


 

รายชื่อครูผู้สอนและช่ือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท)  
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
แผนกวิชาการบัญชี 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 
1. นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า รหัสวิชา 30201-0001 เรื่อง การปิดบัญชี 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
2. นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะวิชาการบัญชีต้นทุน 1 รหัสวิชา 3201-2005  เรื่อง ระบบบัญชีท่ีไม่สมบูรณ์แบบ  

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
3. นางสิริญญา ชูเชิด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ัน ปวส.1/2 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชี

เบ้ืองต้น รหัสวิชา 30200-0001 เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2563 
4.  นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการเปล่ียนแปลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน  

วิชาการบัญชีช้ันกลาง 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
5.  นายอุดม ใจบันทัด รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  

รหัสวิชา 3201-2104 เรื่อง การวิเคราะห์อัตราร้อยละในแนวดิ่ง ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

6.  นางสาวนารนี ดอเล๊าะ รายงานผลการ จัดการเรียนการสอนแบบโครงการเป็นฐาน (Project Based Learning) โครงการการบูรณาการการจัดการเรียน 
การสอน กิจกรรมการประยุกต์ใช้ในธุรกิจจ าหน่ายอาหารว่าง ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน ๑ รหัสวิชา 3201-2003 ภาคเรียนท่ี 1   
ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพซั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗  

7. นางสาวศิริวรรณ เพ็งสง รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะวิชาการบัญชีเบ้ืองต้น รหัสวิชา 20200-1002 เรื่องการวิเคราะห์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 

8. นายณัฐชนน น้าริรัติศัย ปัจจัยพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อการเรียนในรายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 ห้อง 1 ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2563 



 

 แผนกวิชาการเลขานุการ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นางสาวสิตา หมุดแหล๊ะ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน 
รหัสวิชา 30216-2003 เรื่องการสร้างจดหมายเวียน  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

2. นางจิรายุ สมัยชุม รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาธุรการส านักงาน รหัสวิชา 30216-2002 
เรื่องประเภทงานธุรการส านักงาน (การับ ส่ง หนังสือ) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

3. นางสาวกาญจนา ศิริบุญมี รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการจัดประชุม รหัสวิชา 2203 – 2007 เรื่องความรู้เกี่ยวกับการประชุม  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

4. นางสาวพัดดาว ฉุ้นทิ้ง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1004  เรื่อง การพิมพ์สัมผัสแป้นอักษร
ภาษาไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
โดยใช้ชุดแบบฝึกพิมพ์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 



 

แผนกวิชาการตลาด 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นางณัฐฐาพร  ส านักเหยา รายงานการใช้ส่ือวีดีโอออนไลน์  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบริหารคุณภาพในองค์การ รหัสวิชา 3001-1001 
ของนักศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

2. นางอรวี ใจบันทัด การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1003 เรื่องกระบวนการขาย โดยใช้แบบประเมิน 
ผลก่อนเรียนและหลังเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562 

3. นางสาวสุมาลี บุญรังษี ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 2 สาขาการจัดการส านักงานโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  
วิชาหลักการตลาด รหัสวิชา 3200 – 1003 เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

4. นางสุนันทา แก้วศรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาหลักการขาย รหัสวิชา 3200-0002 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  
เรื่องการเสนอขายและการสาธิต  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

5. นางวัชรี จ าเนียรสุข  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย รหัส 3202-9001 โดยใช้เอกสารประกอบ 
การเรียน เรื่อง ตัวแทนโฆษณา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

6. นายชาคริต สะแม การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบในการเรียนวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 2 สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะบริหารธุรกิจ 

7. นายวิศิษฏ์ อรุณพันธุ์ การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา กฎหมายพาณิชย์ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี 
8. นางสาวอาอีเซาะห์  ปาโห๊ะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการขายตรง รหัสวิชา 2202-2102  

เรื่องการวางแผนและเทคนิคการขาย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด                         
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. นางสาวลาวัลย์  แสงเขียว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 1/1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2562 

 



 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท) 

1. นางมีโฉนด สุปัตติ รายงานการใช้ชุดการเรียนออนไลน์วิชาระบบปฏิบัติการเบ้ืองต้น รหัสวิชา 20204 - 2001 เรื่องโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

2. นางสาวธิรรัตน์ บุญหา รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104  
เรื่อง หน้ามาสเตอร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

3. นายอิสมาแอ จิใจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา  
รหัสวิชา 20204 – 2002 เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

4. นายอัสฮารีย์ หะยีซ าซูดิน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ัน ปวส.2/1  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  
วิชา การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย รหัสวิชา 3204-2003  เรื่องโครงสร้างเครือข่ายและประเภทของระบบเครือข่าย  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

5. นางสาวปัทมา วรรณลักษณ์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

6. นางสาวธัญญรัตน์  นุ่นแก้ว รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา 30204-2002 
เรื่อง รูปแบบของฐานขอ้มูล ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

 



 

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นางสายันห์ ธรรมเจริญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการประกอบอาหารโรงแรม รหัสวิชา 20701-2003 
เรื่องการประกอบอาหารโรงแรมครัวร้อน ครัวเย็น ครัวเบเกอรี่ ครัวคอฟฟี่ชอป ของนักเรียนศึกษาระดับช้ัน ปวช.2  
สาขาวิชาการโรงแรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

2. นางมาเรียม เจะมะ การพัฒนาการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว รหัสวิชา 20700-1001  ส าหรับผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการโรงแรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

3. นางสาวธารารัตน์  บุญทวิโรจน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชางานส่วนหน้าโรงแรม รหัสวิชา 20701-2008  
เรื่อง ความเบื้องต้นเกี่ยวกับงานส่วนหน้าโรงแรมของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาการโรงแรม ประเภทวิชาการท่องเท่ียว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

4. นางสาวพรพิสุทธิ์ นวลนิล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาธุรกิจโรงแรม (Hotel Business) รหัสวิชา 2700-1007 
เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติตนส าหรับพนักงานโรงแรม  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 วิชาศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร รหัสวิชา 20404-2006 เรื่องความรู้เบ้ืองต้นศิลปะ 
การจัดตกแต่งอาหาร ระดับช้ัน ปวช.2 ภาควิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 
 

แผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชือ่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นางแวไมซาเราะ  ราเหม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการใช้และการบ ารุงรักษาจักร เรื่อง การเย็บตะเข็บ
พื้นฐาน ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

2. นางสาวศันสนีย์ มะมิง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเส้ือสตรีเบื้องต้น รหัสวิชา 30400-0004  
เรื่อง ชนิดและลัษณะเส้ือสตรี ของนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ ประเภทวิชาคหกรรม  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

3. นางสาวสุนิษา พงษ์ระโนต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการออกแบบเส้ือเบ้ืองต้น เรื่องวัสดุอุปกรณ์ 
ในการออกแบบเส้ือผ้า ของนักเรียนระดับช้ันปวช.2  สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

4. นางสาวซีตีแอเสาะ มูดอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาสัมมนาวิชาชีพ รหัสวิชา 3400-1001  
เรื่อง หลักการเขียนโครงการของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1และปวส.2 (ศูนย์ยะรัง) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย ประเภทวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 
 



 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน Project-Based Learning ท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์  
ในรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้น รหัสวิชา 20404-2002 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๒  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

2. นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) รายวิชาขนมไทยเบื้องต้น  
เรื่องการจัดตกแต่งและการบรรจุภัณฑ์ขนมไทย ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 2 ภาควิชาอาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

3. นางสาวสูรยานี  บาราเฮง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการประกอบอาหาร (Cooking) รหัสวิชา 30400-0006  
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีท่ี 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
กระบวนการ Active Learning 

4. นางสาวดีลา  เถาะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ในรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
รหัสวิชา 20001-1001 ของนักเรียนระดับชัน ปวช. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

5. นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชาขนมไทย รหัสวิชา 3404-2005 
ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

6. ว่าที่รต.หญิง วรรณศิริ สุนทรกุมาร การพัฒนาการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชาอาหารอาเซียน รหัสวิชา 3404-2127 
ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยการใช้โปรแกรม socrative  
ผ่านสมาร์ทโฟน 

7. นางสาวปาวีณา  หลีหมัด ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การอาหารของน้ านมของนักศึกษา ระดับช้ันปวส. 1/1 โดยใช้การเรียนรู้ 
แบบวิธีการทดลองร่วมกับการใช้ส่ือ AR card ประเภทวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 
  



 

แผนกวิชาศิลปกรรม 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการถ่ายภาพดิจิทัล (30308-2002) เรือ่งความรู้เบ้ืองต้นในการถ่ายภาพ  
ด้วยชุดการสอนแบบโมดูล (Instruction Module) ส าหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ช้ันปีท่ี 1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

2. นางราตรี อิสสระโชติ การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ การด าเนินงานโครงการ ในรายวิชาโครงการด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
เพื่อสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

3. นายฮัสลี นิฮะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการออกแบบกราฟิกโปสเตอร์เพื่องานโฆษณา  
รหัสวิชา 2308-2107 ของนักเรียน ระดับช้ันปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

4. นางกรุณา  บุญธรรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวาดเขียนพื้นฐาน 20300-1004  (Basic Drawing) เรื่อง "การพฒันาทักษะการ
วาดเขียนพื้นฐาน" โดยใช่ใบความรู้ ส าหรับนักเรียนสาขาศิลปกรรมแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ปวช. 1 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2563  

5. นายวรภัทร  ธุวสันติ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
  
 



 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นายกุศล สารพร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
 วิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 30000-1308 เรื่องพลังงานเพื่อการขนส่ง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

2. นายมานิต เหล็มปาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ัน ปวส.1/1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
วิชาชีวิตกับสังคมไทย รหัสวิชา 30000 - 1501 เรื่อง การจัดระเบียบทางสังคม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2563 

3. นายปรีชา  มณีรัตนโชติ รายงานผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการเรียนรู้ จากการสังเคราะห์โดยใช้กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน  
ด้วยกิจกรรมฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 3000-1404 

4. นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๒ ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียน 

5. นายฐิติพันธ์ นวลนิล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา 20001-
1001 เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2/1 สาขาวิชาการบัญชี 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

6. นางสาวภรณี  ไชยนรินทร์ การพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดค า โดยใช้แผนผังความคิดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้น (ปวส.) ปีท่ี 1 
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

7. นางสาวรุจิรา  บาเหาะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
เรื่อง Graphs and Charts ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

8. นายฮะฟีซุดดีน  เจะมุ ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 



 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 
9. นางสาวนาตยา ประสมศรี รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนคติ วิชามนุษยสัมพันธ์ 

ในการท างาน รหัสวิชา 30000-1605 ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2563  

10. นางสาววรรณนิสา  บุญแก้ว การพัฒนาการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ขร ขล ขว โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าส าหรับนักศึกษาช้ันปวส. 1 
สาขาดิจิทัลอาร์ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

11. นางสาววนิดา  บุญฤทธิ์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ
ฟัง-พูด รหัสวิชา 20000-1202 เรื่อง Greeting and Introduction ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

12. นางสาวกนกวรรณ  ค้าขึ้น การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต 

 
 


