


 
รายชื่อครูผู้สอนและช่ือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท)  

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
แผนกวิชาการบัญชี 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 
1. นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีภาษาอากร รหัสวิชา 30201-2007 เรื่องอากรแสตมป์   

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2563 
2. นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี รหัสวิชา 3201-2107   

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

ห้างหุ้นส่วน รหัสวิชา 30201-0002 เรื่องการรับหุ้นส่วนใหม่ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2563 
4.  นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องกต๋ัวเงินรับ วิชาการบัญชีช้ันกลาง 1 (30201-2001) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
5.  นางสาวนารนี ดอเล๊าะ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุน 2 รหัสวิชา 3201-2004 เรื่อง การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน  

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพซั้นสูง พุทธศักราช 2557 
6.  นางสาวศิริวรรณ เพ็งสง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า รหัสวิชา 20201-2001  

เรื่องรายการปรับปรุงบัญชี  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
7. นางสาวรสสุคนธ์  หนังสือ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี รหัสวิชา 3201-2107   

เรื่อง บทความและเอกสารต่างๆ ในการปฏิบัติงานสําหรับธุรกิจ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
8. นายณัฐชนน น้าริรัติศัย ปัจจัยพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อการเรยีนในรายวิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

ระดับช้ัน ปวช.2 ห้อง 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
9. นางสาวสุมิตรา  เจ๊ะอุมาร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 20201-2005  

เรื่องการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 



 
 แผนกวิชาการเลขานุการ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นางสาวสิตา หมุดแหล๊ะ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการผลิตเอกสารเพื่องานสํานักงาน  
รหัสวิชา 30216-2005 เรื่องการพิมพ์จดหมายธุรกิจไทยต่างประเทศ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช 2563 

2. นางจิรายุ สมัยชุม รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   
รหัสวิชา 30216-2007 เรื่อง การเขียนโครงการ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

3. นางสาวกาญจนา ศิริบุญมี รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการจัดประชุม รหัสวิชา 30200-0028  
เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2556 

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

 
แผนกวิชาการตลาด 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 
1. นางณัฐฐาพร  สํานักเหยา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบริหารคุณภาพในองค์การ รหัส 3001-1001 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

เรื่อง กิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองค์การ สําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ช้ันปีท่ี 2/1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

2. นางอรวี ใจบันทัด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  
รหัสวิชา 20001-1003  เรื่องการจัดทําแผนธุรกิจ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562 

3. นางสาวสุมาลี บุญรังษี ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1/1 สาขาการจัดการสํานักงาน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
วิชาหลักการตลาด รหัสวิชา 30200 – 1002 เรื่องแนวความคิด      ทางการตลาด ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2563 

4. นางสุนันทา แก้วศรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการขายเบื้องต้น รหัสวิชา 30200-0002  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  



 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

เรื่องความรู้เกี่ยวกับงานการขาย  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
5. นางวัชรี จําเนียรสุข  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา        โครงการ รหัส 30211-8501  โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อช่วยเพื่อน  

เรื่อง การพิมพ์รายงานโครงการวิจัย ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

6. นายชาคริต สะแม การพัฒนาทักษะปฏิบัติการขาย ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติการขาย ของนักเรียน ปวช.1 การตลาด  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

7. นายวิศิษฏ์ อรุณพันธุ์ การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา กฎหมายธุรกิจ ของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด 
8. นางสาวอาอีเซาะห์  ปาโห๊ะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้   เอกสารประกอบการเรียน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  

รหัสวิชา 30200-0003 เรื่องรูปแบบแผนธุรกิจ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
9. นางสาวลาวัลย์  แสงเขียว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง ผลของการแก้ไขปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจและบทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 2/1 
สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 



 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท) 

1. นางมีโฉนด สุปัตติ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลด้วยใบความรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
เรื่องหลักการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

2. นางสาวธิรรัตน์ บุญหา รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา องค์ประกอบศิลป์สําหรับงานคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 20204-2006  
เรื่อง การดราฟรูป  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

3. นายอิสมาแอ จิใจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
รหัสวิชา 20204 – 2005 เรื่อง อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2563 

4. นายอัสฮารีย์ หะยีซําซูดิน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ปวช.1  สาขาวิชาการตลาด โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 20001-2001  เรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ               
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

5. นางสาวปัทมา วรรณลักษณ์  รายงานการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 20001-2001  
เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงาน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

6. นางสาวธัญญรัตน์  นุ่นแก้ว รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 30204-2005  
เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

 
 



 
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นางสายันห์ ธรรมเจริญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการบริการอาหารและเครื่องด่ืม  
รหัสวิชา 20701-2005 เรื่องการบริการอาหารและเครื่องด่ืม ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาการโรงแรม  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

2. นางมาเรียม เจะมะ การพัฒนาชุดการสอน วิชาปฏิบัติการจัดนําเท่ียว รหัสวิชา 20702-2010  สําหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการโรงแรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

3. นางสาวธารารัตน์  บุญทวิโรจน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการท่องเท่ียวชุมชน รหัสวิชา 20702-2002  
เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการท่องเท่ียวชุมชน ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรม ประเภทวิชาการท่องเท่ียว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

4. นางสาวพรพิสุทธิ์ นวลนิล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย วิชาภัตตาคารและการจัดเล้ียง Hotel Business  
รหัสวิชา 20701 – 2006 เรื่องความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภัตตาคารของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาการโรงแรม  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 
แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 
1. นางสุวรรณา  อรุณพันธุ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาศิลปะการจัดดอกไม้ รหัสวิชา 3701-2207  

เรื่องการจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐาน ของนกัเรียนระดับ ช้ันปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

2. นายวีระพงษ์    บรรจุสุวรรณ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการจัดดอกไม้  รหัสวิชา 20701-2112  
ระดับช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 



 
  

แผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นางแวไมซาเราะ  ราเหม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการตกแต่งเส้ือผ้า 
เรื่อง การเย็บวัสดุตกแต่ง ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

2. นางสาวศันสนีย์ มะมิง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเส้ือผ้าบุรุษเบื้องต้น รหัสวิชา 30400-0004  
เรื่อง ชนิดของเส้ือบุรุษ ของนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย ประเภทวิชาคหกรรม  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

3. นางสุนิษา สิงห์โต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเทคนิคการนําเสนอผลงานแฟช่ัน รหัส 3401-2112  
เรื่องความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการนําเสนอ ของนักศึกษา ระดับช้ันปวส.2  สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ ประเภทวิชาคหกรรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

4. นางสาวซีตีแอเสาะ มูดอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเทคนิคการตัดเย็บกางเกงสตรี รหัสวิชา 3401-9008 
เรื่อง หลักการออกแบบ ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ ประเภทวิชาคหกรรม  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 
 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: PjBL)  ในรายวิชาอาหารไทยยอดนิยม  
รหัสวิชา 2404-2101 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

2. นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: PjBL)  ท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์  
ในรายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก รหัสวิชา 2404-2108 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 



 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 
3. นางสาวสูรยานี  บาราเฮง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาอาหารและ 
4. นางสาวดีลา  เถาะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน (Project base learning : PjBL)  

ในรายวิชาโครงงาน รหัสวิชา 30404-8501 ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1/2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
ประเภทวิชาคหกรรม วทิยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

5. นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: PjBL)  ท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาศิลปะ 
การออกแบบตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร รหัสวิชา 30404-2105 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 

6. ว่าที่รต.หญิง วรรณศิริ สุนทรกุมาร การพัฒนาการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: PjBL)  ร่วมกับ 
การใช้โปรแกรม socrative ผ่านสมาร์ทโฟน ในรายวิชาโภชนาการ รหัสวิชา 20404-2101 ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

7. นางสาวปาวีณา  หลีหมัด ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ในรายวิชาโครงการ ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2/1 
ประเภทวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

  
 



 
 

แผนกวิชาศิลปกรรม 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ การพัฒนาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) รายวชิาการถ่ายภาพเบื้องต้น (20308-2005) ของนักเรยีนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

2. นางราตรี อิสสระโชติ การพัฒนาส่ือวีดิทัศน์ วิชาสร้างภาพประกอบ 3 มิติ เรื่อง การออกแบบโครงร่างช้ินงานและสร้างโมเดล สําหรับนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

3. นายฮัสลี นิฮะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาหลักการวีดิทัศน์เบ้ืองต้น รหัสวิชา 20308-2006  
ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

4. นางกรุณา  บุญธรรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ เรื่อง "การพัฒนาทักษะจิตรกรรมสร้างสรรค์"  
โดยใช่ใบความรู้ สําหรับนักเรียนสาขาศิลปกรรม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  

5. นายวรภัทร  ธุวสันติ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิชาการสร้างสรรค์งานแอนิเมช่ัน 2 มิติด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ Coachee 

  
 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 

1. นายฮะฟีซุดดีน  เจะมุ ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2. นายมานิต เหล็มปาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย  
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา ชีวิตกับสังคมไทย รหัสวิชา 30000 – 1501 เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมไทย  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

3. นายปรีชา  มณีรัตนโชติ รายงานผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการสังเคราะห์โดยใช้กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ของผู้เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ 



 
ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(วิจัย 5 บท 
4. นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ์ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี 1  

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยใช้แอปพลิเคชัน Echo English 
5. นายฐิติพันธ์ นวลนิล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาเพศศึกษา รหัสวิชา 20000-1602  

เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับเพศของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

6. นางสาวภรณี  ไชยนรินทร์ การพัฒนาการเขียนสะกดคําด้วยชุดฝึกเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทย วิชาภาษาไทยธุรกิจ รหัสวิชา 20000-1103  
ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 สาขาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

7. นางสาวรุจิรา  บาเหาะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ  โดยใช้เอกสาร 
ประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ รหัสวิชา 3000-1208 เรื่อง Graphs and Charts  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

8. นางสาวนาตยา ประสมศรี รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนคติวิชาหน้าท่ีพลเมือ 
งและศีลธรรม รหัสวิชา 20000-1501 ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
พุทธศักราช 2562 

9. นางสาววรรณนิสา  บุญแก้ว การพัฒนาการอ่านออกเสียงคําควบกลํ้า คร คล คว โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกลํ้าสําหรับนักศึกษาช้ันปวส. 1 
สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

10. นางสาววนิดา  บุญฤทธิ์ รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร รหัสวิชา 30000-1201 เรื่อง Greeting and Introduction  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

11. นางสาวกนกวรรณ  ค้าขึ้น การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ด้วยหนังสือเล่มเล็ก รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพของนักเรียนระดับ ปวช.1 
 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

12. นางสาวธัญชนก  นวลดี การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม เรื่อง ความร้อนและผลของความร้อนต่อวัตถุ  
โดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 



 
 

 ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

ท่ี .............../………..                                         ……………………………………………… 
         ……………………………………………… 
           ………………………………………………….. 

                        ……………………………………… 

เรื่อง     ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 

เรียน     ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

อ้างถึง   หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ท่ี ศธ ๐๖๒๒.2/..........  ลงวันท่ี ..... เมษายน  2564 

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอน และการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ .................................................................... ได้รับเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และจะน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป และขอบคุณมา       
ณ โอกาสนี้   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 

           (............................................) 
            ผู้อ านวยการวิทยาลัย....................................... 

 
 
 
 
 
 
 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................ 




