


รายชื่อครูผู้สอนและช่ือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท)  
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
แผนกวิชาการบัญชี 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 
1. นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา การบัญชีภาษีอากร (3201-2007) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการบัญชี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
2. นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ รหัสวิชา 3201 - 2107 เรื่องบทความและเอกสารต่างๆ 

ในการปฏิบัติงานส าหรับธุรกิจ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
3. นางสิริญญา ชูเชิด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ัน ปวส.2/2 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 

วิชา การบัญชีต้นทุน 2 รหัสวิชา 3201-2004 เรื่องการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2557 

4.  นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง เงินลงทุนระยะยาว วิชา การบัญชีช้ันกลาง 1 ส าหรับนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

5.  นายอุดม ใจบันทัด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสอบบัญชี รหัสวิชา 3201-2106 ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2  
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  โดยการใช้โปรแกรม Quizizz 

6.  นางสาวนารนี ดอเล๊าะ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 รหัสวิชา 3201 - 2004 เรื่อง การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน                   
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

7. นางสาวศิริวรรณ เพ็งสง รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนโดยการใช้กรณีศึกษา รายวิชากระบวนการจัดท าบัญชี รหัสวิชา 2201-2008                                   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 

8. นายณัฐชนน น้าริรัติศัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 สาชาวิชาการบัญชี โดยใช้ส่ือการสอน 
เรื่อง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับบัญชีสินค้ า รายวิชาหลักความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับบัญชีสินค้า รหัส 2201-2005  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 



 แผนกวิชาการเลขานุการ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นางสาวสิตา หมุดแหล๊ะ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการผลิตเอกสารเพื่องานส านักงาน            
รหัสวิชา 3216 – 2005 เรื่อง การพิมพ์หนังสือประทับตราด้วยคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 

2. นางจิรายุ สมัยชุม รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานสารบรรณ  
รหัสวิชา 3200 – 2009 เรื่อง การรับ- ส่งหนังสือ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

3. นางสาวกาญจนา ศิริบุญมี รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาหลักการจัดการเอกสาร รหัสวิชา 3216 – 2004 เรื่องวงจรเอกสารในส านักงาน 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 

4. นางสาวพัดดาว ฉุ้นทิ้ง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1004 เรื่อง การพิมพ์สัมผัสแป้นอักษร
ภาษาไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
โดยใช้ชุดแบบฝึกพิมพ์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

 
แผนกวิชาการตลาด 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นายชาคริต สะแม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายออนไลน์ รหัสวิชา 2202 - 2113 เรื่อง แนวโน้มการตลาดออนไลน์                        
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

2. นางอรวี ใจบันทัด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 2001 – 1002 เรื่อง การจัดท าแผนธุรกิจ                           
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

3. นางสาวสุมาลี บุญรังษี ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 สาขาการตลาด โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน                                 
วิซาการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด รหัสวิชา 3200 – 0006 เรื่อง หลักการพูดเพื่อการส่ือสารโดยท่ัวไป                                     
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

4. นางสุนันทา แก้วศรี รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาหลักการขาย รหัสวิชา 3200-0002 เรื่อง คุณสมบัติและจรรยาบรรณของ
พนักงานขาย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

5. นางวัชรี จ าเนียรสุข  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง รหัสวิชา (3200-0007) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง การบริหารจัดการร้านค้าปลีก ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557 



ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

6. นางณัฐฐาพร  ส านักเหยา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ โดยใช้ส่ือวีดีโอออนไลน์ นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.
2/1 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7. นายวิศิษฏ์ อรุณพันธุ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้PowerPoint กับการบรรยาย วิชากฎหมายพาณิชย์ของนักศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

8. นางสาวอาอีเซาะห์  ปาโห๊ะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์    
รหัสวิชา 3400 – 1003 เรื่องทักษะการน าเสนอ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1,2  
(ศูนย์ฯยะรัง) สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ ประเภทวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. นายมัรซูกี  มะเย็ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ โดยใช้แบบฝึกทักษะของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2562 

 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท) 
1. นายอิสมาแอ จิใจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา รหัสวิชา 3200 – 

0010 เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร ์ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 
2. นางมีโฉนด สุปัตติ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204-2007  เรื่องความรู้เบ้ืองต้น

เกี่ยวกับภาษา PHP ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
3. นายอัสฮารีย์ หะยีซ าซูดิน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ัน ปวส.1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 

วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดต้ังซอฟแวร์ รหัสวิชา 3204-2001 เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

4. นางสาวธิรรัตน์ บุญหา รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 20204 – 2006  
เรื่องการใช้สีและเส้น ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 

5. นางสาวปัทมา วรรณลักษณ์  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ รหัสวิชา 2204 – 2001 เรื่อง การใช้โปรแกรมน าเสนอ
ข้อมูล ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 

6. นางสาวธัญญรัตน์  นุ่นแก้ว รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาโปรแกรมตารางงาน รหัสวิชา 20204-2103 เรื่องการใช้ฟังก์ชัน การค านวณ            
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 



แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นางสายันห์ ธรรมเจริญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม  
รหัสวิชา 20701-2005 เรื่อง การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาการโรงแรม  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

2. นางมาเรียม เจะมะ การพัฒนาชุดการสอน วิชาการจัดน าเท่ียว รหัสวิชา 2702-2008 ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการโรงแรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

3. นางสาวพรพิสุทธิ์ นวลนิล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเครื่องด่ืมและการผสมเครื่องด่ืม  
รหัสวิชา 2701-2007 เรื่องการฝึกผสมเครื่องด่ืม ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาการโรงแรม  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 
แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 
1. นางสุวรรณา  อรุณพันธุ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชางานดอกไม้สด รหัสวิชา 2406-2001  

เรื่องความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับงานดอกไม้สด ของนักเรยีนระดับช้ันปวช.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประเภทวิชาคหกรรม  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

2. นายวีระพงษ์    บรรจุสุวรรณ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารชุดฝึกทักษะการจัดดอกไม้ วิชาการจัดดอกไม้ รหัสวิชา 20701 – 2112  
เรื่องการจัดดอกไม้รูปทรงฐานตามหลักสากล ระดับชัน ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  
ประเภทวิชาพาณิชกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 



แผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเทคนิคการตัดเย็บ  
เส้ือผ้าสตรี รหัสวิชา 3401-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงพุทธศักราช 2557 

2. นางสาวศันสนีย์ มะมิง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเทคนิคการตัดเย็บเส่ือผ้าบุรุษ รหัสวิชา 3401-2006 
เรื่อง ชนิดและลักษณะ ของเส้ือชาย ของนักศึกษาระดับชัน ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ ประเภทวิชาคหกรรม  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

3. นางแวไมซาเราะ  ราเหม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา กระโปรงสตรี เรื่อง รูปแบบกระโปรงสตรี  
ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

4. นางสาวสุนิษา พงษ์ระโนต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการจัดแสดงเส้ือผ้า รหัสวิชา 2401-2409  
เรื่อง ศิลปะในการจัดแสดงสินค้าของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 สาขาแฟช่ันและส่ิงทอ ประเภทวิชาคหกรรม  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

5. นางสาวซีตีแอเสาะ มูดอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเทคนิคการออกแบบเส้ือผ้า รหัสวิชา 3401 – 2004 
เรื่องโครงร่างหุน่และการวาด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1,2 (ศูนย์ๆยะรัง) สาขาวิชา
เทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอประเภทวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 
1. นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาอาหารไทยยอดนิยม รหัสวิชา2404-2101  

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยใช้ส่ือ รูปแบบ Interactive Content 
 

2. นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง ศึกษาการพัฒนาการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Learning together โดยใช้โปรแกรม socrative  
ในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องอุปกรณ์และเทคโนโลยีส าหรับท าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  
รายวิชาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

3. นางสาวสูรยานี  บาราเฮง ผลการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ Learning Together โดยใช้การเสริมแรงท่ีมีต่อความรับผิดชอบด้านการเรียน  
ในรายวิชาการประกอบอาหาร ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 



ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

4. นางสาวดีลา  เถาะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แอพพลิเคชัน Socrative ในรายวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารของนักศึกษา 
ระดับช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาคหกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

5. นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชาศิลปะกาจัดตกแต่งอาหาร ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปีท่ี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบชิปปา ร่วมกับเทคโนโลยี 

6. ว่าที่รต.หญิง วรรณศิริ สุนทรกุมาร การพัฒนาการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Learning together ในรายวิชาโภชนาการ รหัสวิชา 20404-2101 
ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยการใช้โปรแกรม socrative   
ผ่านสมาร์ทโฟน 

7. นางสาวศศิธร  แสนปินตา การพัฒนาทักษะการท างานโดยรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน รายวิชาเบเกอรี่เบ้ืองต้น รหัสวิชา 2404 -2007 ของนักเรียน 
ระดับช้ันปวช.๒ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

8. นางสาวปาวีณา  หลีหมัด ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาการแปรรูปอาหาร เรื่องการแปรรูปอาหาร โดยการหมัก ของนักศึกษาช้ันปวส. 1/2  
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ก่อนและหลังการจัดการเรียนแบบร่วมมือกัน (Learning together, LT)  
ประเภทวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

  
แผนกวิชาศิลปกรรม 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ การใช้ส่ือสมุดภาพถ่าย วิชาหลักการถ่ายภาพดิจิตอล เรื่องการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

2. นางปานตา วิมลมิ่ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
วิชาสุนทรียศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา 20301-9006 เรื่องความงามและการรับ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 

3. นางราตรี อิสสระโชติ การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่องการด าเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ในรายวิชาเทคนิคบาติกสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

4. นายฮัสลี นิฮะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชากราฟิกวีดิทัศน์ รหัสวิชา 2308-2006  
เรื่อง องค์ประกอบของงานวีดิทัศน์ ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทวิชาศิลปกรรม  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 



ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

5. นางกรุณา  บุญธรรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ รหัสวิชา 2301-2105 เรื่อง “จิตรกรรมสร้างสรรค์”  
โดยใช้ใบความรู้ ส าหรับนักเรียนวิจิตรศิลป์ ระดับ ปวช.3 ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2562 

6. นายวรภัทร  ธุวสันติ ผลการสอนแบบการลงมือปฏิบัติ (Active learning) ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการเขียนตัวการ์ตูน  
ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกคณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

  
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 
1. นายกุศล สารพร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  

วิชาพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม รหัสวิชา 20001-1002 เรื่องพลังงานกับการด ารงชีวิต ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

2. นายมานิต เหล็มปาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ  โดยใช้เอกสารประกอบ 
การเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000- 1505 เรื่อง สิทธิมนุษยชน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

3. นายปรีชา  มณีรัตนโชติ รายงานผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจากสังเคราะห์โดยใช้กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)..การพัฒนาความสามรถทางด้านการรับรู้ของผู้เรียนด้วยรูปแบบ 
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ.รหัสวิชา 3000 – 1403 เรือ่งความน่าจะเป็น (แฟกทอเรียล) 

4. นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๑  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียน 

5. นายฐิติพันธ์ นวลนิล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเพศวิถีศึกษา รหัสวิชา 20000-1602  
เรื่องการดูแลสุขภาพทางเพศของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/1 สาขาวิชาการบัญชี ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

6. นางสาวรุจิรา  บาเหาะ การพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ช้ันปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ โดยใช้เอกสารประกอบ 
การเรียน วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ รหัสวิชา 3000-1208 เรื่อง Graphs and Chart ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 



ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

7. นายฮะฟีซุดดีน  เจะมุ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ               
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

8. นางสาวนาตยา ประสมศรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรมของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1  
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ 

9. นางสาววรรณนิสา  บุญแก้ว การพฒันาการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า กร กล กว โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ส าหรับนักศึกษาช้ัน ปวส. 
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

10. นางสาวสุรัฏิ์ดาห์  สหสันติวรกุล การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิชาภาษาไทยธุรกิจ รหัสวิชา 20000 – 1103 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

11. นางสาววนิดา  บุญฤทธ์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม รหัสวิชา 2701-2101 เรื่อง Tourist 
Information ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
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