นางสาวกาญจนา ศิริบุญมี รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาพิมพ์อังกฤษเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1005 เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 
เครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

4. นางสาวพัดดาว ฉุ้นทิ้ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น เรื่อง การพิมพ์สัมผัสแป้นอักษรภาษาไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยใช้ชุดแบบฝึกพิมพ์ 

 
แผนกวิชาการตลาด 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 
1. นายชาคริต สะแม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การค้าปลีกและค้าส่ง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 2 แผนกวิชาการตลาด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ด้วยวิธีการสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน 
2. นางอรวี ใจบันทัด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

รหัสวิชา 2001-1002 เรื่องกระบวนการขาย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
3. นางสาวสุมาลี บุญรังษี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาหลักการตลาด เรื่อง ผลิตภัณฑ์ ส าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2/4 สาขาวิชาการบัญชี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
4. นางสุนันทา แก้วศรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาหลักการขาย รหัสวิชา 3200-0002 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  

เรื่องความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการขาย  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
5. นางวัชรี จ าเนียรสุข  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนท่ีความคิดจัดการโฆษณาและส่งเสริมการขาย  

เรื่อง การสร้างสรรค์งานโฆษณา ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
6. นางณัฐฐาพร  ส านักเหยา การพัฒนาผลการเรียนรายการบริหารคุณภาพในองค์การ รหัสวิชา 3001-1001 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  

เรื่อง การจัดการความเส่ียง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 



 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

7. นายวิศิษฏ์ อรุณพันธุ์ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวช.3 สาขาการบัญชี ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2562 

8. นางสาวอาอีเซาะห์  ปาโห๊ะ การใช้การเสริมแรงทางบวกในการพัฒนาความรับผิดชอบ ในรายวิชาเทคนิคการน าเสนอ รหัสวิชา 3400-1002 ของนักศึกษา
ระดับช้ัน ปวส.2 (ศูนย์ยะรัง) สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ ประเภทวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. นายมัรซูกี  มะเย็ง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท) 

1. นายอิสมาแอ จิใจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา   
รหัสวิชา 2204-2005 เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 

2. นางมีโฉนด สุปัตติ รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  
เรื่อง การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ในงานธุรกิจ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

3. นายอัสฮารีย์ หะยีซ าซูดิน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย รหัสวิชา 3204-2003  
เรื่องอุปกรณ์เครือข่ายและส่ือน าสัญญาณ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

4. นางสาวธิรรัตน์ บุญหา รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาโปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2204-2105  
เรื่อง การปรับแต่งภาพและการใช้ฟิลเตอร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

5. นางสาวปัทมา วรรณลักษณ์  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 2001 – 2001  
เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

6. นางสาวธัญญรัตน์  นุ่นแก้ว รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการวิเคราะห์ รหัสวิชา 3204-2006 เรื่องการเขียนผังงานระบบ  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 



 

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นางสายันห์ ธรรมเจริญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาหารไทย รหัสวิชา 2701-2117  
เรื่องประเภทอาหารและต ารับอาหาร ของนักเรียนศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาการโรงแรม  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

2. นางมาเรียม เจะมะ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาศิลปวัฒนธรรม รหัสวิชา 2700-1002  
เรื่อง ประเพณีชุมชน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) 

3. นางสาวพรพิสุทธิ์ นวลนิล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชางานส่วนหน้าโรงแรม รหัสวิชา 2701-2008  
เรื่องการบริหารส่วนหน้าของโรงแรม  ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชาการโรงแรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 
แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 
1. นางสุวรรณา  อรุณพันธุ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาพื้นฐานงานประดิษฐ์ รหัสวิชา 20400-1003 

เรื่องงานแกะสลักผัก ผลไม้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
ประเภทวิชา คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

2. นายวีระพงษ์    บรรจุสุวรรณ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเทคนิคการน าเสนอผลงาน รหัสวิชา 3400-1002  
ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาคหกรรมท่ัวไป ประเภทวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 



 

แผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
วิชาเส้ือผ้าสตรีเบื้องต้น รหัสวิชา 3400-0004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช 2557 

2. นางสาวศันสนีย์ มะมิง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเทคนิคการตัดเส้ือผ้าเด็ก รหัสวิชา 3401-2107  
เรื่อง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเส้ือเด็กและการวิเคราะห์แบบเส้ือ ของนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ          
ประเภทวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

3. นางแวไมซาเราะ  ราเหม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการตัดเย็บเบื้องต้น เรื่อง การเย็บตะเข็บด้วยมือ 
และการเย็บจักร ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

4. นางสาวซีตีแอเสาะ มูดอ การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน โดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก (Reinforcement)  
รายวิชาเส้ือบุรุษเบื้องต้น รหัสวิชา 3401-2107 ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 และ ปวส.2 (ศูนย์ยะรัง)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ ประเภทวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือวีดิทัศน์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “ประเภทของอาหารไทย” 
ในรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้น ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 

2. นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง การศึกษาผลการใช้ส่ือการสอนชุด kitchen equipment ในการจดจ าของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.1/1  
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

3. นางสาวสูรยานี  บาราเฮง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ส่ือประสม เรื่อง กระบวนการผลิตอาหารให้มีคุณภาพ ในรายวิชา ความปลอดภัย 
ในงานอาหารของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2/2 (ทวิภาคี) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

4. นางสาวดีลา  เถาะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรือง การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ในรายวิชา 3404-2002  
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร โดยใช้วิธีการสอนแบบ MIAP ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
ประเภทวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 



 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

5. นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส ผลการเรียนรู้ด้วยบัตรค า โดยใช้บทเรียนส่ือประสม เรื่องขนมไทยโบราณ ในรายวิชาขนมไทย ของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.1/2 
(ทวิภาคี) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

6. ว่าท่ีรต.หญิง วรรณศิริ สุนทรกุมาร การพัฒนาบทเรียนผ่านสมาร์ทโฟนตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ รายวิชาอาหารบ าบัดโรค  
รหัสวิชา 2404-2120 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี   
โดยใช้ส่ือรูปแบบ Interactive  Content 

7. นางสาวศศิธร  แสนปินตา การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก รายวิชาอาหารนานาชาติ  
รหัสวิชา 2404-2008 ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.3/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

8. นางสาวปาวีณา  หลีหมัด การศึกษาผลของการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์งานครัวจากการใช้ส่ือออนไลน์ประเภทบัตรค า (Flashcard) 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ MIAP ประเภทวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

  
แผนกวิชาศิลปกรรม 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 
1. นายฉัตรชยั ธรรมรัตน์ การใช้ส่ือสมุดภาพถ่ายวิชาองค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ช้ันปีท่ี 2 คณะวิชาศิลปกรรม 
2. นางปานตา วิมลมิ่ง การศึกษาผลการส่งผลงาน รายวิชาศิลปะไทย ด้วยการเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement)  

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
3. นางราตรี อิสสระโชติ การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม 2I 4P 2E Model รายวิชาโครงการ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
4. นายฮัสลี นิฮะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการตกแต่งภาพด้วยเอฟเฟก 3 มิติ  

ของนักเรียน ระดับช้ันปว.ช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
5. นายวรภัทร  ธุวสันติ ผลการสอนโดยการลงมือปฏิบัติท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีสี ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 



 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นายกุศล สารพร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 3000-1305 เรื่องเครืองใช้ไฟฟ้าในส านักงาน ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

2. นายมานิต เหล็มปาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000-1505  
เรื่อง วิวัฒนาการ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

3. นายปรีชา  มณีรัตนโชติ รายงานผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการเรียนรู้ จากการสังเคราะห์โดยใช้กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การพัฒนาทักษะกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัยและนิรนัย วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ รหัสวิชา 3000-1403 

4. นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ช้ันปีท่ี 1 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยใช้ผังความคิด 

5. นายฐิติพันธ์ นวลนิล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ  

6. นางสาวรุจิรา  บาเหาะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ รหัสวิชา 3000-1208 เรื่อง Career ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช 2557 

7. นายฮะฟีซุดดีน  เจะมุ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สนุกกับแรงและพลังงาน ของนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

8. นางสาวนาตยา ประสมศรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซี่ยนศึกษา ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ 

9. นางสาววรรณนิสา  บุญแก้ว การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1/2 แผนกวิชาการบัญชี 

10. นางสาวสุรัฏิ์ดาห์  สหสันติวรกุล รายงานการพัฒนาการพูด โดยใช้วิธีการสอนแบบบทบาทสมมติ วิชาภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 
เรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557 



 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

11. นางสาววนิดา  บุญฤทธ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  
วิชาสนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม รหัสวิชา 3701-2006 เรื่อง Greeting & Welcoming guests ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

. 
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