
                                   รายชื่อครูที่สงงานวิจัยในชั้นเรียน  ปการศึกษา 2563

ที่ ชื่อ-สกุล                                    ภาเรียนที่ 1 ระดับคุณภาพ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

1 นายแสน  อุบลสุวรรณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน          ดีเยี่ยม

 เรื่องมนุษยกับสังคม รายวิชาชีวิตกับสังคมไทย รหัส 30000-1501 ของนักเรียน

ระดับชั้น ปวส.1                                                                          

2 นางสาวปราณี  พรหมวิฐาน ศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาที่ชอบขาดเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานเครื่องกล ดีเยี่ยม

และการผลิต รหัส 3000 - 1302 ของนักศึกษาแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ ระดับ ปวส.2

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563                                                       

3 นางสาวปวีณา  โกะเห็ม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกไฟฟากําลัง     ดีเยี่ยม

เรื่องอนุพันธของฟงกชัน โดยใชแบบฝกทักษะภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563         

4 นางสาวอูมีฟากีรา  เซ็ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาแผนก       ดี

ชางกอสราง-โยธา ปวส.1/4                                                               

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 นางประดับ  ดิสโร

6 นางนวรัตน  จันทสวัสดิ์วงศ การแกปญหานักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 แผนกวิชาคอมพิว ดี

ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑในรายวิชาหลัก

เศรษฐศาสตร เรื่องการคํานวณคาความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน ดวยวิธี       

การสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน                                                      

7 นางสุภาพร  ใสสุข ศึกษาการใชกระบวนการเรียนการสอนแบบ "เพื่อนชวยเพื่อในการแกปญหาดานผล" ดี

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนายฟตกรูดิน ซาเมาะ ในรายวิชาการขายเบื้องตน รหัส

30200-0002 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธูรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี ภาคเรียน      

ที่ 1 ปการศึกษา 2563                                                              

8 นายอดินันต  แวบาดะ การแกไขปญหาสมาธิสั้นของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ในรายวิชาหลักการเขียน ดี

โปรแกรม โดยการทําสมาธิกอนเริ่มเขาสูเนื้อหาของวิทยาลัยเทคนิคปตตานี            

ประจําภาคเรียนที่ 1/2563 ภาควิชาเทคโนโลยีธูรกิจดิจิทัล                           

แผนกวิชาชางไฟฟา                                                                                            

9 นายทรงวิทย  ระวังวงศ                                                                                               

10 นายจรัล  จันทรแกว พฤติกรรมการมาโรงเรียนสายของนักเรียนระดับปวช.1 สาขาวิชาไฟฟากําลังและ ดีเยี่ยม

อิเล็กทรอนิกส  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี                                                     

11 นายสุวัฒน  พนาคุปต การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบสอน เรื่องการ ดี

ใชเครื่องมือและวัสดุ รายวิชาการติดตั้งไฟฟา 1 รหัส 3104-2001 ของนักเรียนระดับชั้น

ปวส.1                                                                                        

12 นายหะซัน  หะยีดาโอะ ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนวิชาเครื่องทําความเย็น โดยใชวิธีสอนแบบกระบวนก ดีเยี่ยม

เสาะหาความรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการติดอยางมีวิจารณญา ระดับปวส.2

สาขาไฟฟากําลัง                                                                       

13 นายฮาซัน     มะยีแต ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชา นิวแมติกสและไฮดรอลิกส ระดับชั้น ปว ดีเยี่ยม

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคปตตานี                                          

14 นายภควัชร  รัตนถาวร การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาชั้น ปวส.1/2 สาขาวิชาชาง ดี

ฟฟากําลัง รายวิชาเครื่องกลไฟฟา 1                                                

15 นายพีรพัฒน  ขุนนิรงค การศึกษาสัมฤทธิ์มางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดีเยี่ยม

สัญญาลักษณในงานเขียบแบบไฟฟา รายวิชาเขียนแบบไฟฟา รหัส 20104-2001

ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1                                                              

16 จ.ท.สุริยะ  อิสโร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้น ปวส.2 โดยกระบวนการเรียนรูแบบกลุม ดีเยี่ยม

ขอมูล  ณ  วันที่ 1 พฤษภาคม  2563



 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง                                                               

17 นายมะสากี  ดือเระ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาเครื่องทําความเย็นอุตาหกรรม รหัสวิชา ดีเยี่ยม

3104 -2007 เรื่องระบบความเย็น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2562

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม                                                        

แผนกวิชาชางกลโรงงาน                                                                                             

18 นายยอด   สุขแกว การพัฒนาการลับมีดกึงปาดหนา ดวยกลุมเพื่อนชวยเพื่อนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. พอใช

สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคปตตานี          

19 นายอรุณ  พรหมศักดิ์ การแกไขปญหาทักษะการกลึงปอกผิวงาน วิชาเทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 1 ดี

รหัส 30100 -2001 ชั้นปวส.1 สาขาชางกลโรงงาน                                            

20 นายอัสรอฟ  อาวัง รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาระบบสงกําลังเครื่องมือกล รหัสวิชา พอใช

2102 - 2110 เรื่องระบบสงกําลัง                                                        

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส                                                                                                     

21 นายนวรัตน   แกวขาว รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา2105-2007 ดี

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่1/2563                    

22 นายประกาย  พรหมจันทร การพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานของนักศึกษาชั้น ปวส.2 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิ พอใช

วิชา โครงการ รหัสวิชา 3105-8510 ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2563                       

23 นายสารทูล  เพ็ชรคมขํา ผลการสอนเสริมเนื้อหาในรายวิชาโปรแกรมยูทิลิตี้เรื่อง Webrowser Extension ดี

24 นายซามัน  เจะสือแม การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงาน ในการเรียนวิชาระบบเ ดี

โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

25 นายมนัส  บูสะมัญ การศึกษาผลการใชระบบ LMS เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน ดี

ของครูผูสอนวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระดับชั้น ปวส แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ระดับชั้น ปวส แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

26 นายธวัชชัย  จันทรัตน ชุดการเรียนรูการจําลองสัญญาณไฟฟากลามเนื้อแขนควบคุมแขนกล                 ดี

27 นายลุกมัน  โตะฮีเล การแกปญหาการคํานวณวงจรไฟฟาตามทฤษฎีเมซเคอรเรนท วิชาวงจรไฟฟากระแสต  ดีเยี่ยม

ของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกสโดยใชแบบฝกหัด ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2563                                                                 

28 นายมูฮําหมัดซามัน  สิเดะ วิชางานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด รหัสวิชา 30105 - 0001 เรื่องการใชงานโวลท ดีเยี่ยม

มิเตอร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2562 ประจําภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2563                                                                                

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเต                                                                                                    

29 นางสาวสุจิรา   แซอุย เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและ ดี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นปวช. แผนกวิชาชางเทคนิคคอม

พิวเตอร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 1/2563                                             

30 นายพงศธร  บํารุงบาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน ของนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 กลุม1 และกลุมที่2 ดีเยี่ยม

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร วิชาโปรแกรม

โครงสราง รหัสวิชา 3128-1003 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563                      

แผนกวิชาชางยนต                                                                                                

31 นายอาธร  อิสสระโชติ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาการจัดการศูนยบริการรถยนต                  ดีเยี่ยม

32 นายสักก  ธรรมเจริญ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานวัดละเอียดชางยนต รหัสวิชา 2101- ดีเยี่ยม

2009  เรื่องฟลเลอรเกจ                                                                          

33 นายสามารถ  นิยมเดชา รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาฝกงาน รหัส3101 -2106 เรื่องการใชเครื่อ ดีเยี่ยม

มือเบื้องตน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

ชางอุตสาหกรรม                                                                                  

34 นายยงยุทธ  อินชอบ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนวิชางานเครื่องยนตเซล ของนักเรียนระดับ ดีเยี่ยม

รหัสวิชา 20101 เรื่องหลักของการจัดศูนยบริการรถยนต                  



35 นายสุภาพ  ใสสุข การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชา พอใช

งานไฟฟารถยนต รหัส 20101-2005 เรื่อง ระบบสตารท ของนักเรียนชั้น ปวช.

2/4 แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคปตตานี                                       

36 นายสวิง  ชุมละออง รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชางานสงถายกําลัง รหัสวิชา 30101-2005 ดีเยี่ยม

เรื่องระบบสงกําลังในรถยนต หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2562              

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม                                                        

37 นายมูฮัมมัด  ยูโซะ เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียน               ดีเยี่ยม

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นสย.1/ วิชากลศาสตรวิศวกรรม

38 นายสุทธิศักดิ์  อิกะศิริ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชั้น ชย.1/1 และ1/3 ที่มีตอคุณภาพการสอ ดีเยี่ยม

รายวิชางานเครื่องยนตเล็ก รหัส 20101 - 2101                                           

39 นายบอรอเฮง  มาปะ เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทนทางการเรียน ดี

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปวช.2/2 ประจําปการศึกษา 2562

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ                                                                                                     

40 นายอมรเชษฐ  จันทอง คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  วิชาคณิตศาสตรชางเชื่อม                                   ดี

41 นายจรัญ  เทพรักษ การศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่ไมสงงานในรายวิชา งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน พอใช

ปวช.1 สาขางานชางยนต                                                                    

แผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน                                                                                                     

42 นายสุรัต  กล่ําเพ็ชร การฝกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที1่สาขาชางยนต ดี

43 นายอํานาจ  หวุนจันทร การพัฒนาทักษะการลับคมตัดดอกสวน ของนักเรียนแผนกวิชาชางยนต ชั้น ปวช. ดี

1/3 วิชางานฝกฝมือ  โดยใชแบบฝกปฎิบัติงานลับคมตัดดอกสวาน                       

แผนกวิชาชางกอสราง                                                                                                     

44 นางวรรณรัชต  คชศิลา รายงานการใชบทเรียนโปรแกรม วิชาการสํารวจเสนทางเรื่องโคงทางราบ ของ          ดีเยี่ยม

นักศึกษาแผนกวิชาชางโยธา ระดับปวส.                                                    

45 นายอิซฮาร  สาและ พฤติกรรมการเรียนวิชาทดสอบวัสดุ รหัสวิชา3121-2106 ของนักศึกษาระดับประกาศ ดีเยี่ยม

46 นายจิรนันท  ชูสกุลวงศ การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงานในการเรียนวิชา          ดี

ปฐพีกลศาสตร รหัส 30121 -2003 โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ STAD

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                             

47 นายจักรินทร  บุญฤทธิ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1 กลุม 2 วิชางาน ดี

สีเพื่อการกอสราง                                                                                 

48 นายการุณย  บุบผะเรณู การแกปญหาการเขียนรูปตัด ในวิชาเขียนแบบโครงสรางชั้น ปวช.2 สาขาชางกอสราง ดีเยี่ยม

49 นายสัญญา  วิบูลยอรรถ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 วิชา การกอสรางสวนประกอ ดี

ประกอบของอาคาร 3106 -2003  ภาคเรียนที่ 1/ 2563                               

พนักงานราชการ(ครู)                                                                                                     

50 นายสมพร  จวบบุญ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต พอใช

 วิชางานเครื่องลางรถยนต                                                                       

51 นายปรีชา  เวชศาสตร การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณและการยอมรับจากสังคมของนักเรียนระดับ ดี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                                                                           

52 นางสาวรัชนี  มิ่งมงคลเมือง การสํารวจการเขาเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิไฟฟากําลัง รายวิชา ดี

ภาษาไทยพื้นฐาน                                                                                 

53 นายมูหัมหมัดซุกรี  กาซอ การสํารวจสงงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ดี

เพื่องานอาชีพ รหัส 20001 - 2001 สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ                             

54 นางสาวนูรียะ       อาแว การแกปญหาการสงงานในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องาน                   

อาชีพ รหัสวิชา 2001-2001 โดยใชวิธีการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน           

นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาชางโยธา วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

ชั้น ปวช.2                                                                        



ระดับชั้น ปวช. 2/2  แผนกวิชาชางกอสราง                                             

55 นางธนิษฐา  เศียรสุวรรณ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชแบบฝกเสริมทักษะชุดที่ 3 เรื่อง การถายทอด ดีเยี่ยม

ความคิดในการแกปญหาในรายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงโครงสราง               

รหัสวิชา 30901-1001 ภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2563                               

56 นายนูรูดดีน  สะดี รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัส                   ดีเยี่ยม

20100-1007 เรื่องเครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานับมีดเครื่องมือตัด              

57 นางสาวชุติมา     เขียวจินดา การใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอ วิชาการบัญชีเบื้องตน รหัสวิชา 20200-1002 ดีเยี่ยม

ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา

2563 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี                                                                   

58 นายปยะบุตร  พรหมสุข พฤติกรรมการเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตนของนักเรียน ระดับปวช.1        ดี

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี                                              

59 นายเอกมินทร  ยีเด็ง ดี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001 -2001 โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจ

60 นายนิอุมมัต  สันตวไมตรี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา          ดีเยี่ยม

ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563                                                

ครูวิชาชีพผูทรงคุณคา

61 นายสัมฤทธิ์  ทิศพวน การพัฒนาการแบบฝกปฏิบัติงานทําเกลียวดวยมือชิ้นงาน ของนักเรียนชั้นปวช.1 ดี

กลุมที่ลงเรียนวิชา ฝกฝมือ โดยใชแบบฝกปฏิบัติงานทําเกลียวดวยมือ                          

ครูจางสอน                                                                                                     

62 นายปรีชา  เจะมะหมัด                                                                                                     

63 นายสมนิราช  รุงกระจาง                                                                                                     

64 นายมะสอบรี  กาเร็ง การแกปญหาการสงงานของนักเรียน ระดับชั้นปวช.2ในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารส พอใช

เพื่องานอาชีพ โดยการทําสมาธิกอนเริ่มเขาสูเนื้อหาของวิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

ประจําภาคเรียน 1/2563 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ                                     

65 นางสาวจารุวรรณ  เหลี่ยมเพ็ง การประยุกตใช E-learning ในกระบวนการเรียนการสอนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ดีเยี่ยม

 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี                                                                       

66 นายคามิน  ปนมณี การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ       ดี

67 นางสาวศุภลักษณ  คงทอง ผลการสอนโดยใชสื่อผสมที่มีผลสัมฟทิ์ทาวการเรียนคนิตศาสตรของนักเรียนประกาศ ดีเยี่ยม

68 นายอิสมะแอ  มามะ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการรเยนในรายวิชา งานทดสอบแบบไมทําลาย สภาพดวย ดีเยี่ยม

เทคนิคการสอนแบบ "กระบวนการเสาะหาความรู"ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพปที่ 2 สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ                                                   

69 นายแมนซูร  ดูมีแด การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 วิชาการกอสรางสวนประกอบ พอใช

ของอาคาร                                                                                   

70 นางสาวกัญญารัตน  มณีพรหม ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนแบบหองเรียนกลับดานในรายวิชาเครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา ดีเยี่ยม

ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/7 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง                          

71 นายณวัฒน  ศรีสงคราม                                                                                                

72 นางสาวศิริพร  วิภาตะไวทยะ                                                                                               

73 นางสาวฟาตีฮะห  อินทรดาคีรี การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.2 ชางยานยนต วท.ปน. ในเรื่องการ    พอใช

ไมสงงาน/การบาน                                                                     

74 นายรอสาลี  อินทรดาคีรี การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาชั้น ระดับประกาศนีย ดี

บัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2/1 สาขาวิชาชางอิเล็ฏทรอนิกส รายวิชาเครื่องเสียง            

75 นายอามีน  ลาเตะ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1                       ดี

โดยการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชา นวัตกรรมงานกอสราง                     

การปรับพฤติกรรมนักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงานวิชา เทคโนโลยี

แบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           

                                                                                                    

นียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี                      



76 นายอรัญ  อับดุลเลาะ การศึกษาความสนใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2ตอการเรียนในชั้นเรียนวิชา                 ดี

วัสดุและวิธีการกอสรางงานสถาปตยกรรม                                                       

77 นางสาวพรธิดา  นพวงศ การศึกษาความสนใจของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 ตอการเรียนในชั้นเรียนวิชาวัสดุ         ดี

78 นายนัสรี  จะปะกียา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน              ดีเยี่ยม

เรื่อง พื้นฐานการคํานวณวงจรไฟฟา รายวิชา วงจรไฟฟากระแสตรง รหัส          

20104 - 2002 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1                                                  

79 นายสุลกิฟลี  แวกะจิ การฝกทักษะและปฏิบัติตามกฎและมาตราฐานทางไฟฟาระดับปวช.1 สาขาไฟฟากําลัง ดีเยี่ยม

80 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  สกุลหนู การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน           ดีเยี่ยม

เรื่อง เครื่องมือวัดไฟฟา รหัส30104 -1001 ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1         

81 นายนันทยศ  ชากรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน                ดีเยี่ยม

เรื่องมาตรฐานระบบจําหนายไฟฟาในประเทศ รายวิชาการติดตั้งไฟฟานอกอาคาร

รหัส 20104-2106 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2                                              

82 นางสาวกานติมา  ทัศวา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน         ดีเยี่ยม

เรื่องการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาชีพ รหัส 30001 - 2001 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1                         

83 นายอิบรอเฮม  มะมี วิจัยผลของการใชแบบฝกเสริมทักษะรูปแบบใชวิธี 3 2 1 Strategies ที่มีตอทักษะ ดีเยี่ยม

การอานสะดกคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ประกับ ปวส.1 แผนกเทคโน      

84 นางสาวซูซี  แวหามะ ผลการใชบัตรคําศัพทในการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษรายวิชา ดีเยี่ยม

ภาษาอังกฤษฟง-พูด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 แผนกคอม

พิวเตอรธุรกิจ                                                                           

85 นายชาญณรงค  ศรีสงคราม ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนแบบหองเรียนกลับดานในรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอด ดี

ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1/2 แผนกวิชาชางกอสราง                          

86 วาที่รอยตรีมัมมัดสานูซี  สะมะแการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ระดับปวส.2 แผนกวิชาชางกอสราง สาข ดีเยี่ยม

ชางโยธา ตอครูผ็สอนวิชาการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก                        

87 นายกันตพิชญ  พนาคุปต รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาการเคลื่อนไหวและการทรงตัวของเรือ รหั พอใช

31102-2002 เรื่องจุดเซนทรอยดและจุดศูนยกลาง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาพาณิชยนาวี                                                                         

88 นายสรุวุธ โชติชวง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.1 สาขางานชางเชื่อมโลหะ ภาคเรียน1/25 พอใช

89 นายโซเฟยน  ศรีตุลาการ การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานและการบานวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องาน ดี

ของนักเรียน ชั้น ปวช.1/1                                                                       

ศูนยฝกอบรมวิชาชีพ อ.มายอ                                                                                                     

พนักงานราชการ                                                                                            

90 นางสาวอามีเนาะ  กาซอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องตน เรื่อง การวิจัยการพัฒนา ดี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การบันทึกรายการคาในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

โดยใชการใชแบบฝกทักษะของนักเรียน ระดับปวส.1 โดยใชแบบฝกทักษะ ระดับ

ชั้นปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี                                                         

ลูกจางชั่วคราว                                                                                        

91 นางสาวอามีเนาะ  สะอะ การพัฒนาทักษะการพิมพสัมผัส ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัรวิชาชีพชั้นสูง   ดี

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใชแบบฝกิมพสัมผัสคอมพิเตอร                               

92 นายกอเซ็ง  สะมะแอ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชางานเครื่องลางและสงกําลังรถยนต รหัสวิช ดี

30101-0003 เรื่องระบบชวงลางรถยนต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม                                                                   

โลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี                                          

และวิธีการกอสรางงานสถาปตยกรรม



ที่ ชื่อ-สกุล                                             เรื่อง

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ

1 นางวรรณี  คงแปน การใชแบบฝกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคํา ของนักศึกษาระดับปวส.2

สาขาวิชาไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

2 นายแสน  อุบลสุวรรณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน เรื่อง

หลักเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง

3 นางสาวปราณี  พรหมวิฐาน ผลสัมฤธิ์ในการเรียนของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟากําลัง วิชา วิทยาศาสรต 

วิชา วิทยาศาสรตเพื่องานไฟฟาและการสื่อสาร เรื่องสารละลาย ดวยวิธีการสอน

แบบรวมมือ ประจําภาคเรียนที่ ปการศึกษา 2561

4 นางสาวปวีณา  โกะเห็ม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชทักษะคณิตคิดเร็วของนักศึกษา ปวส.

รายวิชาคณิตศาสตรอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี จังหวัดปตตานี

5 นางสาวอูมีฟากีรา  เซ็ง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาแผนกชางกอสาง-โยธา ปวส.2/4

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

6 นางลลิดา  สะอาด ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 1 รหัส วิชา 3200-002

เรื่อง การผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป ของนักศึกษาระดับ ปวส.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจภาคเรียนที่ 1/2561 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

7 นางรัตนา  วงศเจริญ ใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอวิชา การใชเครื่องใชสํานักงานของนักศึกษาระดับชั้น 

ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 / 2561 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

8 นางประดับ  ดิสโร

9 นางนวรัตน  จันทสวัสดิ์วงศ การปรปบเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาปวช.1

แผนกชางกอสราง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561

10 นางสุภาพร  ใสสุข ศึกษาการใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอการสงงานในรายวิชา หลักการตลาด รหัสวิชา

3200-1003 ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธูรกิจ วท.ปน

ภาคเรียนที1่/2561

11 นายอดินันต  แวบาดะ การแกไขปญหานักศึกษาขาดทักษะในการออกแบบหนาเว็บไซต เรื่องการออกแบบ

เว็บไซต ในรายวิชการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ของนักศึกษา ระดดับชั้น ปวส.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธูรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี ประจําภาคเรียน ที่ 1/2551

โยใชโปรแกรมชวยในการออกแบบเว็บไซต

สาขาวิชาชางไฟฟา

12 นายทรงวิทย  ระวังวงศ

13 นายจรัล  จันทรแกว การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน เรื่อง

ขั่วแมเหล็กและความถี่ รายวิชาเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ รหัส2104-2105

ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2

14 นายวีรศักดิ์  แวยูโซะ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกในการการตอวงจรไฟฟา

รายชื่อครูที่สงงานวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2561



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

15 นายสุวัฒน  พนาคุปต การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน เรื่อง

มาตรฐานการติดตั้งไฟฟา รายวิชาการติดตั้งไฟฟา1 รหัส3104-2001 ของนักเรียน

ระดับชั้น ปวส.1

16 นายหะซัน  หะยีดาโอะ การพัฒนาทักษะตรวจเช็คอุปกรณเครื่องปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง  ปที่ 2 วิชาสาขาไฟฟากําลัง

17 นายอาลีย  มะหนิ การพัฒนาการเรียนรูโดยใชชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาหนวยการวัดทางไฟฟา

18 นายฮาซัน     มะยีแต ผลสัมฤธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะหวงจรไฟฟา จากการใชวิธีการเรียนการสอน 

แบบรวมแรงรวมใจ 

19 นายภควัชร  รัตนถาวร การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาชั้นปวส.1/3

สาขาวิชาชางยนตไฟฟากําลัง รายวิชาเครื่องกลไฟฟาเบื้องตน

20 นายพีรพัฒน  ขุนนิรงค การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน เรื่องสาย

ไฟฟาและการใชงานรายวิชาการติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร รหัส 3104 -0004

ระดับชั้น ปวส.1

21 จ.ท.สุริยะ  อิสโร การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับชั้นปวส.2 ในการไมสงงาน แผนกวิชาชางไฟฟาฯ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

22 นายนวรัตน   แกวขาว รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา3128-1002

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1/ 2561

23 นายประกาย  พรหมจันทร สงเสริมทักษะการคนควาความรูของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกอิเล็กทรอนิกส

24 นายดุสิต       ไกรวรรณ

25 นายสารทูล  เพ็ชรคมขํา ผลการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมทัศนศึกษาสํานักงาน รายวิชาโปรแกรมสํานักงาน

26 นายซามัน  เจะสือแม การปรับพฤติกรรมนักรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงาน ในการเรียนวิชาระบบ

เสียงโดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลัสมฤทธิ์ทางการเรียน

27 นายมนัส  บูสะมัญ การศึกษาผลการใชระบบ LMS เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน

ของครูผูสอน วิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระดับชั้น ปวส. แผนกเทคโนโลยีคอม

พิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

28 นายธวัชชัย  จันทรัตน การจําลองสัญญาณไฟฟากลามเนื้อสองชองเพื่อควบคุมแขนกลแสดงทาทางแบบ

ตอเนื่องเลียนแบบแขนมนุษยรูปแบบไรสาย

29 นายลุกมัน  โตะฮีแล การแกปญหาการคํานวณวงจรไฟฟาตามทฤษฎีการววางซอน วิชาวงจรไฟฟากระแสตรง

ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกสโดยใชแบบฝกหัด

 ภาคเรียนที 1/2561

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

30 นางสาวสุจิรา   แซอุย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน

ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร ปการศึกษา 1/2561

31 นายพงศธร  บํารุงบาน รายงานการใชเอกสารประกอบ หนวยที่ 1และหนวยที่ 2 วิชาพื้นฐานการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561

สาขาวิชาชางยนต

32 นายมานพ  รัตนเดโช การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา งานสงกําลังรถยนต รหัส 2101-1002

สาขาวิชาชางยนต



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

33 นายอาธร  อิสสระโชติ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเครื่องยนตแกสโซลีน

รหัสวิชา 20101-2001 เรื่องหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน

34 นายสักก  ธรรมเจริญ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานวัดละเอียดชางยนต รหัสวิชา

2101-2106 เรื่องพื้นฐานงานวัดละเอียดชางยนต 

35 นายสามารถ  นิยมเดชา รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาฝกงาน รหัสวิชา 3101 -2106

 เรื่องการใชเครื่องมือเบื้องตน หลักศูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

36 นายยงยุทธ  อินชอบ การพัฒนาทักษะการใชเครื่องชางยนต ของนักศึกษาระดับปวช.2 แผนกวิชา

ชางยนต วิทยาลัยเทคนิคปตานี

37 นายสุภาพ  ใสสุข การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแกปญฆาขอขัอของระบบไฟเลี้ยว

และไฟฉุกเฉินโดยใชใบความรูและใบประลองของนักศึกษา ปวช.2 แผนกวิชา

38 นายสวิง  ชุมละออง การศึกษาปญหาการไมสงงานของนักศึกษาในรายวิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น รหัสวิชา

2101 -2006 ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1/1 ภาคเรียนที1่/2561

ชางยนต วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

39 นายมูฮัมมัด  ยูโซะ กลศาสตรยานยนต รหัสวิชา 2101 - 2108 ตามหลักสูตรปะกาศนียบัตร

พ.ศ.2556  ประเภทวิชุตสาหรรม  สาขาวิชาชางยนต

40 นายสุทธิศักดิ์  อิกะศิริ การศึกษาปญหาการไมสงงานของนักศึกษาในรายวิชางานสงถายกําลัง รหัส

วิชา 3101-2001 ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/4 แผนกวิชาชางยนต

41 นายบอรอเฮง  มาปะ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิชางานจักรยานยนต

แผนกชางยนต ภาคเรียนที่ 1/2561

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

42 นายสมนิราช  รุงกระจาง

43 นายอมรเชษฐ  จันทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการกเรียนวิชาความรูกับงานอาชีพของนักศึกษา 

ปวช.1 สาขาเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

44 นายจรัญ  เทพรักษ การปรับพฤติกรรมของนักเรียนปวช.1สาขางานชางเชื่อมโลหะ 

ภาคเรียนที่ 1/2561

สาขาวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน

45 นายสัมฤทธิ์  ทิศพวน การพัฒนาการฝกปฏิบัติงานตะไบปรับผิวเรียบผิวฉากชิ้นงาน ของนักเรียนชั้นปวช.1

กลุมที่ลงเรียนวิชา ฝกฝมือ โดยใชแบบฝกปฏิบัติงานตะไบผิวเรีย ผิวฉาก

46 นายสุรัต  กล่ําเพ็ชร การใชสื่อชวยสอนเพื่อเพิ่มทักษะงานเลื่อยมือของนักเรียนชั้น ปวช.1/2 ชางยนต

47 นายอํานาจ  หวุนจันทร การพัฒนาแบบฝกการอานเวอรเนียคาลิปเปอร ของนักเรียนแผนกวิชาชางยนต 

ชั้นปวช.1/2 วิชางานฝกฝมือ1 โดยใชแบบฝกการอานเวอรเนียคาลิปเปอร

สาขาวิชาชางกลโรงงาน

48 นายชาติชาย  เกียรติศักดิ์โสภณ รายงานการใชเอกสารประกอบการสอนเรียน วิชางานวัดละเอียด รหัสวิชา

3102-2102 เรื่องความรุพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ตามหลักสูตรปวส. พ.ศ.2546

รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

49 นายยอด   สุขแกว การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือใหถูกประเภทของนักศึกษา ปวช.2 สาขาวิชา

ชางกลโรงงาน

50 นายอรุณ  พรหมศักดิ์ เรื่องเจาะและงานเจาะตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชาง

อุตสาหกรรม



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

51 นายอัสรอฟ  อาวัง รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

รหัสวิชา 2102 - 2002 เรื่องการติดตั้งโปรแกรมชวยในการเขียนแบบ

สาขาวิชาชางกอสราง

52 นางสุนีย  ชูเหลือ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ

53 นางวรรณรัชต  คชศิลา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ชั้นปวส.2 สาขาวิชาชางโยธา วิชาการ

ออกแบบคานและตงสําหรับอาคารไม

54 นายอิซฮาร  สาและ ประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวัสกอสราง

55 นายจิรนันท  ชูสกุลวงศ การปรับพฤติกรรมนักรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงาน ในการเรียนวิชา

 วัสดุกอสรางและเทคนิคการทํางาน 1 รหัส2106 - 1003 โยการสอนแบบรวมแรงรวม

ใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

56 นายจักรินทร  บุญฤทธิ์ การเสริมแรงเพื่อสงเสริมเจตคติตอวิชากลศาสตรโครงสรางของนักเรียนระดับชั้นปวส.1

กลุม 3 สาขาวิชาโยธา

57 นายการุณย  บุบผะเรณู การพัฒนาความสามารถในการเขียนแบบโยธาดวยคอมพิวเตอรของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาชางโยธา วท.ปน.

ในรายวิชา การเขียนแบบโยธาดดวยคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3121-2002

โดยใชเทคนิคการสอนแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน

58 นายสัญญา  วิบูลยอรรถ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิชา เทคนิคคอนกรีต

2106 - 2115 ภาคเรียนที่ 1/2561

พนักงานราชการ(ครู)

59 นายสมพร  จวบบุญ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 ชางยนต ในการไมสงงาน/การบาน

60 นายปรีชา  เวชศาสตร การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซปปา ทักษะพื้นฐานกีฬาแชรบอล

61 น.ส.รัชนี  มิ่งมงคลเมือง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวช.3 

สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร  หอง 3/3

62 นายมูหัมหมัดซุกรี  กาซอ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน และการสงงาน วิชาระบบจัดการฐานขอมูล

ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ

63 น.ส.นูรียะ       อาแว เรื่อง การแกปญหาการสงงานในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ รหัสวิชา 2001-2001 โดยใชวิธีการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน  

ระดับชั้น ปวช. 2/1  แผนกวิชาชางยนต

64 นางธนิษฐา  เศียรสุวรรณ การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active Learning) ที่มีตอผูเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001 - 2001 

65 นายนูรูดดีน  สะดี รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 2100-1008

เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

66 นายอามีน  ลาเตะ

67 น.ส.ชุติมา     เขียวจินดา

68 นายปยะบุตร  พรหมสุข การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา ที่มีตอพฤติกรรมการสอนของครู

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคปตตานี



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

69 นายเอกมินทร  ยีเด็ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาคณิตศาสตรไฟฟาที่ไดรับการสอน

โดยใชกิจกรรมวิธีการสอนแบบการใชกระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู

ครูผูทรงคุณวุฒิ

70 นายปรีชา  เจะมะหมัด การศึกษาพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือของนักศึกษา ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาชางไฟฟฟา

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2561

ครูอัตราจาง

71 นางสาวลีนา  เซงป

72 นายมะสอบรี  กาเร็ง การแกไขปญหาสมาธิสั้นของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/3 ในรายวิชาคอมพิวเตอรเ

บื้องตนโดยการทําสมาธิกอนเริ่มเขาสูเนื้อหาของวิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

ประจําภาคเรียน1/2561

73 นายนิอุมมัต  สันตวไมตรี การปรับพฤติกรรมนักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงานวิชา เครื่องปรปบอากาศ

อุตสาหกรรม รหัส 3104-2007 โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ SATD 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

74 นายจักรพงศ  หมื่นแกว

75 นางสาวจารุวรรณ  เหลี่ยมเพ็ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องงานติดตั้ง

ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน ของนักศึกษา ปวส. ปที1่ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

76 นายคามิน  ปนมณี การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ

77 นางสาวศุภลักษณ  คงทอง พัฒนาผลสัมฤทิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะคริตศาสตร เรื่องอัตราสวนและ

รอยฃะของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

78 นางสาวรุงรวิน  ไชยมุสิก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุม 1 สาขาวิชา 

โยธา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001

79 นายอิสมะแอ  มามะ การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชการเรียนรูดวยโครงงาน (Project based

 Learning) เพื่อพัฒนาผูเรียนรายวิชา3103 -2204 เทคโนโลยีงานเชื่อมงาน

ผลิตภัณฑฯ

80 นายแมนซูร  ดูมีแด การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาชางกอสราง ตอครูผูสอนวิชาปฏิบัติงาน

โครงสรางอาคาร ปการศึกษา 2561

81 นางสาวกัญญารัตน  มณีพรหม ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนแบบหองเรียนกลับดานในรายวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/4 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

ศูนยฝกอบรมวิชาชีพ อ.มายอ

พนักงานราชการ

82 นางสาวอามีเนาะ  กาซอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะหรายการคา วิชาหลักการบัญชี

เบื้องตน โดยใชแบบฝกหัดทักษะของนักศึกษา ระดับปวส.1

ลูกจางชั่วคราว

83 นางสาวอามีเนาะ  สะอะ การปรับปรปุงพฤติกรรมการสงงานใหตรงตอเวลา วิชาคอมพิวเตอรสารสนเทศใน

งานธุรกิจระดับชั้น ปวส.2 สาขางานคอมพิวเตอรุรกิจ



                                         รายชื่อครูที่สงงานวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ

1 นายแสน  อุบลสุวรรณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน

 เรื่องความหมายและความสําคัญของเศราฐฏิจพอเพียง รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง

2 นางสาวปราณี  พรหมวิฐาน ความพพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเอกสารประกอบการเรียน

วิชาโครงงานวิทยาศาสตร  ของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส  ระดับชั้น

ปวช.2  ภาคเรียนที่ 2/2561

3 นางสาวปวีณา  โกะเห็ม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง 

การบวก ลบ คูณและหารจํานวนเต็ม ระดับชั้น ปวช.3/1 แผนกวิชาไฟฟากําลัง

4 นางสาวอูมีฟากีรา  เซ็ง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 ชางยนตในการไมสงงาน/การบาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 นางลลิดา  สะอาด การใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติวิชาบัญชีเบื้องตน2 รหัสวิชา3200-0003

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที2่/2561

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

6 นางประดับ  ดิสโร

7 นางนวรัตน  จันทสวัสดิ์วงศ ศึกษาพฤติกรรมการสงงาน วิชา การเปนผูประกอบการของนักเรียนชั้นปวช.1

แผนกวิชาไฟฟา

8 นางสุภาพร  ใสสุข ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนวิชาหลักการขาย รหัสวิชา 

3200-0002 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร วท.ปน

ภาคเรียนที่ 2/2561

9 นายอดินันต  แวบาดะ การแกไขปญฆาสมาธิสั้นของนักเรียน  ระดับชั้น ปวส.1 ในรายวิชาเทคนิคการ

สรางภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร โดยการทําสมาธิกอนเริ่มเขาสูเนื้อหาของ

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขาวิชาชางไฟฟา

10 นายทรงวิทย  ระวังวงศ

11 นายจรัล  จันทรแกว การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสาร ประกอบการสอน

เรื่องแมเหล็กและการเหนี่ยวนํา รายวิชาหมอแปลงไฟฟา รหัส21044-2104

ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2

12 นายสุวัฒน  พนาคุปต การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน

เรื่องระบบไฟฟา รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร รหัส 2104-2005

ของนักเรียนื ระดับชั้น ปวช.2

13 นายหะซัน  หะยีดาโอะ การพัฒนาทักษะตรวจซอมเครื่องปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ที่ 2 วิชา สาขาไฟฟากําลัง

14 นายอาลีย  มะหนิ

15 นายฮาซัน     มะยีแต ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชานิวเมติกส ไฮดรอลิกส ของนักศึกษา

ชั้นปวส.2 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคปตตานี



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

16 นายภควัชร  รัตนถาวร การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาชั้น ระดับปวช.2/1

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง รายวิชาการควบคุมมอเตอรไฟฟา

17 นายพีรพัฒน  ขุนนิรงค การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน

 เรื่องมาตรฐานสายไฟฟา รายวิชาการติดตั้งไฟฟานอกอาคาร รหัส2104 -2103

ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2

18 จ.ท.สุริยะ  อิสโร การใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอวิชา การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

19 นายนวรัตน   แกวขาว รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรดิจิตอล รหัส 3105-2002

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 ภาคเรียนที2่/2561

20 นายประกาย  พรหมจันทร การศึกษาพฤติกรรมการสงงานชาของนักเรียน ชั้น ปวช.3 แผนกวิชาชางอิเล็กฯ

ชื่อวิชาโครงการ รหัสวิชา 2105 - 8501

21 นายสารทูล  เพ็ชรคมขํา

22 นายซามัน  เจะสือแม การปรับพฤติกรรมนักรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงาน ในการเรียน

วิชาเครื่องเสียง โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผ

สัมฤทธิ์ทางการเรียน

23 นายมนัส  บูสะมัญ การศึกษาผลการใชระบบ LMS เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียน

การสอนของครูผูสอน วิชาคอมพิวเตอรและอุปกรณ  ระดับชั้น ปวส. 

 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

24 นายธวัชชัย  จันทรัตน ชุดแขนกลฝกทักษะการประยุกตใชงานเซอรโวมอเตอร

25 นายลุกมัน  โตะฮีแล การพัฒนาผลสัมฤทิ์ทางการเรียน การใชโปรแกรม Photoshop ตัดอภาพ 

วิชาระบบเสียง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

โดยใชใบงานภาคเรียนที่ 2/2561

26 นายมูฮําหมัดซามัน  สิเดะ วิชาเครื่องมือวําฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2128 - 2117

เรื่องโวลติมิเตอร ตามหลักสูตรประกาศฯยบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556

ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

27 นางสาวสุจิรา   แซอุย การพัฒนาผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (โปรแกรม

 Microsoft Office Excel 22010) เรื่อง การแกปญหานักเรียนที่ไมผาน

การประเมินเรื่อง สูตรและฟงชัน Microsoft Excel 2010ปการศึกษา 2/2561

28 นายพงศธร  บํารุงบาน รายงานการใชเอกสารประกอบการสอน หนวยที่ 3และหนวยที่ 4 วิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส ชั้นีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561

สาขาวิชาชางยนต

29 นายมานพ  รัตนเดโช

30 นายอาธร  อิสสระโชติ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเครื่องยนตแกสโซลีน

รหัสวิชา 3101-0002  เรื่องหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน2จังหวะ1

31 นายสักก  ธรรมเจริญ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชางานสงถายกําลัง รหัสวิชา

3101-2001 เรื่องระบบสงกําลังในรถยนต



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

32 นายสามารถ  นิยมเดชา รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชางานทดสอบปมและหัวฉีด

รหัสวิชา 2101 - 2114 เรื่องการใชเครื่องมือเบื้องตน หลักูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

33 นายยงยุทธ  อินชอบ การศึกษาพฤติกรรมการสงงาน วิชางานปรับแตงเครื่องยนต เบื้องตน

ของนักเรียน ปวช.3 แผนกชงยนต ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

34 นายสุภาพ  ใสสุข การแกปญหาขอมูลในใบความรู หนวยที่ 2 เรื่องการบํารุงรักษารตามระยะ 

รายวิชางานบํารุงรักษารถยนต รหัส2101-2104 ไมทันสมัยโดยวิธีใหผูเรียน

มีสวนรวม

35 นายสวิง  ชุมละออง การศึกษาพฤติกรรมการสงงานชาของนักเรียนชั้น ปวส.2/3 แผนกวิชาชางยนต

ภาคเรียนที่ 2/2561

36 นายมูฮัมมัด  ยูโซะ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 ที่มีตอคุณภาพการสอน

รายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา 3100 - 0110 

37 นายสุทธิศักดิ์  อิกะศิริ การศึกษาปญหาการไมสงงานที่มอบหมาย ของนักศึกษาในรายวิชางานนิว

เมติกสและไฮดรอกลิกสเบื้องตน ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกวิชาชางยนต

38 นายบอรอเฮง  มาปะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานจักรยายนยนตของนักศึกษา 

ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาชางยนต ประจําภาคเรียนที่ 2/2561

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

39 นายสมนิราช  รุงกระจาง

40 นายอมรเชษฐ  จันทอง การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานและการบานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

41 นายจรัญ  เทพรักษ การตรวจสอบดวยการดูโครางสรางทางโลหะวิทยา ปวช.2 สาขางาน

ชางเชื่อมโลหะ ภาคเรียนที่ 2/2561

สาขาวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน

42 นายสัมฤทธิ์  ทิศพวน การกพัฒนาการฝกปฏิบัติงานรางแบบ ของนักเรียนชั้นปวช.1 กลุมที่เรียนวิชา

ฝกฝมือ โดยใชแบบฝกปฏิบัติงานรางแบบ (power Point)

43 นายสุรัต  กล่ําเพ็ชร การใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น

ปวช.1/1,2 ชางยนต

44 นายอํานาจ  หวุนจันทร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานทําเกลียว โดยใชสื่อ Power point วิชา

งานเทคนิคพื้นฐาน รหัสวิชา3100 - 0001ชั้นปวส.1/4แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

สาขาวิชาชางกลโรงงาน

45 นายชาติชาย  เกียรติศักดิ์โสภณ

46 นายยอด   สุขแกว การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน เรื่องการไมสงงาน รายวิชา โปรแกรมเอ็น

ซีพื้นฐานของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

47 นายอรุณ  พรหมศักดิ์ การแกไขปญหาทักษะการปรับผิวงานเรียบ

48 นายอัสรอฟ  อาวัง รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา

2100 - 1008 เรื่องเครื่องเจาะและงานเจาะรูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเทวิชาชางอุตสาหกรรม



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

สาขาวิชาชางกอสราง

49 นางวรรณรัชต  คชศิลา การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาชางโยธาตอครูผูสอน  วิชา

การสํารวจเพื่อการกอสรางงานโยธา

50 นายอิซฮาร  สาและ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน

51 นายจิรนันท  ชูสกุลวงศ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนสายยชั้น ปวช.1/1สาขางานกอสรางภาคเรียนที่2/2561

52 นายจักรินทร  บุญฤทธิ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ

53 นายการุณย  บุบผะเรณู การพัฒนาความสามารถในการสรางหุนจําลองงานโครงหลังคาของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาชางกอสรางในรายวิชา 

อานแบบ เขียนแบบงานสถาปตยกรรม 2106-2002 โดยใชเทคนิคการ

สอนแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพื่อชวยเพื่อน

54 นายสัญญา  วิบูลยอรรถ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 วิชาการบริหารและ 

 จัดการงานกอสรางงานโยธา 3121 - 2004 ภาคเรียนที่ 2/2561

พนักงานราชการ(ครู)

55 นายสมพร  จวบบุญ การปรับพฤติกรรมการเขาชั้เรียนของนักศึกษา แผนกวิชาชางยนต ระดับ ปวช.2

56 นายปรีชา  เวชศาสตร ปญหาภาวะโรคอวนในเด็กระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

57 น.ส.รัชนี  มิ่งมงคลเมือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษาของนักศึกษา ระดับชั้น 

ปวช.2/1 สาขาวิชาไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

58 นายมูหัมหมัดซุกรี  กาซอ การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ในการไมสงงาน

59 น.ส.นูรียะ       อาแว การแกปญหาการสงงานในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศในงาน

ธุรกิจ รหัสวิชา 3200-0011 โดยใชวิธีการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน  

ระดับชั้น ปวส. 1/1  แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

60 นางธนิษฐา  เศียรสุวรรณ ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใชงาน Google Apps For Education สําหรับ

นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

61 นายนูรูดดีน  สะดี รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาเขียนแบบแมพิมพโลหะ 

รหัสวิชา 2102-2202 เรื่องชนิดและโครงสรางของแมพิมพ หลักสูตรประกาศ

นียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

62 นายอามีน  ลาเตะ

63 น.ส.ชุติมา     เขียวจินดา การใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอ วิชาการบริหารงานคุณภาพในองคการ รหัส

วิชา3001 - 1001 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ภาคเรียนที่ 2 /2561

64 นายปยะบุตร  พรหมสุข เปรียบเทียบผลสัมฤทิ์กอนเรียนและหลังเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคแผนก

วิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

65 นายเอกมินทร  ยีเด็ง การปรับพฤติกรรมนักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบในการสง งานวิชา

วงจรไฟฟา รหัส 3104 - 1001 โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ

 STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน

ครูผูทรงคุณวุฒิ

66 นายปรีชา  เจะมะหมัด การเขาเรียนสายในวิชาดิจิตอลเบื้องตนของนักศึกษาระดับ ปวช.2

แผนกวิชาชางไฟฟา  



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

ครูอัตราจาง

67 นางสาวลีนา  เซงป

68 นายมะสอบรี  กาเร็ง การแกไขปญหาสามธิสั้นของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1/2 ในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ โดยการทําสมาธิกอนเริ่มเขาสูเนื้อหาของวิทยาลัย

เทคนิคปตตานี ประจําภาคเรียนที่ 2/2561  สาขาวิชาคอมพิวเตอรุรกิจ

69 นายนิอุมมัต  สันตวไมตรี การจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การสอง

สวางของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

70 นายจักรพงศ  หมื่นแกว

71 นางสาวจารุวรรณ  เหลี่ยมเพ็ง การวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน "ระบบฐานขอมูลและการออกแบบ" ดวยเอ็ด

โมดู สําหรับนักศึกษา ปวส.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

72 นายคามิน  ปนมณี การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาชางกอสรางและชางโยธา

ตอครูผูสอนวิชาโรงการ ปการศึกษา 2561

73 นางสาวศุภลักษณ  คงทอง การพัฒนาทักษะการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

74 นางสาวรุงรวิน  ไชยมุสิก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานของนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 กลุม1

สาขาโยธา วิชาวัศวกรรมการทาง รหัส 3121-2104 ภาคเรียนที2่/2561

75 นายอิสมะแอ  มามะ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 3103-2004 เทคโนโลยีการเชื่อมดวย

เทคนิคการสอนแบบติวเตอรตัวตอตัว และการสาธฺตแสดงตัวอยาง

76 นายแมนซูร  ดูมีแด การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิชาปฏิบัติงานสวน

ประกอบของอาคาร ภาคเรียนที่ 2/2561

77 นางสาวกัญญารัตน  มณีพรหม ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนแบบหองกลับดานในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

ของนักศึกษาชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

73 นางสาวศิริพร วิภาตะไวทยะ แกไขปญหาการทดลองในรายวิชาไมโครคอนโทรเลอร หนวยการเรียน ไมโครคอน

โทรลเลอรของนักเรียนชั้น ปวช.2/1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ศูนยฝกอบรมวิชาชีพ อ.มายอ

พนักงานราชการ

74 นางสาวอามีเนาะ  กาซอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักเศรษฐศาสตร เรื่องการพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสื่อ Power poin เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ

ฉบับที1่2  ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร  ของนักศึกษา  ระดับปวส. 

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ลูกจางชั่วคราว

75 นางสาวอามีเนาะ  สะอะ การปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในหองเรียนรายวิชาการเปนผูประกอบการ

ของผูเรียนระดับปวส.ชั้นปที่ 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ

1 นายแสน  อุบลสุวรรณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน

เรื่องสัญญาจางแรงงาน รายวิชากฏหมายแรงงาน รหัส 2001-1006 ชั้น ปวช.2

2 นางสาวปราณี  พรหมวิฐาน การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงานในการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรเพื่องานไฟฟาและการสื่อสาร รหัส 3000-1301 โดยการสอนแบบ

รวมแรงรวมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3 นางสาวปวีณา  โกะเห็ม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชทักษะคณิตคิดเร็วของนักศึกษา ปวส.

รายวิชาคณิตศาสตรอุตสาหกรรม ภาคเรียนที1่ ปการศึกษา 2562

4 นางสาวอูมีฟากีรา  เซ็ง การสงเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเปนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับชั้น

ปวส.2/1-2 สฟ. วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 นางลลิดา  สะอาด 

6 นางประดับ  ดิสโร

7 นางนวรัตน  จันทสวัสดิ์วงศ การศึกษาพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ต ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนีบัตร

วิชาชีพปวช.1 ชางยนต ปการศึกษษ 2562

8 นางสุภาพร  ใสสุข ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนวิชาหลักการตลาด รหัสวิชา3200

1003 ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ วท.ปน

ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2562

9 นายอดินันต  แวบาดะ การแกไขปญฆานักศึกษาขาดทักษะในการออกแบบหนาเว็บไซต เรื่องการ

ออกแบบเว็บไซตแบบเว็บไซต ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต

ของนักศึกษา ระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตรธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปตตานี

 ประจําภาคเรียนที่1/2562 โดยใชโปรแกรมชวยในการออกแบบเว็บไซต

สาขาวิชาชางไฟฟา

10 นายทรงวิทย  ระวังวงศ

11 นายจรัล  จันทรแกว การแกปญหารทองสูตรคูณไมคลองเพื่อพัฒนาการคิดคํานวณ ดวยการใช

เทคนิคการทองสูตรคูณของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขสวิชาไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส

12 นายสุวัฒน  พนาคุปต การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน

เรื่องการใชเครื่องมือและวัสดุ  รายวิชาการติดตั้งไฟฟา 1 รหัส3104-2001 

ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1

13 นายหะซัน  หะยีดาโอะ ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนวิชาเครื่องทําความเย็น โดยใชวิธีสอนแบบ

กระบวนเสาะหาความรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญา

14 นายอาลีย  มะหนิ

 รายชื่อครูที่สงงานวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1



15 นายฮาซัน     มะยีแต ผลการปรับปรุงพติกรรมการเขาขั้นเรียนใหตรงตอตอเวลา โดยใชสัญญา

การเรียนกับนักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 รายวิชานิวแมติกส-ไฮดรอกลิกส

สาขาวิชาชางฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

16 นายภควัชร  รัตนถาวร การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาชั้น ระดับปวส.1/2

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง รายวิชาเครื่องกลไฟฟา 1

17 นายพีรพัฒน  ขุนนิรงค การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน 

เรื่องการติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร รหัส3104-0004 ของนักเรียน

 ระดับชั้นปปวส.1

18 จ.ท.สุริยะ  อิสโร การสรางความพอใจในการเรียนรายวิชาการเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ในกิจกรรมเพื่อสอนเพื่อน แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

19 นายนวรัตน   แกวขาว รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 

2105 - 2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ.2556

ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

20 นายประกาย  พรหมจันทร การศึกษาพฤคิกรรมการไมสงการบานของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกอิเล็กฯ

ชื่อวิชา อุปกรรอิเล็กทรอนิกสและวงจร

21 นายสารทูล  เพ็ชรคมขํา

22 นายซามัน  เจะสือแม การปรับพฤติกรรมนักรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงาน ในการเรียนวิชา

วงจรพัลสและดิจิตอล โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบSTAD เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

23 นายมนัส  บูสะมัญ การแกไขปญหานักศึกษาขาดทักษะในการออกแบบหนาเว็บไซต เรื่องการ

ออกแบบเว็บไซตในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ของนักศึกษา 

ระดับชั้น ปวส.1สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

ภาคเรียนที่1/2562 โดยใชโปรแกรมชวยในการออกแบบเว็บไซต

24 นายธวัชชัย  จันทรัตน ชุดแขนกลฝกทักษะการประยุกตใชงานโมดูลสื่อสารขอมูลไรสาย

25 นายลุกมัน  โตะฮีเล การแกปญหาการคํานวณวงจรไฟฟากระแสตรง ของนักเรียนระดับ ปวช.1

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกสโดยใชแบบฝกหัด ภาคเรียนที่1/2562

26 นายมูฮําหมัดซามัน  สิเดะ งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 3100 - 0003 เรื่องการใชเครื่องมือ

วัดไฟฟาเบื้องตนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

27 นางสาวสุจิรา   แซอุย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นปวช.ปที่ 1 แผนกวิชาชางเทคนิคคอมพิว

เตอร ในเรื่องการไมงงานตรงเวลา ภาคเรียนที่1/2562

28 นายพงศธร  บํารุงบาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน ของนักศึกษาชั้นปวช.2 กลุม1 สาขาวิชา

ชางเทคนิคคอมพิวเตอร สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร  พื้นฐานการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 2128-2009

สาขาวิชาชางยนต



29 นายมานพ  รัตนเดโช

30 นายอาธร  อิสสระโชติ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานปรับแตงเครื่องยนต รหัสวิชา

30101-2110 เรื่องศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือพิเศษตรวจ

วัดวิเคราะห

31 นายสักก  ธรรมเจริญ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเครื่องลางและสงกําลังรถยนต

รหัสวิชา 3101-0003 เรื่องระบบชวงลางรถยนต

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

32 นายสามารถ  นิยมเดชา รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาฝกงาน รหัสวิชา 3101 - 2106

เรื่องการใชเครื่องมือเบื้องตน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

33 นายยงยุทธ  อินชอบ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงปรปะสงคของนักเรียน แผนกวิชาชางยนต 

ชั้นปวช.3  ภาคเรียนที่ 1/2562

34 นายสุภาพ  ใสสุข การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยใชเอกสารประกอบการ

สอนวิชา งานฟารถยนต รหัส2101-2005 เรื่อง ระบบประจุไฟ ของนักเรียน

ชั้น ปวช. 2/1 แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

35 นายสวิง  ชุมละออง เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น สย.2/2,3 

วิชากลศาสตรวิศวกรรม

36 นายมูฮัมมัด  ยูโซะ รายงานการใชเอกสารประกอบการสอนวิชางานวัดละเอียดชางยนต รหัส 

20101-2009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2561

37 นายสุทธิศักดิ์  อิกะศิริ เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัย ในหองเรียนความขยันอดทนทางการเรียน

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1วิชาเทอรโม

ไดนามิกส

38 นายบอรอเฮง  มาปะ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับปวช.ชั้นปที่ 2 ในเรื่องการไมสงงาน/

การบาน

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

39 นายสมนิราช  รุงกระจาง

40 นายอมรเชษฐ  จันทอง การวัดเจตคติที่มีตอวิชาความแข็งของวัสดุ ของนักศึกษาในระกับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 สาขางานเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

41 นายจรัญ  เทพรักษ การศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่มาเรียนสายในรายวิชา งานเชื่อมไฟฟา3 ปวช.3

สาขางานชางเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน

42 นายสุรัต  กล่ําเพ็ชร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.3/2 ชางยนต

โดยใชการเสริมแรงจูงใจ

43 นายอํานาจ  หวุนจันทร การสรางและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช เอกสารประกอบการสอน

วิชา งานฝกฝมือ  รหัสวิชา 20100-1003 สาขาวิชาชางยนต1/1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 โดยใชใบงาน งานตะไบ

สาขาวิชาชางกลโรงงาน



44 นายชาติชาย  เกียรติศักดิ์โสภณ

45 นายยอด   สุขแกว การัฒนาทักษะการใชเครื่องมือวัด ของนักษึกษาระดับ ปวช.1 สาขาวิชาชางกล

โรงงาน และสาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ วท.ปน. โดยใชกิจกรรมจัคูฝกปฏิบัติ

46 นายอรุณ  พรหมศักดิ์ การแกไขปญหาทักษะการกลึงปอกผิวงาน

47 นายอัสรอฟ  อาวัง รายงานการใชเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบดวยแปรแกรมคอมพิว

รหัสวิชา 3102 - 2002 เรื่องการติดตั้งโปรแกรมชวยในการเขียนแบบ

สาขาวิชาชางกอสราง

48 นางวรรณรัชต  คชศิลา การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ

49 นายอิซฮาร  สาและ ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการที่มีตอนักเรียนฝกงาน

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

50 นายจิรนันท  ชูสกุลวงศ การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงานในการเรียนวิชา

ปฐพีกลศาสตร รหัส 30121-2006 โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ

STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

51 นายจักรินทร  บุญฤทธิ์ การศึกษาผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการที่มีตอนักเรียน

ฝกงาน สาขาชางโยธา ปการศึกษา2562

52 นายการุณย  บุบผะเรณู พฤติกรรมที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทน ทางการเรียน

เรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน

53 นายสัญญา  วิบูลยอรรถ การสํารวจการเขาเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ปฏิบัติงานโครงสราง

อาคาร วิชา 2106 - 2001 ภาคเรียนที่ 1/2562

พนักงานราชการ(ครู)

54 นายสมพร  จวบบุญ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคุณภาพการสอนของวิชาเทอรโม

โดนามิกส

55 นายปรีชา  เวชศาสตร การจัดกิจกรรมการกเรียนรูแบบซิปปา ทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล

56 น.ส.รัชนี  มิ่งมงคลเมือง การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสงงาน วิชาหนาที่พลเมือง

และศีลธรรม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาชางยนต

57 นายมูหัมหมัดซุกรี  กาซอ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ  วิชาการใชแปรแกรมสําเร็จรูปบนอุปกรรพกพา

58 น.ส.นูรียะ       อาแว การแกปญหาการสงงานในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 โดยใชวิธีการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน  

ระดับชั้นปวส. 2/6  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

59 นางธนิษฐา  เศียรสุวรรณ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชแบบฝกเสริมทักษะชุดที่ 1 เรื่อง

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรในรายวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร

และระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 3901 -2101

60 นายนูรูดดีน  สะดี รายงานการใชเอกสารประกอบกาเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา

2100-1008 เรื่องการลับมีดกลึง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2564

61 น.ส.ชุติมา     เขียวจินดา ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนในรายวิชากฎหมายธุรกิจ

 รหัสวิชา 30001 - 1055 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ภาคเรียนที่ 1/2562



62 นายปยะบุตร  พรหมสุข การใชกระบวนการแบบเสาะหาความรูเพื่พัฒนาความสามารถดานการคิดอยางมี

วิจาราณญาณของนักเรียใน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน แผนกวิชา

เทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

63 นายเอกมินทร  ยีเด็ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน 

เรื่องหลักการทํางานของเซนเซอรรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

รหัส 3104 - 2006 ของนักเรียน ระดับั้น ปวส.1

ครูผูทรงคุณวุฒิ

64 นายปรีชา  เจะมะหมัด

65 นายสัมฤทธิ์  ทิศพวน การพัฒนาทักษะการลับคมตัดดอกสวาน ของนักเรียนชั้นปวช.1 กลุมที่ลงเรียนวิชา

ฝกฝมือ โดยใชแบบฝกปฏิบัติงานลับคมตัดดอกสวาน

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

ครูอัตราจาง

66 นายมะสอบรี  กาเร็ง การแกปญหาการสงงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช1/2 ในรายวิชาเทคโนโล

ยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพโดยการทําสมาธิกอนเริ่มเขาสูเนื้อหา

ของวิทยาลัยเทคนิคปตานี ประจําภาคเรียนที่ 1/2562 สาขาคอมพิวเตอรฯ

67 นายนิอุมมัต  สันตวไมตรี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผผิดชอบของนักศึกษา

ปวส.1 วิชาเครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา

68 นางสาวจารุวรรณ  เหลี่ยมเพ็ง การประยุกตใช E-Learning ใรกรกะบวนการเรียนการสอน แผนกวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

69 นายคามิน  ปนมณี การศึกษาผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการที่มีตอนักเรียน

ฝกงาน สาขาวิชาชางกอสรางชั้น ปวช.3 ภาคเรียนที่1/2562

70 นางสาวศุภลักษณ  คงทอง การแกปญฆาดานทักษะการหาคาฟงชันตรีโกณมิติโดยวิธีการนับมือนับมุม

ของนักศึกษาชั้นปวส.1 แผนกวิชายานยนต วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

71 นายอิสมะแอ  มามะ การเสริมทักษะการชอมโลหะโดยใชหลักการการสาธฺตและใหปฏิบัติตามในราย

วิชางานเชื่อมและโลหะแผน (รหัสวิชา 3100 - 0007)

72 นายแมนซูร  ดูมีแด การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาชางกอสรางตอครูผู

สอนวิชาปฏิบัติงานโครงสรางอาคาร ปการศึกษา2562

73 นางสาวกัญญารัตน  มณีพรหม ผลสัมฤทธิ์จาการเรียนแบบหองเรียนกลับดาน ในรายวิชางานฟาและอิเล็กทรอ

นิกส ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/8 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

74 นายณวัฒน  ศรีสงคราม

75 นางสาวศิริพร  วิภาตะไวทยะ การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาปวช.2

กลุม1 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

76 นางสาวฟาตีฮะห อินทรดาคีรี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนนวิชาวิทยาศาสตร

77 นายรอสาลี  อินทรดาคีรี การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาชั้นปวช.1/1

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส รายวิชาเครื่องวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

78 นายอามีน  ลาเตะ พฤติกรรมการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตนของนักศึกษาระดับปวช.1



วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

79 นายอรัญ  อับดุลเลาะ การสงงานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพโดยใชวิธีการสง

งานผานออนไลนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1

80 นางสาวพรธิดา  นพวงศ การสงงานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพโดยใชวิธีการสง

งานผานระบบออนไลนของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1

81 นายนัสรี  จะปะกียา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน

เรื่องอิมพีแดนซอนุกรมของสายสงรายวิชา การสงจายไฟฟา รหัส 3104-1001

ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2

82 นายสุลกิฟลี  แวกะจิ การพัฒนาการตัดและดัดทอทองเครื่องทําความเย็นระดับปวช.2 สาขาไฟฟาฯ

83 นาวสาวเพ็ญิสุทธิ์ สกุลหนู การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน

เรื่อง จํานวนเชิงซอน รายวิชาคณิตศาสตรไฟฟา รหัส 2104 -2121

ของนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.2

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

84 นายนันทยศ  ซากรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน

เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟา รายวิชาเครื่องวัดไฟฟา รหัส 

20104-2004 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

85 นางสาวกานติมา ทัศวา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน

เรื่องระบบเลขฐานรายวิชา ดิจิตอลเบื้องตน  รหัส 2104 -2107 อขงนักเรียน

ระดับชั้น ปวช.2

86 นายอิบรอเฮม  มะมี วิจัยของการใชแบบฝกเสริมทักษะรูปแบบใชวิธี 321 Strategies ที่มีตอ

ทักษะการอานสะกดคําภาษาของนักเกรียนชั้น ระดับปวส.1 แผนกไฟฟา

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

87 นางสาวซูซี  แวหามะ ผลการใชบัตรคําศัพทในการพัฒนาทักษะ การอานออกเสียงภาษาอังกฤษราย

วิชา ภาษาอังกฤษฟงพูด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่1

แผนกอิเล็กทรอกนิกส

ศูนยฝกอบรมวิชาชีพ อ.มายอ

พนักงานราชการ

88 นางสาวอามีเนาะ  กาซอ

ลูกจางชั่วคราว

89 นางสาวอามีเนาะ  สะอะ การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft

powerpoint 2010 ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2

สาขา คอมพิวเตอธุรกิจ



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ

1 นายแสน  อุบลสุวรรณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบ

การสอน เรื่องหลักกฎหมายคุมครองแรงงาน รายวิชากฎหมายแรงาน

2 นางสาวปราณี  พรหมวิฐาน เจตคติที่ดีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทน

ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนศ.ทผ.2/1

รหัส 2001 - 1006 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2

3 นางสาวปวีณา  โกะเห็ม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กอนเรียนและหลังเรียนรายวิชา

คณิตศาสตรอุตสาหกรรม โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบการใชกระบวน

การกลุมรายวิชาคณิตศาสตรอุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวส.1

4 นางสาวอูมีฟากีรา  เซ็ง การฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 นางประดับ  ดิสโร

6 นางนวรัตน  จันทสวัสดิ์วงศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชุรกิจและการเปนผูประกอบการของ

นักเรียนระดับปวช.1 แผนกชางกอสราง

7 นางสุภาพร  ใสสุข การพัฒนาการกลาแสดงออกโดยใชวิธีการแสดงบทบาทสมมติ ของ

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร ในรายวิชาหลักการขาย 

รหัสวิชา 3200 - 0002 วท.ปน. ภาคเรียนที่ 2/2562

8 นายอดินันต  แวบาดะ การแกไขปญหาสมาธิสั้นของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1ในรายวิชา

เทคนิคการสรางภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร โดยการทําสมาธิกอน

เริ่มเขาสูเนื้อหาของวิทยาลัยเทคนิคปตตานี ภาคเรียนที่ 2/2562 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขาวิชาชางไฟฟา

9 นายทรงวิทย  ระวังวงศ

10 นายจรัล  จันทรแกว การแกไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น

 ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็ฏทรอนิกส รวมกับผูปกครอง

11 นายสุวัฒน  พนาคุปต การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบ

การสอน เรื่องเครื่องมือสําหรับชางไฟฟา รายวิชาการติดตั้งไฟฟา

ในอาคาร รหัส2104-2005 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2

12 นายหะซัน  หะยีดาโอะ การพัฒนาทักษะตรวจเช็คอุปกรรเครื่องปรับอากาศ ระดับปวส.2 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

13 นายฮาซัน     มะยีแต เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทาง

การเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ

ปวช.1 แผนกชางฟา สาขาชางไฟฟากําลัง

14 นายภควัชร  รัตนถาวร การปรับพฤติกรรมการเขาขั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาชั้น

ปวช.2/3 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง รายวิชาการควบคุมมอเตอรฯ

15 นายพีรพัฒน  ขุนนิรงค การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบ

การสอนเรื่องวัสดุและอุปกรณในงานเดินสายไฟฟา รายวิชาการติดตั้ง

 รายชื่อครูที่สงงานวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2



ไฟฟาในและนอกอาคาร รหัส 3104-0004 ระดับชั้น ปวส.1

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

16 จ.ท.สุริยะ  อิสโร การศึกษาเจตคติและแรงจูงใจตอการเรียน วิชาการเขียนแบบไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอรของนักศึกษาชั้น ปวส.2 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

17 นายนวรัตน   แกวขาว รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาดิจิตอลเทคนิค 

รหัสวิชา 3105 -2002ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ

.ศ.2557 ประจําภาคเรียนที่ 2 /2562

18 นายประกาย  พรหมจันทร การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกอิเล็กฯ

19 นายสารทูล  เพ็ชรคมขํา ผลการพัฒนาทักษะการวิเคราะหอาการเสียและเทคนิคการแกไข

เครื่องคอมพิวเตอรพกพา ดวยการสืบจากบันทึกประวัติการซอมบํารุง

20 นายซามัน  เจะสือแม การปรับพฤติกรรมนักรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงาน 

ในการเรียนวิชาพัลสเทคนิค โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ

STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

21 นายมนัส  บูสะมัญ การศึกษาผลการใชระบบ LMS เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนา

การเรียนการสอนเรียนการสอนของครูผูสอน วิชาคอมพิวเตอร

และอุปกรณ  ระดับชั้น ปวส.แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

22 นายธวัชชัย  จันทรัตน ชุดแขนกลฝกทักษะการประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลเลอร

23 นายลุกมัน  โตะฮีเล การแกปญหาการคํานวณวงจรความตานทานไฟฟา วิชางานไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาเทคนิค

เครื่องกล โดยใชแบบฝกหัดภาคเรียนที่ 2/2562

24 นายมูฮําหมัดซามัน  สิเดะ วิชาวงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 20105 - 2003 เรื่องพารามิ

เตอรของคลื่นรูปไซน ตามหลักสูตรปวช.พ.ศ.2562 

ภาคเรียนที่ 2/2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

25 นางสาวสุจิรา   แซอุย การใช กฎกติกา เงื่อนไขในการเช็คเวลาเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรม

การเขาเรียนของนักเรียนระดับปวช.3/1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

วิชาคณิตศาสตรอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่2/2562

26 นายพงศธร  บํารุงบาน รายงานการใชเอกสารประกอบการสอน  หนวยที่ 5 และหนวยที่ 6 

วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัส 30128-0006 ชั้น

ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมฯ

สาขาวิชาชางยนต

27 นายอาธร  อิสสระโชติ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเครื่องยนตแกส

โซลีนรหัสวิชา20101-2001 เรื่องโครงสรางและสวนประกอบ

ของเครื่องยนตแกสโซลีน 

28 นายสักก  ธรรมเจริญ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเครื่องลางรถยนต 

รหัสวิชา 2101-2004 เรื่องระบบรองน้ําหนัก

29 นายสามารถ  นิยมเดชา รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชางานทดสอบปมและหัวฉีด รหัสวิชา 

2101-2114 เรื่องการใชเครื่องมือเบื้องตน

30 นายยงยุทธ  อินชอบ การสงเสริมเจตคติในการปฏิบัติงานของนักเรียน ระดับประกาศนีย



บัตรวิชาชีพ  แผนกวิชาชางยนต

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

31 นายสุภาพ  ใสสุข การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใชเอกสาร

ประกอบการสอนวิชางานบํารุงรักษารถยนต รหัส 2101 - 2104 

เรื่องการบํารุงรักษาตามระยะของนักเรียนชั้น ปวช.2/2

 แผนกวิชาชางยนต  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

32 นายสวิง  ชุมละออง สงเสริมทักษะการคนควาความรูของนักเรียนชั้น ปวช.3/2 

แผนกชางยนต

33 นายมูฮัมมัด  ยูโซะ วิชากลศาสตรเครื่องกล รหัส 2101 - 2007 ตามหลักสูตรประกาศ

นียบัตรวิชาชีพพ.ศ.2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยน

34 นายสุทธิศักดิ์  อิกะศิริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัย ลัความรับผิดชอบ

ตอหนาที่นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

ในรายวิชางานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน รหัส 2100-1007

35 นายบอรอเฮง  มาปะ การวัดเจตคติที่มีตอวิชาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 

รหัสวิชา3101-2002นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ปที่ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

36 นายอมรเชษฐ  จันทอง การศึกษาพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงตอเวลาชองนักศึกษา 

ปวส.1 วิชากลศาสตรวิศวกรรม สาขางานเทคนิคโลหะ 

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

37 นายจรัญ  เทพรักษ การศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่ไมสงงานในรายวิชางานเชื่อมโลหะ 3 

ปวช.3

สาขาวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน

38 นายสุรัต  กล่ําเพ็ชร การใชรางวัลเพื่อเสริมเจตคติในการเรียนวิชาวัสดุงานชางอุตสาหกรรม

ของนักเรียนระดับปวช.1 สาขาชางไฟฟา

39 นายอํานาจ  หวุนจันทร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใชเอกสารประกอบการสอน

 รายวิชางานฝกฝมือ รหัสวิชา 20100-1003 สําหรับนักศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่1 สาขาวิชาชางไฟฟากําลังและ

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

สาขาวิชาชางกลโรงงาน

40 นายชาติชาย  เกียรติศักดิ์โสภณ

41 นายยอด   สุขแกว รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชากลศาสตรวิศวกรรม 

รหัสวิชา3100-0101 เรื่องการพัฒนาความสามารถในการ

แกโจทยปญหา

42 นายอรุณ  พรหมศักดิ์ การแกไขปญฆาทักษะการปรับผิวงานเรียบ

43 นายอัสรอฟ  อาวัง รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาซอมบํารุงเครื่องมือกล 

รหัสวิชา 2102 - 2104 เรื่องความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด

สาขาวิชาชางกอสราง

44 นางวรรณรัชต  คชศิลา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสํารวจเสนทางของ



นักศึกษา ชั้นปวส.2แผนกวิชาชางโยธา ที่สอนโดยใชบทเรียนโปรแกรม

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

45 นายอิซฮาร  สาและ การใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจคติวิชากลศาสตรวิศวกรรม

ภาคเรียนที่ 2/2562

46 นายจิรนันท  ชูสกุลวงศ พฤติกรรมที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยใหองเรียน ความขัยนอดทน

ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน

47 นายจักรินทร  บุญฤทธิ์ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาชางกาอสราง

ตอครูผูสอนวิชาโครงการปการศึกษา 2562

48 นายการุณย  บุบผะเรณู พฤติกรรมในการเรียน วิชาการทดสอบวัสดุ รหัสวิชา3121 -2106

 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 

แผนกวิชาชางโยธา วท.ปน.

49 นายสัญญา  วิบูลยอรรถ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ปฏิบัติงาน

สวนประกอบของอาคาร วิชา2106-2101 ภาคเรียนที่ 2/2562

พนักงานราชการ(ครู)

50 นายสมพร  จวบบุญ เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทน  

ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้น 

ปวส.2 แผนกวิชาชางยนต

51 นายปรีชา  เวชศาสตร การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล

52 น.ส.รัชนี  มิ่งมงคลเมือง เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทน 

 ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

ปวช.1 แผนกวิชาชางยนต

53 นายมูหัมหมัดซุกรี  กาซอ การปรับเปลี่ยนพติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบ

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

54 น.ส.นูรียะ       อาแว การแกปญหาการสงงานในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ รหัสวิชา 2001-2001 โดยใชวิธีการสงงานผานระบบหอง 

เรียนออนไลน ระดับชั้น ปวช. 3/3  แผนกวิชาชางยนต

55 นางธนิษฐา  เศียรสุวรรณ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชแบบฝกเสริมทักษะในราย

วิชาโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3901-2001 ชุดที่ 2

 เรื่องขั้นตอนการแกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 2/2562

56 นายนูรูดดีน  สะดี รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาเทคนิคการอบชุปโลหะ 

รหัสวิชา 3102 - 9002  เรื่องการอบคืนไฟและการอบออน

57 น.ส.ชุติมา     เขียวจินดา ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชีเบื้องตน 1 รหัสวิชา 

3200-0001เรื่องการผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ภาคเรียนที่ 2/2562

58 นายปยะบุตร  พรหมสุข การฝกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

59 นายเอกมินทร  ยีเด็ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบ



การสอนเรื่องแหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับ รายวิชาวงจรไฟฟา

กระแสสลับ รหัส 20104 -2003 ของนักเรียน ชั้นปวช.1

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

ครูผูทรงคุณวุฒิ

60 นายปรีชา  เจะมะหมัด ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครูผูสอน วิชา

งานฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดะบปวช.

61 นายสัมฤทธิ์  ทิศพวน การพัฒนาแบบฝกการอานเวอรเนียคาลิปเปอร ของนักเรียนชั้น

ปวส.1 กลุมที่ ลงเรียน วิชางานเทคนิคพื้นฐาน  โดยใชแบบฝกการ

อานเวอรเนียคาลิปเปอร

ครูอัตราจาง

62 นายมะสอบรี  กาเร็ง

63 นายนิอุมมัต  สันตวไมตรี การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 วิชา สาขาไฟฟากําลัง

64 นางสาวจารุวรรณ  เหลี่ยมเพ็ง การใชเกมแบบทดสอบเพื่อปรียบเทียบความพึงพอใจการสอบ 

วิชาการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรรมือถือ ระหวางการใชโปรแกรม 

Kahootl กับการสอนของนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาเทคโน

โลยีสารสนเทศ วท.ปน.

65 นายคามิน  ปนมณี การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูโยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ

รวมมือ

66 นางสาวศุภลักษณ  คงทอง ผลการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการสอนเปนกลุมที่ชวยเหลือ

เปนรายบุคคลเปนรายบุคคลที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร 

ของนักศึกษา  ระดับ ปวส.1

67 นายอิสมะแอ  มามะ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

20103 - 2001 เชื่อมอารคดวยลวดหมุฟลักซ1

68 นายแมนซูร  ดูมีแด เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทน

ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ระดับ ปวช.2

69 นางสาวกัญญารัตน  มณีพรหม ผลสัมฤทธิ์จาการเรียนแบบหองเรียนกลับดานในรายวิชาเครื่องวัด

ไฟฟาของนักศึกษา ชั้น ปวส.1/6 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

70 นายณวัฒน  ศรีสงคราม

71 นางสาวศิริพร  วิภาตะไวทยะ 

72 นางสาวฟาตีฮะห อินทรดาคีรี การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2/1 สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร

ในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒฯอาชีพชางอุตสาหกรรม

73 นายรอสาลี  อินทรดาคีรี การปรับพฤติกรรมการเขาขั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษา ชั้น 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1/1 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

รายวิชาวงจรไอซีและการประยุกตใชงาน

74 นายอามีน  ลาเตะ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการเรียนรู



แบบรวมมือ

75 นายอรัญ  อับดุลเลาะ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1

โดยการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชา นวัตกรรมงานกอสราง

76 นางสาวพรธิดา  นพวงศ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1

โดยการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชา นวัตกรรมงานกอสราง

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

77 นายนัสรี  จะปะกียา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารป

ระกอบการสอน เรื่อง การวิเคราะหวงจรไฟฟาดวยวิธีโนดและวิธีลูป

รายวิชา วงจรไฟฟา รหัส 3104 -1001 ของนักเรียน ระดับชั้นปวส.1

78 นายสุลกิฟฟลี  แวกะจิ การพัฒนาทักษะการตรวจเครื่องปรับอากาศ  ระดับปวช.2 

วิชา  ไฟฟากําลัง

79 นาวสาวเพ็ญิสุทธิ์ สกุลหนู การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสาร 

ประกอบการสอน เรื่องลอจิกเกต รายวิชาดิจิตอลประยุกต รหัส

3104-1003 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1

80 นายนันทยศ  ซากรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบ

การสอน เรื่องเครื่องมือสําหรับชางไฟฟา รายวิชาการติดตั้งไฟฟานอก

อาคาร รหัส 2104 - 2103 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2

81 นางสาวกานติมา ทัศวา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสาร

ประกอบการสอน เรื่องวงจรแหลงจายไฟฟากระแสสลับ รายวิชา

อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน รหัส 20104-2103 ของนักเรียน

ระดับชั้น ปวช.1

82 นายอิบรอเฮม  มะมี วิจัยของการใชแบบฝกเสริมทักษะรูปแบบใชวิธี 321 Strategies 

ที่มีตอทักษะการอานสะกดคําภาษาของนักเกรียนชั้น ระดับปวส.1

แผนกกอสรางโยธา วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

83 นางสาวซูซี  แวหามะ พัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใชวีดีโอรายวิชาภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับปวส.1 แผนกชางยนต

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัการขาย ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปที่ 2แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร

เตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปตตานีดวยวิธีการสอนแบบ  

กระบวนการเพื่อนชวยเพื่อน

ลูกจางชั่วคราว

84 นางสาวอามีเนาะ  สะอะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ปวส. รายวิชาคอม

พิวเตอรและการบํารุงรักษา โดยการใชรูปแบบการฝกปฏิบัติรวมกับ 

เทคนิคการสอนแบบสาธิตและสื่อการสอน CAI



                                   รายชื่อครูที่สงงานวิจัยในชั้นเรียน  ปการศึกษา 2563  ภาคเรียนที่ 1

ที่ ชื่อ-สกุล

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

1 นายแสน  อุบลสุวรรณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน          

 เรื่องมนุษยกับสังคม รายวิชาชีวิตกับสังคมไทย รหัส 30000-1501 ของนักเรียน

ระดับชั้น ปวส.1                                                                          

2 นางสาวปราณี  พรหมวิฐาน ศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาที่ชอบขาดเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานเครื่องกล

และการผลิต รหัส 3000 - 1302 ของนักศึกษาแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ ระดับ ปวส.2

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563                                               

3 นางสาวปวีณา  โกะเห็ม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกไฟฟากําลัง               

เรื่องอนุพันธของฟงกชัน โดยใชแบบฝกทักษะภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563         

4 นางสาวอูมีฟากีรา  เซ็ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาแผนก       

ชางกอสราง-โยธา ปวส.1/4                                                                      

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 นางนวรัตน  จันทสวัสดิ์วงศ การแกปญหานักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑในรายวิชาหลัก

เศรษฐศาสตร เรื่องการคํานวณคาความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน ดวยวิธี       

การสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน                                                                

6 นางสุภาพร  ใสสุข ศึกษาการใชกระบวนการเรียนการสอนแบบ "เพื่อนชวยเพื่อในการแกปญหาดานผล"

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนายฟตกรูดิน ซาเมาะ ในรายวิชาการขายเบื้องตน รหัส

30200-0002 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธูรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี ภาคเรียน      

7 นายอดินันต  แวบาดะ การแกไขปญหาสมาธิสั้นของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ในรายวิชาหลักการเขียน

โปรแกรม โดยการทําสมาธิกอนเริ่มเขาสูเนื้อหาของวิทยาลัยเทคนิคปตตานี            

ประจําภาคเรียนที่ 1/2563 ภาควิชาเทคโนโลยีธูรกิจดิจิทัล                                    

แผนกวิชาชางไฟฟา                                                                                                     

8 นายทรงวิทย  ระวังวงศ                                                                                                     

9 นายจรัล  จันทรแกว พฤติกรรมการมาโรงเรียนสายของนักเรียนระดับปวช.1 สาขาวิชาไฟฟากําลังและ

อิเล็กทรอนิกส  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี                                                         

10 นายสุวัฒน  พนาคุปต การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบสอน เรื่องการ 

ใชเครื่องมือและวัสดุ รายวิชาการติดตั้งไฟฟา 1 รหัส 3104-2001 ของนักเรียนระดับชั้น

ปวส.1                                                                                        

11 นายหะซัน  หะยีดาโอะ ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนวิชาเครื่องทําความเย็น โดยใชวิธีสอนแบบกระบวนการ

เสาะหาความรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการติดอยางมีวิจารณญา ระดับปวส.2

12 นายฮาซัน     มะยีแต ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชา นิวแมติกสและไฮดรอลิกส ระดับชั้น ปวส.2

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคปตตานี                                          

13 นายภควัชร  รัตนถาวร การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาชั้น ปวส .1/2 สาขาวิชาชาง

14 นายพีรพัฒน  ขุนนิรงค การศึกษาสัมฤทธิ์มางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน เรื่อง

                                             เรื่อง                                                               

ที่ 1 ปการศึกษา 2563                                                               

สาขาไฟฟากําลัง                                                                                                                                          

ไฟฟากําลัง รายวิชาเครื่องกลไฟฟา 1                                               



สัญญาลักษณในงานเขียบแบบไฟฟา รายวิชาเขียนแบบไฟฟา รหัส 20104-2001

ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1                                                                    

ที่ ชื่อ-สกุล

15 จ.ท.สุริยะ  อิสโร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้น ปวส.2 โดยกระบวนการเรียนรูแบบกลุม

 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง                                                                        

16 นายมะสากี  ดือเระ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาเครื่องทําความเย็นอุตาหกรรม รหัสวิชา

3104 -2007 เรื่องระบบความเย็น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2562

แผนกวิชาชางกลโรงงาน                                                                                                     

17 นายยอด   สุขแกว การพัฒนาการลับมีดกึงปาดหนา ดวยกลุมเพื่อนชวยเพื่อนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช .1

สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคปตตานี          

18 นายอรุณ  พรหมศักดิ์ การแกไขปญหาทักษะการกลึงปอกผิวงาน วิชาเทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 1 

รหัส 30100 -2001 ชั้นปวส.1 สาขาชางกลโรงงาน                                            

19 นายอัสรอฟ  อาวัง รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาระบบสงกําลังเครื่องมือกล รหัสวิชา

2102 - 2110 เรื่องระบบสงกําลัง                                                        

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส                                                                                                     

20 นายนวรัตน   แกวขาว รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา2105-2007

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 ภาคเรียนที1่/2563                    

21 นายประกาย  พรหมจันทร การพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานของนักศึกษาชั้น ปวส .2 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

วิชา โครงการ รหัสวิชา 3105-8510 ภาคเรียนที1่ ปการศึกษา 2563                       

22 นายสารทูล  เพ็ชรคมขํา ผลการสอนเสริมเนื้อหาในรายวิชาโปรแกรมยูทิลิตี้เรื่อง Webrowser Extension

23 นายซามัน  เจะสือแม การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงาน ในการเรียนวิชาระบบเสียง

โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

24 นายมนัส  บูสะมัญ การศึกษาผลการใชระบบ LMS เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน

ของครูผูสอนวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระดับชั้น ปวส แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ระดับชั้น ปวส แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

25 นายธวัชชัย  จันทรัตน ชุดการเรียนรูการจําลองสัญญาณไฟฟากลามเนื้อแขนควบคุมแขนกล                 

26 นายลุกมัน  โตะฮีเล การแกปญหาการคํานวณวงจรไฟฟาตามทฤษฎีเมซเคอรเรนท วิชาวงจรไฟฟากระแสตรง 

ของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกสโดยใชแบบฝกหัด ภาคเรียนที่ 

27 นายมูฮําหมัดซามัน  สิเดะ วิชางานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด รหัสวิชา 30105 - 0001 เรื่องการใชงานโวลท

มิเตอร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2562 ประจําภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2563                                                                                

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเต                                                                                                    

28 นางสาวสุจิรา   แซอุย เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นปวช. แผนกวิชาชางเทคนิคคอม

พิวเตอร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 1/2563                                             

29 นายพงศธร  บํารุงบาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน ของนักศึกษาระดับชั้นปวส .2 กลุม1 และกลุมที่2

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร วิชาโปรแกรม

โครงสราง รหัสวิชา 3128-1003 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563                      

                                          เรื่อง

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม                                                        

2 ปการศึกษา 2563                                                                 



แผนกวิชาชางยนต                                                                                                

30 นายอาธร  อิสสระโชติ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาการจัดการศูนยบริการรถยนต                  

31 นายสักก  ธรรมเจริญ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานวัดละเอียดชางยนต รหัสวิชา 2101-

2009  เรื่องฟลเลอรเกจ                                                                          

ที่ ชื่อ-สกุล

32 นายสามารถ  นิยมเดชา รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาฝกงาน รหัส3101 -2106 เรื่องการใชเครื่อง

มือเบื้องตน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

ชางอุตสาหกรรม                                                                                  

33 นายยงยุทธ  อินชอบ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนวิชางานเครื่องยนตเซล ของนักเรียนระดับ

34 นายสุภาพ  ใสสุข การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชา

งานไฟฟารถยนต รหัส 20101-2005 เรื่อง ระบบสตารท ของนักเรียนชั้น ปวช.

2/4 แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคปตตานี                                       

35 นายสวิง  ชุมละออง รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชางานสงถายกําลัง รหัสวิชา 30101-2005

เรื่องระบบสงกําลังในรถยนต หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2562          

36 นายมูฮัมมัด  ยูโซะ เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียน   

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นสย.1/ วิชากลศาสตรวิศวกรรม

37 นายสุทธิศักดิ์  อิกะศิริ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชั้น ชย.1/1 และ1/3 ที่มีตอคุณภาพการสอน

รายวิชางานเครื่องยนตเล็ก รหัส 20101 - 2101                                           

38 นายบอรอเฮง  มาปะ เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทนทางการเรียน

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปวช.2/2 ประจําปการศึกษา 2562

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ                                                                                                     

39 นายอมรเชษฐ  จันทอง คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  วิชาคณิตศาสตรชางเชื่อม                                   

40 นายจรัญ  เทพรักษ การศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่ไมสงงานในรายวิชา งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน

ปวช.1 สาขางานชางยนต                                                                    

แผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน                                                                                                     

41 นายสุรัต  กล่ําเพ็ชร การฝกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่1สาขาชางยนต

42 นายอํานาจ  หวุนจันทร การพัฒนาทักษะการลับคมตัดดอกสวน ของนักเรียนแผนกวิชาชางยนต ชั้น ปวช .

1/3 วิชางานฝกฝมือ  โดยใชแบบฝกปฎิบัติงานลับคมตัดดอกสวาน                       

แผนกวิชาชางกอสราง                                                                                                     

43 นางวรรณรัชต  คชศิลา รายงานการใชบทเรียนโปรแกรม วิชาการสํารวจเสนทางเรื่องโคงทางราบ ของ          

นักศึกษาแผนกวิชาชางโยธา ระดับปวส.                                                    

44 นายอิซฮาร  สาและ พฤติกรรมการเรียนวิชาทดสอบวัสดุ รหัสวิชา3121-2106 ของนักศึกษาระดับประกาศ

45 นายจิรนันท  ชูสกุลวงศ การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงานในการเรียนวิชา          

ปฐพีกลศาสตร รหัส 30121 -2003 โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ STAD

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                             

46 นายจักรินทร  บุญฤทธิ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน ระดับชั้นปวช .1 กลุม 2 วิชางาน

ชั้น ปวช.2                                                                        

นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาชางโยธา วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

รหัสวิชา 20101 เรื่องหลักของการจัดศูนยบริการรถยนต                  

                                                                                        

                                            เรื่อง

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  



สีเพื่อการกอสราง                                                                                 

47 นายการุณย  บุบผะเรณู การแกปญหาการเขียนรูปตัด ในวิชาเขียนแบบโครงสรางชั้น ปวช.2 สาขาชางกอสราง

48 นายสัญญา  วิบูลยอรรถ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 วิชา การกอสรางสวนประกอบของ

ประกอบของอาคาร 3106 -2003  ภาคเรียนที่ 1/ 2563                               

พนักงานราชการ(ครู)                                                                                                     

49 นายสมพร  จวบบุญ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต

 วิชางานเครื่องลางรถยนต                                                                       

50 นายปรีชา  เวชศาสตร การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณและการยอมรับจากสังคมของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                                                                           

 ชื่อ-สกุล

51 นางสาวรัชนี  มิ่งมงคลเมือง การสํารวจการเขาเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิไฟฟากําลัง รายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน                                                                                 

52 นายมูหัมหมัดซุกรี  กาซอ การสํารวจสงงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

เพื่องานอาชีพ รหัส 20001 - 2001 สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ                             

53 นางสาวนูรียะ       อาแว การแกปญหาการสงงานในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องาน                   

อาชีพ รหัสวิชา 2001-2001 โดยใชวิธีการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน           

ระดับชั้น ปวช. 2/2  แผนกวิชาชางกอสราง                                             

54 นางธนิษฐา  เศียรสุวรรณ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชแบบฝกเสริมทักษะชุดที่ 3 เรื่อง การถายทอด

ความคิดในการแกปญหาในรายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงโครงสราง               

รหัสวิชา 30901-1001 ภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2563                               

55 นายนูรูดดีน  สะดี รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัส                   

20100-1007 เรื่องเครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานับมีดเครื่องมือตัด              

56 นางสาวชุติมา     เขียวจินดา การใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอ วิชาการบัญชีเบื้องตน รหัสวิชา 20200-1002

ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา

2563 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี                                                                   

57 นายปยะบุตร  พรหมสุข พฤติกรรมการเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตนของนักเรียน ระดับปวช .1        

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี                                              

58 นายเอกมินทร  ยีเด็ง

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001 -2001 โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจ

59 นายนิอุมมัต  สันตวไมตรี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา          

ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563                                                

ครูวิชาชีพผูทรงคุณคา

60 นายสัมฤทธิ์  ทิศพวน การพัฒนาการแบบฝกปฏิบัติงานทําเกลียวดวยมือชิ้นงาน ของนักเรียนชั้นปวช .1

กลุมที่ลงเรียนวิชา ฝกฝมือ โดยใชแบบฝกปฏิบัติงานทําเกลียวดวยมือ                          

ครูจางสอน                                                                                                     

61 นายปรีชา  เจะมะหมัด                                                                                                     

62 นายมะสอบรี  กาเร็ง การแกปญหาการสงงานของนักเรียน ระดับชั้นปวช.2ในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

เพื่องานอาชีพ โดยการทําสมาธิกอนเริ่มเขาสูเนื้อหาของวิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

ประจําภาคเรียน 1/2563 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ                                     

63 นางสาวจารุวรรณ  เหลี่ยมเพ็ง การประยุกตใช E-learning ในกระบวนการเรียนการสอนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                                                                    

การปรับพฤติกรรมนักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงานวิชา เทคโนโลยี

แบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           

                                        เรื่อง



 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี                                                                          

64 นายคามิน  ปนมณี การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ       

65 นางสาวศุภลักษณ  คงทอง ผลการสอนโดยใชสื่อผสมที่มีผลสัมฟทิ์ทาวการเรียนคนิตศาสตรของนักเรียนประกาศ

66 นายอิสมะแอ  มามะ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการรเยนในรายวิชา งานทดสอบแบบไมทําลาย สภาพดวย

เทคนิคการสอนแบบ "กระบวนการเสาะหาความรู"ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพปที่ 2 สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ                                                           

67 นายแมนซูร  ดูมีแด การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 วิชาการกอสรางสวนประกอบ

ของอาคาร                                                                                        

68 นางสาวกัญญารัตน  มณีพรหม ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนแบบหองเรียนกลับดานในรายวิชาเครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา

ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/7 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง                        

ที่ ชื่อ-สกุล

69 นายณวัฒน  ศรีสงคราม                                                                                                     

70 นางสาวศิริพร  วิภาตะไวทยะ                                                                                               

71 นางสาวฟาตีฮะห  อินทรดาคีรี การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.2 ชางยานยนต วท.ปน. ในเรื่องการ    

72 นายรอสาลี  อินทรดาคีรี การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาชั้น ระดับประกาศนีย

บัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2/1 สาขาวิชาชางอิเล็ฏทรอนิกส รายวิชาเครื่องเสียง                

73 นายอามีน  ลาเตะ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1                           

โดยการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชา นวัตกรรมงานกอสราง                         

74 นายอรัญ  อับดุลเลาะ การศึกษาความสนใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2ตอการเรียนในชั้นเรียนวิชา                 

วัสดุและวิธีการกอสรางงานสถาปตยกรรม                                                       

75 นางสาวพรธิดา  นพวงศ การศึกษาความสนใจของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.2 ตอการเรียนในชั้นเรียนวิชาวัสดุ         

76 นายนัสรี  จะปะกียา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน              

เรื่อง พื้นฐานการคํานวณวงจรไฟฟา รายวิชา วงจรไฟฟากระแสตรง รหัส          

20104 - 2002 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1                                                  

77 นายสุลกิฟลี  แวกะจิ การฝกทักษะและปฏิบัติตามกฎและมาตราฐานทางไฟฟาระดับปวช.1 สาขาไฟฟากําลัง

78 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  สกุลหนู การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน           

เรื่อง เครื่องมือวัดไฟฟา รหัส30104 -1001 ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1         

79 นายนันทยศ  ชากรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน                

เรื่องมาตรฐานระบบจําหนายไฟฟาในประเทศ รายวิชาการติดตั้งไฟฟานอกอาคาร

รหัส 20104-2106 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2                                              

80 นางสาวกานติมา  ทัศวา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน         

เรื่องการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาชีพ รหัส 30001 - 2001 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1                         

81 นายอิบรอเฮม  มะมี วิจัยผลของการใชแบบฝกเสริมทักษะรูปแบบใชวิธี 3 2 1 Strategies ที่มีตอทักษะ 

การอานสะดกคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ประกับ ปวส .1 แผนกเทคโน      

82 นางสาวซูซี  แวหามะ ผลการใชบัตรคําศัพทในการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษรายวิชา

และวิธีการกอสรางงานสถาปตยกรรม

โลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี                                          

นียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี                      

                                                                                     

                                       เรื่อง

ไมสงงาน/การบาน                                                                     



ภาษาอังกฤษฟง-พูด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 แผนกคอม

83 นายชาญณรงค  ศรีสงคราม ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนแบบหองเรียนกลับดานในรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

84 วาที่รอยตรีมัมมัดสานูซี  สะมะแการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ระดับปวส.2 แผนกวิชาชางกอสราง สาขาวิชา

ชางโยธา ตอครูผ็สอนวิชาการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก                        

85 นายกันตพิชญ  พนาคุปต รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาการเคลื่อนไหวและการทรงตัวของเรือ รหัสวิชา

31102-2002 เรื่องจุดเซนทรอยดและจุดศูนยกลาง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาพาณิชยนาวี                                                                         

86 นายสรุวุธ โชติชวง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน ปวช.1 สาขางานชางเชื่อมโลหะ ภาคเรียน1/2563

                                                                                             

ที่ ชื่อ-สกุล

ศูนยฝกอบรมวิชาชีพ อ.มายอ                                                                                                     

พนักงานราชการ

87 นางสาวอามีเนาะ  กาซอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การบันทึกรายการคาในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

โดยใชการใชแบบฝกทักษะของนักเรียน ระดับปวส .1 โดยใชแบบฝกทักษะ ระดับ

ลูกจางชั่วคราว

88 นางสาวอามีเนาะ  สะอะ การพัฒนาทักษะการพิมพสัมผัส ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัรวิชาชีพชั้นสูง   

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใชแบบฝกิมพสัมผัสคอมพิเตอร                               

89 นายกอเซ็ง  สะมะแอ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชางานเครื่องลางและสงกําลังรถยนต รหัสวิชา

30101-0003 เรื่องระบบชวงลางรถยนต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม                                                                   

                                                                                           

ชั้นปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี                                                         

                                                                                       

พิวเตอรธุรกิจ                                                                           

ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1/2 แผนกวิชาชางกอสราง                          

                                                                                            

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                    เรื่อง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องตน เรื่อง การวิจัยการพัฒนา



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง ระดับคุณภาพ

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ

1 นางวรรณี  คงแปน การใชแบบฝกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคํา ของนักศึกษาระดับปวส ดีเยี่ยม

สาขาวิชาไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

2 นายแสน  อุบลสุวรรณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดีเยี่ยม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง

3 นางสาวปราณี  พรหมวิฐาน ผลสัมฤธิ์ในการเรียนของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟากําลัง  วิชาวิทยาศาสตร พอใช

วิชา วิทยาศาสรตเพื่องานไฟฟาและการสื่อสาร เรื่องสารละลาย ดวยวิธีการสอน

แบบรวมมือ ประจําภาคเรียนที่ ปการศึกษา 2561

4 นางสาวปวีณา  โกะเห็ม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชทักษะคณิตคิดเร็วของนักศึกษา ปวส. ดีเยี่ยม

รายวิชาคณิตศาสตรอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี จังหวัดปตตานี

5 นางสาวอูมีฟากีรา  เซ็ง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาแผนกชางกอสาง-โยธา ปวส.2/4 พอใช

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

6 นางลลิดา  สะอาด ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 1 รหัส วิชา 3200-002 ดี

เรื่อง การผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป ของนักศึกษาระดับ ปวส.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจภาคเรียนที่ 1/2561 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

7 นางรัตนา  วงศเจริญ ใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอวิชา การใชเครื่องใชสํานักงานของนักศึกษาระดับชั้น ดี

ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 / 2561 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

8 นางประดับ  ดิสโร

9 นางนวรัตน  จันทสวัสดิ์วงศ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาปวช.1 ดี

แผนกชางกอสราง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561

10 นางสุภาพร  ใสสุข ศึกษาการใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอการสงงานในรายวิชา หลักการตลาด รหัสวิช พอใช

3200-1003 ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธูรกิจ วท.ปน

ภาคเรียนที1่/2561

11 นายอดินันต  แวบาดะ การแกไขปญหานักศึกษาขาดทักษะในการออกแบบหนาเว็บไซต เรื่องการออกแบบ ดี

เว็บไซต ในรายวิชการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ของนักศึกษา ระดดับชั้น ปวส.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธูรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี ประจําภาคเรียน ที่ 1/2551

โยใชโปรแกรมชวยในการออกแบบเว็บไซต

สาขาวิชาชางไฟฟา

12 นายทรงวิทย  ระวังวงศ

13 นายจรัล  จันทรแกว การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดี

ขั่วแมเหล็กและความถี่ รายวิชาเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ รหัส 2104-2105

ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2

14 นายวีรศักดิ์  แวยูโซะ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกในการการตอวงจรไฟฟา พอใช

15 นายสุวัฒน  พนาคุปต การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ดี

มาตรฐานการติดตั้งไฟฟา รายวิชาการติดตั้งไฟฟา1 รหัส3104-2001 ของนักเรียน

ระดับชั้น ปวส.1

16 นายหะซัน  หะยีดาโอะ การพัฒนาทักษะตรวจเช็คอุปกรณเครื่องปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ พอใช

สูง  ปที่ 2 วิชาสาขาไฟฟากําลัง

ที่ ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1

17 นายอาลีย  มะหนิ การพัฒนาการเรียนรูโดยใชชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาหนวยการวัดทางไฟฟา พอใช

18 นายฮาซัน     มะยีแต ผลสัมฤธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะหวงจรไฟฟา จากการใชวิธีการเรียนการสอน ดี

แบบรวมแรงรวมใจ 

19 นายภควัชร  รัตนถาวร การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาชั้น ปวส.1/3 พอใช

รายชื่อครูที่สงงานวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2561



สาขาวิชาชางยนตไฟฟากําลัง รายวิชาเครื่องกลไฟฟาเบื้องตน

20 นายพีรพัฒน  ขุนนิรงค การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน เรื่องส พอใช

ไฟฟาและการใชงานรายวิชาการติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร รหัส 3104 -0004

ระดับชั้น ปวส.1

21 จ.ท.สุริยะ  อิสโร การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับชั้นปวส.2 ในการไมสงงาน แผนกวิชาชางไฟฟ พอใช

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

22 นายนวรัตน   แกวขาว รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา3128-1002 ดีเยี่ยม

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1/ 2561

23 นายประกาย  พรหมจันทร สงเสริมทักษะการคนควาความรูของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกอิเล็กทรอนิกส พอใช

24 นายดุสิต       ไกรวรรณ

25 นายสารทูล  เพ็ชรคมขํา ผลการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมทัศนศึกษาสํานักงาน รายวิชาโปรแกรมสํานักงาน พอใช

26 นายซามัน  เจะสือแม การปรับพฤติกรรมนักรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงาน ในการเรียนวิชาระบบ พอใช

เสียงโดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลัสมฤทธิ์ทางการเรียน

27 นายมนัส  บูสะมัญ การศึกษาผลการใชระบบ LMS เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน ดี

ของครูผูสอน วิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระดับชั้น ปวส. แผนกเทคโนโลยีคอม

พิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

28 นายธวัชชัย  จันทรัตน การจําลองสัญญาณไฟฟากลามเนื้อสองชองเพื่อควบคุมแขนกลแสดงทาทางแบบ ดีเยี่ยม

ตอเนื่องเลียนแบบแขนมนุษยรูปแบบไรสาย

29 นายลุกมัน  โตะฮีแล การแกปญหาการคํานวณวงจรไฟฟาตามทฤษฎีการววางซอน วิชาวงจรไฟฟากระแสต ดี

ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกสโดยใชแบบฝกหัด

 ภาคเรียนที 1/2561

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

30 นางสาวสุจิรา   แซอุย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ดี

ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร ปการศึกษา 1/2561

31 นายพงศธร  บํารุงบาน รายงานการใชเอกสารประกอบ หนวยที่ 1และหนวยที่ 2 วิชาพื้นฐานการเขียน ดีเยี่ยม

โปรแกรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561

สาขาวิชาชางยนต

32 นายมานพ  รัตนเดโช การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา งานสงกําลังรถยนต รหัส 2101-1002 พอใช

สาขาวิชาชางยนต

33 นายอาธร  อิสสระโชติ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเครื่องยนตแกสโซลีน ดี

รหัสวิชา 20101-2001 เรื่องหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน

34 นายสักก  ธรรมเจริญ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานวัดละเอียดชางยนต รหัสวิชา ดี

2101-2106 เรื่องพื้นฐานงานวัดละเอียดชางยนต 

35 นายสามารถ  นิยมเดชา รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาฝกงาน รหัสวิชา 3101 -2106 ดี

 เรื่องการใชเครื่องมือเบื้องตน หลักศูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ที่ ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1

36 นายยงยุทธ  อินชอบ การพัฒนาทักษะการใชเครื่องชางยนต ของนักศึกษาระดับปวช.2 แผนกวิชา พอใช

ชางยนต วิทยาลัยเทคนิคปตานี

37 นายสุภาพ  ใสสุข การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแกปญฆาขอขัอของระบบไฟเลี้ยว พอใช

และไฟฉุกเฉินโดยใชใบความรูและใบประลองของนักศึกษา ปวช.2 แผนกวิชา

38 นายสวิง  ชุมละออง การศึกษาปญหาการไมสงงานของนักศึกษาในรายวิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น รหัส ดี

2101 -2006 ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1/1 ภาคเรียนที1่/2561

ชางยนต วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

39 นายมูฮัมมัด  ยูโซะ กลศาสตรยานยนต รหัสวิชา 2101 - 2108 ตามหลักสูตรปะกาศนียบัตร ดีเยี่ยม

พ.ศ.2556  ประเภทวิชุตสาหรรม  สาขาวิชาชางยนต

40 นายสุทธิศักดิ์  อิกะศิริ การศึกษาปญหาการไมสงงานของนักศึกษาในรายวิชางานสงถายกําลัง รหัส ดี

วิชา 3101-2001 ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/4 แผนกวิชาชางยนต



41 นายบอรอเฮง  มาปะ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิชางานจักรยานยนต พอใช

แผนกชางยนต ภาคเรียนที่ 1/2561

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

42 นายสมนิราช  รุงกระจาง

43 นายอมรเชษฐ  จันทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการกเรียนวิชาความรูกับงานอาชีพของนักศึกษา ดี

ปวช.1 สาขาเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

44 นายจรัญ  เทพรักษ การปรับพฤติกรรมของนักเรียนปวช.1สาขางานชางเชื่อมโลหะ พอใช

ภาคเรียนที่ 1/2561

สาขาวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน

45 นายสัมฤทธิ์  ทิศพวน การพัฒนาการฝกปฏิบัติงานตะไบปรับผิวเรียบผิวฉากชิ้นงาน ของนักเรียนชั้นปวช.1 ดี

กลุมที่ลงเรียนวิชา ฝกฝมือ โดยใชแบบฝกปฏิบัติงานตะไบผิวเรีย ผิวฉาก

46 นายสุรัต  กล่ําเพ็ชร การใชสื่อชวยสอนเพื่อเพิ่มทักษะงานเลื่อยมือของนักเรียนชั้น ปวช.1/2 ชางยนต พอใช

47 นายอํานาจ  หวุนจันทร การพัฒนาแบบฝกการอานเวอรเนียคาลิปเปอร ของนักเรียนแผนกวิชาชางยนต ดี

ชั้นปวช.1/2 วิชางานฝกฝมือ1 โดยใชแบบฝกการอานเวอรเนียคาลิปเปอร

สาขาวิชาชางกลโรงงาน

48 นายชาติชาย  เกียรติศักดิ์โสภรายงานการใชเอกสารประกอบการสอนเรียน วิชางานวัดละเอียด รหัสวิชา ดี

3102-2102 เรื่องความรุพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ตามหลักสูตรปวส. พ.ศ.2546

49 นายยอด   สุขแกว การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือใหถูกประเภทของนักศึกษา ปวช.2 สาขาวิชา พอใช

ชางกลโรงงาน

50 นายอรุณ  พรหมศักดิ์ เรื่องเจาะและงานเจาะตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชาง ดี

อุตสาหกรรม

51 นายอัสรอฟ  อาวัง รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ดี

รหัสวิชา 2102 - 2002 เรื่องการติดตั้งโปรแกรมชวยในการเขียนแบบ

สาขาวิชาชางกอสราง

52 นางสุนีย  ชูเหลือ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ ดี

53 นางวรรณรัชต  คชศิลา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ชั้นปวส.2 สาขาวิชาชางโยธา วิชากา พอใช

ออกแบบคานและตงสําหรับอาคารไม

54 นายอิซฮาร  สาและ ประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวัสกอสราง ดี

55 นายจิรนันท  ชูสกุลวงศ การปรับพฤติกรรมนักรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงาน ในการเรียนวิชา พอใช

 วัสดุกอสรางและเทคนิคการทํางาน 1 รหัส2106 - 1003 โยการสอนแบบรวมแรงรวม

ใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่ ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1

56 นายจักรินทร  บุญฤทธิ์ การเสริมแรงเพื่อสงเสริมเจตคติตอวิชากลศาสตรโครงสรางของนักเรียนระดับชั้นปวส ดี

กลุม 3 สาขาวิชาโยธา

57 นายการุณย  บุบผะเรณู การพัฒนาความสามารถในการเขียนแบบโยธาดวยคอมพิวเตอรของนักศึกษา ดี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาชางโยธา วท.ปน.

ในรายวิชา การเขียนแบบโยธาดดวยคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3121-2002

โดยใชเทคนิคการสอนแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน

58 นายสัญญา  วิบูลยอรรถ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิชา เทคนิคคอนกรีต ดี

2106 - 2115 ภาคเรียนที่ 1/2561

พนักงานราชการ(คร)ู

59 นายสมพร  จวบบุญ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 ชางยนต ในการไมสงงาน/การบ พอใช

60 นายปรีชา  เวชศาสตร การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซปปา ทักษะพื้นฐานกีฬาแชรบอล พอใช

61 น.ส.รัชนี  มิ่งมงคลเมือง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวช.3 ดี

สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร  หอง 3/3

62 นายมูหัมหมัดซุกรี  กาซอ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน และการสงงาน วิชาระบบจัดการฐานขอมูล ดี

ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ

63 น.ส.นูรียะ       อาแว เรื่อง การแกปญหาการสงงานในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องาน ดี

อาชีพ รหัสวิชา 2001-2001 โดยใชวิธีการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน  



ระดับชั้น ปวช. 2/1  แผนกวิชาชางยนต

64 นางธนิษฐา  เศียรสุวรรณ การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active Learning) ที่มีตอผูเรียนในรายวิชาเทคโนโ ดีเยี่ยม

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา3001 - 2001 

65 นายนูรูดดีน  สะดี รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 2100-10 ดี

เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

66 นายอามีน  ลาเตะ

67 น.ส.ชุติมา     เขียวจินดา

68 นายปยะบุตร  พรหมสุข การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา ที่มีตอพฤติกรรมการสอนของครู ดี

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

69 นายเอกมินทร  ยีเด็ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาคณิตศาสตรไฟฟาที่ไดรับการสอน ดี

โดยใชกิจกรรมวิธีการสอนแบบการใชกระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู

ครูผูทรงคุณวุฒิ

70 นายปรีชา  เจะมะหมัด การศึกษาพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือของนักศึกษา ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาชางไฟฟ พอใช

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2561

ครูอัตราจาง

71 นางสาวลีนา  เซงป

72 นายมะสอบรี  กาเร็ง การแกไขปญหาสมาธิสั้นของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/3 ในรายวิชาคอมพิวเตอรเ พอใช

บื้องตนโดยการทําสมาธิกอนเริ่มเขาสูเนื้อหาของวิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

ประจําภาคเรียน1/2561

73 นายนิอุมมัต  สันตวไมตรี การปรับพฤติกรรมนักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงานวิชา เครื่องปรปบอาก พอใช

อุตสาหกรรม รหัส 3104-2007 โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ SATD 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่ ชื่อ-สกุล ภาคเรียนที่ 1

74 นายจักรพงศ  หมื่นแกว

75 นางสาวจารุวรรณ  เหลี่ยมเพ็ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องงานติดตั้ง ดีเยี่ยม

ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน ของนักศึกษา ปวส. ปที1่ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

76 นายคามิน  ปนมณี การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ พอใช

77 นางสาวศุภลักษณ  คงทอง พัฒนาผลสัมฤทิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะคริตศาสตร เรื่องอัตราสวนแล พอใช

รอยฃะของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที1่ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

78 นางสาวรุงรวิน  ไชยมุสิก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุม 1 สาขาวิชา 

โยธา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001

79 นายอิสมะแอ  มามะ การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชการเรียนรูดวยโครงงาน (Project based พอใช

 Learning) เพื่อพัฒนาผูเรียนรายวิชา3103 -2204 เทคโนโลยีงานเชื่อมงาน

ผลิตภัณฑฯ

80 นายแมนซูร  ดูมีแด การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาชางกอสราง ตอครูผูสอนวิชาปฏิบัติงาน ดี

โครงสรางอาคาร ปการศึกษา 2561

81 นางสาวกัญญารัตน  มณีพรห ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนแบบหองเรียนกลับดานในรายวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิก ดีเยี่ยม

ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/4 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

ศูนยฝกอบรมวิชาชีพ อ.มายอ

พนักงานราชการ

82 นางสาวอามีเนาะ  กาซอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะหรายการคา วิชาหลักการบัญชี ดีเยี่ยม

เบื้องตน โดยใชแบบฝกหัดทักษะของนักศึกษา ระดับปวส.1

ลูกจางชั่วคราว

83 นางสาวอามีเนาะ  สะอะ การปรับปรปุงพฤติกรรมการสงงานใหตรงตอเวลา วิชาคอมพิวเตอรสารสนเทศใน ดี

งานธุรกิจระดับชั้น ปวส.2 สาขางานคอมพิวเตอรุรกิจ



                                         รายชื่อครูที่สงงานวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง ระดับคุณภาพ

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ

1 นายแสน  อุบลสุวรรณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน ดีเยี่ยม

 เรื่องความหมายและความสําคัญของเศราฐฏิจพอเพียง รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง

2 นางสาวปราณี  พรหมวิฐาน ความพพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเอกสารประกอบการเรียน ดี

วิชาโครงงานวิทยาศาสตร  ของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส  ระดับชั้น

ปวช.2  ภาคเรียนที่ 2/2561

3 นางสาวปวีณา  โกะเห็ม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ดี

การบวก ลบ คูณและหารจํานวนเต็ม ระดับชั้น ปวช.3/1 แผนกวิชาไฟฟากําลัง

4 นางสาวอูมีฟากีรา  เซ็ง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 ชางยนตในการไมสงงาน/การบ ดี

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 นางลลิดา  สะอาด การใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติวิชาบัญชีเบื้องตน2 รหัสวิชา3200-0003 ดีเยี่ยม

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที2่/2561

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

6 นางประดับ  ดิสโร

7 นางนวรัตน  จันทสวัสดิ์วงศ ศึกษาพฤติกรรมการสงงาน วิชา การเปนผูประกอบการของนักเรียนชั้นปวช.1 ดีเยี่ยม

แผนกวิชาไฟฟา

8 นางสุภาพร  ใสสุข ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนวิชาหลักการขาย รหัสวิชา พอใช

3200-0002 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร วท.ปน

ภาคเรียนที่ 2/2561

9 นายอดินันต  แวบาดะ การแกไขปญฆาสมาธิสั้นของนักเรียน  ระดับชั้น ปวส.1 ในรายวิชาเทคนิคการ ดี

สรางภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร โดยการทําสมาธิกอนเริ่มเขาสูเนื้อหาของ

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขาวิชาชางไฟฟา

10 นายทรงวิทย  ระวังวงศ

11 นายจรัล  จันทรแกว การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสาร ประกอบการสอ ดี

เรื่องแมเหล็กและการเหนี่ยวนํา รายวิชาหมอแปลงไฟฟา รหัส 21044-2104

ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2

12 นายสุวัฒน  พนาคุปต การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน ดี

เรื่องระบบไฟฟา รายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร รหัส 2104-2005

ของนักเรียนื ระดับชั้น ปวช.2

13 นายหะซัน  หะยีดาโอะ การพัฒนาทักษะตรวจซอมเครื่องปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ดี

ที่ 2 วิชา สาขาไฟฟากําลัง

14 นายอาลีย  มะหนิ

15 นายฮาซัน     มะยีแต ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชานิวเมติกส ไฮดรอลิกส ของนักศึ ดีเยี่ยม

ชั้นปวส.2 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ขอมูล  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2561



16 นายภควัชร  รัตนถาวร การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาชั้น ระดับปวช.2/1 ดี

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง รายวิชาการควบคุมมอเตอรไฟฟา

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

17 นายพีรพัฒน  ขุนนิรงค การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน ดีเยี่ยม

 เรื่องมาตรฐานสายไฟฟา รายวิชาการติดตั้งไฟฟานอกอาคาร รหัส2104 -2103

ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2

18 จ.ท.สุริยะ  อิสโร การใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอวิชา การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ดี

 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

19 นายนวรัตน   แกวขาว รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรดิจิตอล รหัส 3105-2002 ดี

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่2/2561

20 นายประกาย  พรหมจันทร การศึกษาพฤติกรรมการสงงานชาของนักเรียน ชั้น ปวช.3 แผนกวิชาชางอิเล็ก พอใช

ชื่อวิชาโครงการ รหัสวิชา 2105 - 8501

21 นายสารทูล  เพ็ชรคมขํา

22 นายซามัน  เจะสือแม การปรับพฤติกรรมนักรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงาน ในการเรียน พอใช

วิชาเครื่องเสียง โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผ

สัมฤทธิ์ทางการเรียน

23 นายมนัส  บูสะมัญ การศึกษาผลการใชระบบ LMS เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียน ดี

การสอนของครูผูสอน วิชาคอมพิวเตอรและอุปกรณ  ระดับชั้น ปวส. 

 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

24 นายธวัชชัย  จันทรัตน ชุดแขนกลฝกทักษะการประยุกตใชงานเซอรโวมอเตอร ดี

25 นายลุกมัน  โตะฮีแล การพัฒนาผลสัมฤทิ์ทางการเรียน การใชโปรแกรม Photoshop ตัดอภาพ ดี

วิชาระบบเสียง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

โดยใชใบงานภาคเรียนที่ 2/2561

26 นายมูฮําหมัดซามัน  สิเดะ วิชาเครื่องมือวําฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2128 - 2117 ดี

เรื่องโวลติมิเตอร ตามหลักสูตรประกาศฯยบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556

ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

27 นางสาวสุจิรา   แซอุย การพัฒนาผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (โปรแก ดี

 Microsoft Office Excel 22010) เรื่อง การแกปญหานักเรียนที่ไมผาน

การประเมินเรื่อง สูตรและฟงชัน Microsoft Excel 2010ปการศึกษา 2/2561

28 นายพงศธร  บํารุงบาน รายงานการใชเอกสารประกอบการสอน หนวยที่ 3และหนวยที่ 4 วิชาการเขีย ดีเยี่ยม

โปรแกรมคอมพิวเตอร สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส ชั้นีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561

สาขาวิชาชางยนต

29 นายมานพ  รัตนเดโช

30 นายอาธร  อิสสระโชติ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเครื่องยนตแกสโซลีน ดี

รหัสวิชา 3101-0002  เรื่องหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน2จังหวะ1

31 นายสักก  ธรรมเจริญ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชางานสงถายกําลัง รหัสวิชา ดีเยี่ยม

3101-2001 เรื่องระบบสงกําลังในรถยนต

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง



32 นายสามารถ  นิยมเดชา รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชางานทดสอบปมและหัวฉีด ดีเยี่ยม

รหัสวิชา 2101 - 2114 เรื่องการใชเครื่องมือเบื้องตน หลักูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

33 นายยงยุทธ  อินชอบ การศึกษาพฤติกรรมการสงงาน วิชางานปรับแตงเครื่องยนต เบื้องตน พอใช

ของนักเรียน ปวช.3 แผนกชงยนต ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

34 นายสุภาพ  ใสสุข การแกปญหาขอมูลในใบความรู หนวยที่ 2 เรื่องการบํารุงรักษารตามระยะ พอใช

รายวิชางานบํารุงรักษารถยนต รหัส2101-2104 ไมทันสมัยโดยวิธีใหผูเรียน

มีสวนรวม

35 นายสวิง  ชุมละออง การศึกษาพฤติกรรมการสงงานชาของนักเรียนชั้น ปวส.2/3 แผนกวิชาชางยน ดี

ภาคเรียนที่ 2/2561

36 นายมูฮัมมัด  ยูโซะ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 ที่มีตอคุณภาพการสอน ดีเยี่ยม

รายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา 3100 - 0110 

37 นายสุทธิศักดิ์  อิกะศิริ การศึกษาปญหาการไมสงงานที่มอบหมาย ของนักศึกษาในรายวิชางานนิว ดี

เมติกสและไฮดรอกลิกสเบื้องตน ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกวิชาชางยนต

38 นายบอรอเฮง  มาปะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานจักรยายนยนตของนักศึกษา ดี

ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาชางยนต ประจําภาคเรียนที่ 2/2561

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

39 นายสมนิราช  รุงกระจาง

40 นายอมรเชษฐ  จันทอง การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานและการบานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ดี

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

41 นายจรัญ  เทพรักษ การตรวจสอบดวยการดูโครางสรางทางโลหะวิทยา ปวช.2 สาขางาน พอใช

ชางเชื่อมโลหะ ภาคเรียนที่ 2/2561

สาขาวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน

42 นายสัมฤทธิ์  ทิศพวน การกพัฒนาการฝกปฏิบัติงานรางแบบ ของนักเรียนชั้นปวช.1 กลุมที่เรียนวิชา ดี

ฝกฝมือ โดยใชแบบฝกปฏิบัติงานรางแบบ (power Point)

43 นายสุรัต  กล่ําเพ็ชร การใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ดี

ปวช.1/1,2 ชางยนต

44 นายอํานาจ  หวุนจันทร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานทําเกลียว โดยใชสื่อ Power point วิชา ดีเยี่ยม

งานเทคนิคพื้นฐาน รหัสวิชา3100 - 0001ชั้นปวส.1/4แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

สาขาวิชาชางกลโรงงาน

45 นายชาติชาย  เกียรติศักดิ์โสภณ

46 นายยอด   สุขแกว การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน เรื่องการไมสงงาน รายวิชา โปรแกรมเอ็น พอใช

ซีพื้นฐานของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

47 นายอรุณ  พรหมศักดิ์ การแกไขปญหาทักษะการปรับผิวงานเรียบ ดี

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

48 นายอัสรอฟ  อาวัง รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา ดี



2100 - 1008 เรื่องเครื่องเจาะและงานเจาะรูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเทวิชาชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางกอสราง

49 นางวรรณรัชต  คชศิลา การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาชางโยธาตอครูผูสอน  วิชา ดี

การสํารวจเพื่อการกอสรางงานโยธา

50 นายอิซฮาร  สาและ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ดี

51 นายจิรนันท  ชูสกุลวงศ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนสายยชั้น ปวช.1/1สาขางานกอสรางภาคเรียนที่2/25 ดี

52 นายจักรินทร  บุญฤทธิ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ ดี

53 นายการุณย  บุบผะเรณู การพัฒนาความสามารถในการสรางหุนจําลองงานโครงหลังคาของนักศึกษา ดี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาชางกอสรางในรายวิชา 

อานแบบ เขียนแบบงานสถาปตยกรรม 2106-2002 โดยใชเทคนิคการ

สอนแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพื่อชวยเพื่อน

54 นายสัญญา  วิบูลยอรรถ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 วิชาการบริหารและ ดี

 จัดการงานกอสรางงานโยธา 3121 - 2004 ภาคเรียนที่ 2/2561

พนักงานราชการ(ครู)

55 นายสมพร  จวบบุญ การปรับพฤติกรรมการเขาชั้เรียนของนักศึกษา แผนกวิชาชางยนต ระดับ ปวช ดี

56 นายปรีชา  เวชศาสตร ปญหาภาวะโรคอวนในเด็กระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พอใช

57 น.ส.รัชนี  มิ่งมงคลเมือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษาของนักศึกษา ระดับชั้น พอใช

ปวช.2/1 สาขาวิชาไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

58 นายมูหัมหมัดซุกรี  กาซอ การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิ  พอใช

ในการไมสงงาน

59 น.ส.นูรียะ       อาแว การแกปญหาการสงงานในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศในงาน ดี

ธุรกิจ รหัสวิชา 3200-0011 โดยใชวิธีการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน  

ระดับชั้น ปวส. 1/1  แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

60 นางธนิษฐา  เศียรสุวรรณ ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใชงาน Google Apps For Education สําหรับ ดีเยี่ยม

นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

61 นายนูรูดดีน  สะดี รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาเขียนแบบแมพิมพโลหะ ดีเยี่ยม

รหัสวิชา 2102-2202 เรื่องชนิดและโครงสรางของแมพิมพ หลักสูตรประกาศ

นียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

62 นายอามีน  ลาเตะ

63 น.ส.ชุติมา     เขียวจินดา การใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอ วิชาการบริหารงานคุณภาพในองคการ รหั ดี

วิชา3001 - 1001 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ภาคเรียนที่ 2 /2561

64 นายปยะบุตร  พรหมสุข เปรียบเทียบผลสัมฤทิ์กอนเรียนและหลังเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคแผนก พอใช

วิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

65 นายเอกมินทร  ยีเด็ง การปรับพฤติกรรมนักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบในการสง งานวิชา พอใช

วงจรไฟฟา รหัส 3104 - 1001 โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ

 STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

ครูผูทรงคุณวุฒิ



66 นายปรีชา  เจะมะหมัด การเขาเรียนสายในวิชาดิจิตอลเบื้องตนของนักศึกษาระดับ ปวช.2 พอใช

แผนกวิชาชางไฟฟา  

ครูอัตราจาง

67 นางสาวลีนา  เซงป

68 นายมะสอบรี  กาเร็ง การแกไขปญหาสามธิสั้นของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1/2 ในรายวิชาเทคโนโล พอใช

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ โดยการทําสมาธิกอนเริ่มเขาสูเนื้อหาของวิทยาลัย

เทคนิคปตตานี ประจําภาคเรียนที่ 2/2561  สาขาวิชาคอมพิวเตอรุรกิจ

69 นายนิอุมมัต  สันตวไมตรี การจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การส ดีเยี่ยม

สวางของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

70 นายจักรพงศ  หมื่นแกว

71 นางสาวจารุวรรณ  เหลี่ยมเพ็ง การวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน "ระบบฐานขอมูลและการออกแบบ" ดวย ดีเยี่ยม

โมดู สําหรับนักศึกษา ปวส.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

72 นายคามิน  ปนมณี การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาชางกอสรางและชางโ ดี

ตอครูผูสอนวิชาโรงการ ปการศึกษา 2561

73 นางสาวศุภลักษณ  คงทอง การพัฒนาทักษะการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนประกาศนียบัต ดี

วิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

74 นางสาวรุงรวิน  ไชยมุสิก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานของนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 กลุม1 ดี

สาขาโยธา วิชาวัศวกรรมการทาง รหัส 3121-2104 ภาคเรียนที่2/2561

75 นายอิสมะแอ  มามะ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 3103-2004 เทคโนโลยีการเชื่อมด พอใช

เทคนิคการสอนแบบติวเตอรตัวตอตัว และการสาธฺตแสดงตัวอยาง

76 นายแมนซูร  ดูมีแด การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิชาปฏิบัติงานสวน

ประกอบของอาคาร ภาคเรียนที่ 2/2561

77 นางสาวกัญญารัตน  มณีพรหม ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนแบบหองกลับดานในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเ ดี

ของนักศึกษาชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

73 นางสาวศิริพร วิภาตะไวทยะ แกไขปญหาการทดลองในรายวิชาไมโครคอนโทรเลอร หนวยการเรียน ไมโครค ดี

โทรลเลอรของนักเรียนชั้น ปวช.2/1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ศูนยฝกอบรมวิชาชีพ อ.มายอ

พนักงานราชการ

74 นางสาวอามีเนาะ  กาซอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักเศรษฐศาสตร เรื่องการพัฒนาผล ดีเยี่ยม

สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสื่อ Power poin เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ

ฉบับที1่2  ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร  ของนักศึกษา  ระดับปวส. 

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ลูกจางชั่วคราว

75 นางสาวอามีเนาะ  สะอะ การปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในหองเรียนรายวิชาการเปนผูประกอบการ ดี

ของผูเรียนระดับปวส.ชั้นปที่ 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง ระดับคุณภาพ

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ

1 นายแสน  อุบลสุวรรณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน ดีเยี่ยม

เรื่องสัญญาจางแรงงาน รายวิชากฏหมายแรงงาน รหัส 2001-1006 ชั้น ปวช.2

2 นางสาวปราณี  พรหมวิฐาน การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงานในการเรียนวิช ดี

วิทยาศาสตรเพื่องานไฟฟาและการสื่อสาร รหัส 3000-1301 โดยการสอนแบบ

รวมแรงรวมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3 นางสาวปวีณา  โกะเห็ม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชทักษะคณิตคิดเร็วของนักศึกษา ปวส ดีเยี่ยม

รายวิชาคณิตศาสตรอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2562

4 นางสาวอูมีฟากีรา  เซ็ง การสงเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเปนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับชั้น ดี

ปวส.2/1-2 สฟ. วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 นางลลิดา  สะอาด 

6 นางประดับ  ดิสโร

7 นางนวรัตน  จันทสวัสดิ์วงศ การศึกษาพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ต ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนีบัต ดี

วิชาชีพปวช.1 ชางยนต ปการศึกษษ 2562

8 นางสุภาพร  ใสสุข ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนวิชาหลักการตลาด รหัสวิชา32 ดีเยี่ยม

1003 ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ วท.ปน

ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2562

9 นายอดินันต  แวบาดะ การแกไขปญฆานักศึกษาขาดทักษะในการออกแบบหนาเว็บไซต เรื่องการ ดีเยี่ยม

ออกแบบเว็บไซตแบบเว็บไซต ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต

ของนักศึกษา ระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตรธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปตตานี

 ประจําภาคเรียนที1่/2562 โดยใชโปรแกรมชวยในการออกแบบเว็บไซต

สาขาวิชาชางไฟฟา

10 นายทรงวิทย  ระวังวงศ

11 นายจรัล  จันทรแกว การแกปญหารทองสูตรคูณไมคลองเพื่อพัฒนาการคิดคํานวณ ดวยการใช ดี

เทคนิคการทองสูตรคูณของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขสวิชาไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส

12 นายสุวัฒน  พนาคุปต การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน ดี

เรื่องการใชเครื่องมือและวัสดุ  รายวิชาการติดตั้งไฟฟา 1 รหัส3104-2001 

ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1

13 นายหะซัน  หะยีดาโอะ ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนวิชาเครื่องทําความเย็น โดยใชวิธีสอนแบบ ดีเยี่ยม

กระบวนเสาะหาความรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญา

14 นายอาลีย  มะหนิ

15 นายฮาซัน     มะยีแต ผลการปรับปรุงพติกรรมการเขาขั้นเรียนใหตรงตอตอเวลา โดยใชสัญญา ดี

การเรียนกับนักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 รายวิชานิวแมติกส-ไฮดรอกลิกส

สาขาวิชาชางฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

16 นายภควัชร  รัตนถาวร การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาชั้น ระดับปวส.1/ ดี

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง รายวิชาเครื่องกลไฟฟา 1

17 นายพีรพัฒน  ขุนนิรงค การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน ดีเยี่ยม

เรื่องการติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร รหัส3104-0004 ของนักเรียน

 รายชื่อครูที่สงงานวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

ขอมูล  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2562



 ระดับชั้นปปวส.1

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

18 จ.ท.สุริยะ  อิสโร การสรางความพอใจในการเรียนรายวิชาการเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ดี

ในกิจกรรมเพื่อสอนเพื่อน แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

19 นายนวรัตน   แกวขาว รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา ดี

2105 - 2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ.2556

ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

20 นายประกาย  พรหมจันทร การศึกษาพฤคิกรรมการไมสงการบานของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกอิเล็กฯ ดี

ชื่อวิชา อุปกรรอิเล็กทรอนิกสและวงจร

21 นายสารทูล  เพ็ชรคมขํา

22 นายซามัน  เจะสือแม การปรับพฤติกรรมนักรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงาน ในการเรียนวิช ดี

วงจรพัลสและดิจิตอล โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบSTAD เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

23 นายมนัส  บูสะมัญ การแกไขปญหานักศึกษาขาดทักษะในการออกแบบหนาเว็บไซต เรื่องการ ดี

ออกแบบเว็บไซตในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ของนักศึกษา 

ระดับชั้น ปวส.1สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

ภาคเรียนที่1/2562 โดยใชโปรแกรมชวยในการออกแบบเว็บไซต

24 นายธวัชชัย  จันทรัตน ชุดแขนกลฝกทักษะการประยุกตใชงานโมดูลสื่อสารขอมูลไรสาย ดีเยี่ยม

25 นายลุกมัน  โตะฮีเล การแกปญหาการคํานวณวงจรไฟฟากระแสตรง ของนักเรียนระดับ ปวช.1 ดีเยี่ยม

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกสโดยใชแบบฝกหัด ภาคเรียนที1่/2562

26 นายมูฮําหมัดซามัน  สิเดะ งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 3100 - 0003 เรื่องการใชเครื่องมือ ดีเยี่ยม

วัดไฟฟาเบื้องตนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

27 นางสาวสุจิรา   แซอุย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นปวช.ปที่ 1 แผนกวิชาชางเทคนิคคอมพิว ดีเยี่ยม

เตอร ในเรื่องการไมงงานตรงเวลา ภาคเรียนที1่/2562

28 นายพงศธร  บํารุงบาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน ของนักศึกษาชั้นปวช.2 กลุม1 สาขาวิชา ดีเยี่ยม

ชางเทคนิคคอมพิวเตอร สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร  พื้นฐานการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 2128-2009

สาขาวิชาชางยนต

29 นายมานพ  รัตนเดโช

30 นายอาธร  อิสสระโชติ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานปรับแตงเครื่องยนต รหัสวิช ดี

30101-2110 เรื่องศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือพิเศษตรวจ

วัดวิเคราะห

31 นายสักก  ธรรมเจริญ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเครื่องลางและสงกําลังรถยน ดี

รหัสวิชา 3101-0003 เรื่องระบบชวงลางรถยนต

32 นายสามารถ  นิยมเดชา รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาฝกงาน รหัสวิชา 3101 - 2106 ดี

เรื่องการใชเครื่องมือเบื้องตน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

33 นายยงยุทธ  อินชอบ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงปรปะสงคของนักเรียน แผนกวิชาชางยนต ดีเยี่ยม

ชั้นปวช.3  ภาคเรียนที่ 1/2562

34 นายสุภาพ  ใสสุข การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยใชเอกสารประกอบการ พอใช

สอนวิชา งานฟารถยนต รหัส2101-2005 เรื่อง ระบบประจุไฟ ของนักเรียน



ชั้น ปวช. 2/1 แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

35 นายสวิง  ชุมละออง เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน ดี

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น สย.2/2,3 

วิชากลศาสตรวิศวกรรม

36 นายมูฮัมมัด  ยูโซะ รายงานการใชเอกสารประกอบการสอนวิชางานวัดละเอียดชางยนต รหัส ดีเยี่ยม

20101-2009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2561

37 นายสุทธิศักดิ์  อิกะศิริ เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัย ในหองเรียนความขยันอดทนทางการเรียน ดีเยี่ยม

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1วิชาเทอรโม

ไดนามิกส

38 นายบอรอเฮง  มาปะ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับปวช.ชั้นปที่ 2 ในเรื่องการไมสงงาน/ ดี

การบาน

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

39 นายสมนิราช  รุงกระจาง

40 นายอมรเชษฐ  จันทอง การวัดเจตคติที่มีตอวิชาความแข็งของวัสดุ ของนักศึกษาในระกับประกาศนียบ ดี

วิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 สาขางานเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

41 นายจรัญ  เทพรักษ การศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่มาเรียนสายในรายวิชา งานเชื่อมไฟฟา3 ปวช.3 พอใช

สาขางานชางเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน

42 นายสุรัต  กล่ําเพ็ชร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.3/2 ชางยนต ดี

โดยใชการเสริมแรงจูงใจ

43 นายอํานาจ  หวุนจันทร การสรางและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช เอกสารประกอบการส ดีเยี่ยม

วิชา งานฝกฝมือ  รหัสวิชา 20100-1003 สาขาวิชาชางยนต1/1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 โดยใชใบงาน งานตะไบ

สาขาวิชาชางกลโรงงาน

44 นายชาติชาย  เกียรติศักดิ์โสภณ

45 นายยอด   สุขแกว การัฒนาทักษะการใชเครื่องมือวัด ของนักษึกษาระดับ ปวช.1 สาขาวิชาชางก ดี

โรงงาน และสาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ วท.ปน. โดยใชกิจกรรมจัคูฝกปฏิบัติ

46 นายอรุณ  พรหมศักดิ์ การแกไขปญหาทักษะการกลึงปอกผิวงาน

47 นายอัสรอฟ  อาวัง รายงานการใชเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบดวยแปรแกรมคอมพิว ดีเยี่ยม

รหัสวิชา 3102 - 2002 เรื่องการติดตั้งโปรแกรมชวยในการเขียนแบบ

สาขาวิชาชางกอสราง

48 นางวรรณรัชต  คชศิลา การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ พอใช

49 นายอิซฮาร  สาและ ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการที่มีตอนักเรียนฝกงาน ดี

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

50 นายจิรนันท  ชูสกุลวงศ การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงานในการเรียนวิช พอใช

ปฐพีกลศาสตร รหัส 30121-2006 โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ

STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

51 นายจักรินทร  บุญฤทธิ์ การศึกษาผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการที่มีตอนักเรียน ดี

ฝกงาน สาขาชางโยธา ปการศึกษา2562

52 นายการุณย  บุบผะเรณู พฤติกรรมที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทน ทางการ ดี

เรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน

53 นายสัญญา  วิบูลยอรรถ การสํารวจการเขาเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ปฏิบัติงานโครงสราง ดี

อาคาร วิชา 2106 - 2001 ภาคเรียนที่ 1/2562

พนักงานราชการ(ครู)



54 นายสมพร  จวบบุญ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคุณภาพการสอนของวิชาเทอรโม ดีเยี่ยม

โดนามิกส

55 นายปรีชา  เวชศาสตร การจัดกิจกรรมการกเรียนรูแบบซิปปา ทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล ดี

56 น.ส.รัชนี  มิ่งมงคลเมือง การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการสงงาน วิชาหนาที่พลเมือง ดี

และศีลธรรม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาชางยนต

57 นายมูหัมหมัดซุกรี  กาซอ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเต ดี

ธุรกิจ  วิชาการใชแปรแกรมสําเร็จรูปบนอุปกรรพกพา

58 น.ส.นูรียะ       อาแว การแกปญหาการสงงานในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ดี

อาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 โดยใชวิธีการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน  

ระดับชั้นปวส. 2/6  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

59 นางธนิษฐา  เศียรสุวรรณ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชแบบฝกเสริมทักษะชุดที่ 1 เรื่อง ดี

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรในรายวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร

และระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 3901 -2101

60 นายนูรูดดีน  สะดี รายงานการใชเอกสารประกอบกาเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา ดีเยี่ยม

2100-1008 เรื่องการลับมีดกลึง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2564

61 น.ส.ชุติมา     เขียวจินดา ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนในรายวิชากฎหมายธุรกิจ ดีเยี่ยม

 รหัสวิชา 30001 - 1055 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ภาคเรียนที่ 1/2562

62 นายปยะบุตร  พรหมสุข การใชกระบวนการแบบเสาะหาความรูเพื่พัฒนาความสามารถดานการคิดอยา ดี

วิจาราณญาณของนักเรียใน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน แผนกวิชา

เทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

63 นายเอกมินทร  ยีเด็ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน ดีเยี่ยม

เรื่องหลักการทํางานของเซนเซอรรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

รหัส 3104 - 2006 ของนักเรียน ระดับั้น ปวส.1

ครูผูทรงคุณวุฒิ

64 นายปรีชา  เจะมะหมัด

65 นายสัมฤทธิ์  ทิศพวน การพัฒนาทักษะการลับคมตัดดอกสวาน ของนักเรียนชั้นปวช.1 กลุมที่ลงเรียน ดี

ฝกฝมือ โดยใชแบบฝกปฏิบัติงานลับคมตัดดอกสวาน

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

ครูอัตราจาง

66 นายมะสอบรี  กาเร็ง การแกปญหาการสงงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช1/2 ในรายวิชาเทคโนโล พอใช

ยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพโดยการทําสมาธิกอนเริ่มเขาสูเนื้อหา

ของวิทยาลัยเทคนิคปตานี ประจําภาคเรียนที่ 1/2562 สาขาคอมพิวเตอรฯ

67 นายนิอุมมัต  สันตวไมตรี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผผิดชอบของนักศึกษ ดีเยี่ยม

ปวส.1 วิชาเครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา

68 นางสาวจารุวรรณ  เหลี่ยมเพ็ง การประยุกตใช E-Learning ใรกรกะบวนการเรียนการสอน แผนกวิชา ดีเยี่ยม

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

69 นายคามิน  ปนมณี การศึกษาผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการที่มีตอนักเรียน พอใช

ฝกงาน สาขาวิชาชางกอสรางชั้น ปวช.3 ภาคเรียนที่1/2562

70 นางสาวศุภลักษณ  คงทอง การแกปญฆาดานทักษะการหาคาฟงชันตรีโกณมิติโดยวิธีการนับมือนับมุม ดีเยี่ยม

ของนักศึกษาชั้นปวส.1 แผนกวิชายานยนต วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

71 นายอิสมะแอ  มามะ การเสริมทักษะการชอมโลหะโดยใชหลักการการสาธฺตและใหปฏิบัติตามในรา ดี

วิชางานเชื่อมและโลหะแผน (รหัสวิชา 3100 - 0007)

72 นายแมนซูร  ดูมีแด การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาชางกอสรางตอครูผู ดีเยี่ยม

สอนวิชาปฏิบัติงานโครงสรางอาคาร ปการศึกษา2562



73 นางสาวกัญญารัตน  มณีพรหมผลสัมฤทธิ์จาการเรียนแบบหองเรียนกลับดาน ในรายวิชางานฟาและอิเล็กทร ดีเยี่ยม

นิกส ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/8 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

74 นายณวัฒน  ศรีสงคราม

75 นางสาวศิริพร  วิภาตะไวทยะ การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาปว ดีเยี่ยม

กลุม1 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

76 นางสาวฟาตีฮะห อินทรดาคีรี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนนวิชาวิทยาศาสตร ดี

77 นายรอสาลี  อินทรดาคีรี การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาชั้นปวช.1/1 ดี

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส รายวิชาเครื่องวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

78 นายอามีน  ลาเตะ พฤติกรรมการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตนของนักศึกษาระดับปวช.1 ดี

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

79 นายอรัญ  อับดุลเลาะ การสงงานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพโดยใชวิธีการสง ดี

งานผานออนไลนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1

80 นางสาวพรธิดา  นพวงศ การสงงานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพโดยใชวิธีการสง ดี

งานผานระบบออนไลนของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1

81 นายนัสรี  จะปะกียา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน ดีเยี่ยม

เรื่องอิมพีแดนซอนุกรมของสายสงรายวิชา การสงจายไฟฟา รหัส 3104-1001

ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2

82 นายสุลกิฟลี  แวกะจิ การพัฒนาการตัดและดัดทอทองเครื่องทําความเย็นระดับปวช.2 สาขาไฟฟาฯ ดี

83 นาวสาวเพ็ญิสุทธิ์ สกุลหนู การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน ดี

เรื่อง จํานวนเชิงซอน รายวิชาคณิตศาสตรไฟฟา รหัส 2104 -2121

ของนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.2

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

84 นายนันทยศ  ซากรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน ดี

เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟา รายวิชาเครื่องวัดไฟฟา รหัส 

20104-2004 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

85 นางสาวกานติมา ทัศวา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน ดีเยี่ยม

เรื่องระบบเลขฐานรายวิชา ดิจิตอลเบื้องตน  รหัส 2104 -2107 อขงนักเรียน

ระดับชั้น ปวช.2

86 นายอิบรอเฮม  มะมี วิจัยของการใชแบบฝกเสริมทักษะรูปแบบใชวิธี 321 Strategies ที่มีตอ ดีเยี่ยม

ทักษะการอานสะกดคําภาษาของนักเกรียนชั้น ระดับปวส.1 แผนกไฟฟา

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

87 นางสาวซูซี  แวหามะ ผลการใชบัตรคําศัพทในการพัฒนาทักษะ การอานออกเสียงภาษาอังกฤษราย ดี

วิชา ภาษาอังกฤษฟงพูด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที1่

แผนกอิเล็กทรอกนิกส

ศูนยฝกอบรมวิชาชีพ อ.มายอ

พนักงานราชการ

88 นางสาวอามีเนาะ  กาซอ

ลูกจางชั่วคราว

89 นางสาวอามีเนาะ  สะอะ การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft ดี

powerpoint 2010 ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2

สาขา คอมพิวเตอธุรกิจ



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง ระดับคุณภาพ

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ

1 นายแสน  อุบลสุวรรณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบ ดี

การสอน เรื่องหลักกฎหมายคุมครองแรงงาน รายวิชากฎหมายแรงาน

2 นางสาวปราณี  พรหมวิฐาน เจตคติที่ดีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทน ดี

ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนศ.ทผ.2/1

รหัส 2001 - 1006 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2

3 นางสาวปวีณา  โกะเห็ม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กอนเรียนและหลังเรียนรายวิชา ดีเยี่ยม

คณิตศาสตรอุตสาหกรรม โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบการใชกระบวน

การกลุมรายวิชาคณิตศาสตรอุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวส.1

4 นางสาวอูมีฟากีรา  เซ็ง การฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ดี

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 นางประดับ  ดิสโร

6 นางนวรัตน  จันทสวัสดิ์วงศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชุรกิจและการเปนผูประกอบการของ ดี

นักเรียนระดับปวช.1 แผนกชางกอสราง

7 นางสุภาพร  ใสสุข การพัฒนาการกลาแสดงออกโดยใชวิธีการแสดงบทบาทสมมติ ของ ดี

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร ในรายวิชาหลักการขาย 

รหัสวิชา 3200 - 0002 วท.ปน. ภาคเรียนที่ 2/2562

8 นายอดินันต  แวบาดะ การแกไขปญหาสมาธิสั้นของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1ในรายวิชา ดี

เทคนิคการสรางภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร โดยการทําสมาธิกอน

เริ่มเขาสูเนื้อหาของวิทยาลัยเทคนิคปตตานี ภาคเรียนที่ 2/2562 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขาวิชาชางไฟฟา

9 นายทรงวิทย  ระวังวงศ

10 นายจรัล  จันทรแกว การแกไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ดีเยี่ยม

 ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็ฏทรอนิกส รวมกับผูปกครอง

11 นายสุวัฒน  พนาคุปต การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบ ดี

การสอน เรื่องเครื่องมือสําหรับชางไฟฟา รายวิชาการติดตั้งไฟฟา

ในอาคาร รหัส2104-2005 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2

12 นายหะซัน  หะยีดาโอะ การพัฒนาทักษะตรวจเช็คอุปกรรเครื่องปรับอากาศ ระดับปวส.2 ดี

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

13 นายฮาซัน     มะยีแต เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทาง ดี

การเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ

ปวช.1 แผนกชางฟา สาขาชางไฟฟากําลัง

14 นายภควัชร  รัตนถาวร การปรับพฤติกรรมการเขาขั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาชั้น ดี

ปวช.2/3 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง รายวิชาการควบคุมมอเตอรฯ

15 นายพีรพัฒน  ขุนนิรงค การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบ ดีเยี่ยม

การสอนเรื่องวัสดุและอุปกรณในงานเดินสายไฟฟา รายวิชาการติดตั้ง

ไฟฟาในและนอกอาคาร รหัส 3104-0004 ระดับชั้น ปวส.1

 รายชื่อครูที่สงงานวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

ขอมูล  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2562



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

16 จ.ท.สุริยะ  อิสโร การศึกษาเจตคติและแรงจูงใจตอการเรียน วิชาการเขียนแบบไฟฟา ดี

ดวยคอมพิวเตอรของนักศึกษาชั้น ปวส.2 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

17 นายนวรัตน   แกวขาว รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาดิจิตอลเทคนิค ดีเยี่ยม

รหัสวิชา 3105 -2002ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ

.ศ.2557 ประจําภาคเรียนที่ 2 /2562

18 นายประกาย  พรหมจันทร การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกอิเล็กฯ ดี

19 นายสารทูล  เพ็ชรคมขํา ผลการพัฒนาทักษะการวิเคราะหอาการเสียและเทคนิคการแกไข ดี

เครื่องคอมพิวเตอรพกพา ดวยการสืบจากบันทึกประวัติการซอมบํารุง

20 นายซามัน  เจะสือแม การปรับพฤติกรรมนักรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงาน พอใช

ในการเรียนวิชาพัลสเทคนิค โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจแบบ

STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

21 นายมนัส  บูสะมัญ การศึกษาผลการใชระบบ LMS เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนา ดี

การเรียนการสอนเรียนการสอนของครูผูสอน วิชาคอมพิวเตอร

และอุปกรณ  ระดับชั้น ปวส.แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

22 นายธวัชชัย  จันทรัตน ชุดแขนกลฝกทักษะการประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลเลอร ดีเยี่ยม

23 นายลุกมัน  โตะฮีเล การแกปญหาการคํานวณวงจรความตานทานไฟฟา วิชางานไฟฟา ดี

และอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาเทคนิค

เครื่องกล โดยใชแบบฝกหัดภาคเรียนที่ 2/2562

24 นายมูฮําหมัดซามัน  สิเดะ วิชาวงจรไฟฟากระแสสลับ รหัสวิชา 20105 - 2003 เรื่องพารามิ ดี

เตอรของคลื่นรูปไซน ตามหลักสูตรปวช.พ.ศ.2562 

ภาคเรียนที่ 2/2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

25 นางสาวสุจิรา   แซอุย การใช กฎกติกา เงื่อนไขในการเช็คเวลาเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรม ดี

การเขาเรียนของนักเรียนระดับปวช.3/1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

วิชาคณิตศาสตรอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที2่/2562

26 นายพงศธร  บํารุงบาน รายงานการใชเอกสารประกอบการสอน  หนวยที่ 5 และหนวยที่ 6 ดีเยี่ยม

วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัส 30128-0006 ชั้น

ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมฯ

สาขาวิชาชางยนต

27 นายอาธร  อิสสระโชติ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเครื่องยนตแกส ดีเยี่ยม

โซลีนรหัสวิชา20101-2001 เรื่องโครงสรางและสวนประกอบ

ของเครื่องยนตแกสโซลีน 

28 นายสักก  ธรรมเจริญ รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเครื่องลางรถยนต ดี

รหัสวิชา 2101-2004 เรื่องระบบรองน้ําหนัก

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

29 นายสามารถ  นิยมเดชา รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชางานทดสอบปมและหัวฉีด ดี

รหัสวิชา  2101-2114 เรื่องการใชเครื่องมือเบื้องตน

30 นายยงยุทธ  อินชอบ การสงเสริมเจตคติในการปฏิบัติงานของนักเรียน ระดับประกาศนีย ดี



บัตรวิชาชีพ  แผนกวิชาชางยนต

31 นายสุภาพ  ใสสุข การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใชเอกสาร พอใช

ประกอบการสอนวิชางานบํารุงรักษารถยนต รหัส 2101 - 2104 

เรื่องการบํารุงรักษาตามระยะของนักเรียนชั้น ปวช.2/2

 แผนกวิชาชางยนต  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

32 นายสวิง  ชุมละออง สงเสริมทักษะการคนควาความรูของนักเรียนชั้น ปวช.3/2 พอใช

แผนกชางยนต

33 นายมูฮัมมัด  ยูโซะ วิชากลศาสตรเครื่องกล รหัส 2101 - 2007 ตามหลักสูตรประกาศ ดีเยี่ยม

นียบัตรวิชาชีพพ.ศ.2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยน

34 นายสุทธิศักดิ์  อิกะศิริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัย ลัความรับผิดชอบ ดี

ตอหนาที่นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

ในรายวิชางานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน รหัส 2100-1007

35 นายบอรอเฮง  มาปะ การวัดเจตคติที่มีตอวิชาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ พอใช

รหัสวิชา3101-2002นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ปที่ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

36 นายอมรเชษฐ  จันทอง การศึกษาพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงตอเวลาชองนักศึกษา ดี

ปวส.1 วิชากลศาสตรวิศวกรรม สาขางานเทคนิคโลหะ 

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

37 นายจรัญ  เทพรักษ การศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่ไมสงงานในรายวิชางานเชื่อมโลหะ 3 พอใช

ปวช.3

สาขาวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน

38 นายสุรัต  กล่ําเพ็ชร การใชรางวัลเพื่อเสริมเจตคติในการเรียนวิชาวัสดุงานชางอุตสาหกรรม ดี

ของนักเรียนระดับปวช.1 สาขาชางไฟฟา

39 นายอํานาจ  หวุนจันทร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใชเอกสารประกอบการสอน ดีเยี่ยม

 รายวิชางานฝกฝมือ รหัสวิชา 20100-1003 สําหรับนักศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที1่ สาขาวิชาชางไฟฟากําลังและ

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร  วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

สาขาวิชาชางกลโรงงาน

40 นายชาติชาย  เกียรติศักดิ์โสภณ

41 นายยอด   สุขแกว รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชากลศาสตรวิศวกรรม ดี

รหัสวิชา3100-0101 เรื่องการพัฒนาความสามารถในการ

แกโจทยปญหา

42 นายอรุณ  พรหมศักดิ์ การแกไขปญฆาทักษะการปรับผิวงานเรียบ ดี

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

43 นายอัสรอฟ  อาวัง รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาซอมบํารุงเครื่องมือกล ดีเยี่ยม

รหัสวิชา 2102 - 2104 เรื่องความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด

สาขาวิชาชางกอสราง

44 นางวรรณรัชต  คชศิลา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสํารวจเสนทางของ ดีเยี่ยม

นักศึกษา ชั้นปวส.2แผนกวิชาชางโยธา ที่สอนโดยใชบทเรียนโปรแกรม



45 นายอิซฮาร  สาและ การใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจคติวิชากลศาสตรวิศวกรรม ดี

ภาคเรียนที่ 2/2562

46 นายจิรนันท  ชูสกุลวงศ พฤติกรรมที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยใหองเรียน ความขัยนอดทน ดี

ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน

47 นายจักรินทร  บุญฤทธิ์ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาชางกาอสราง ดี

ตอครูผูสอนวิชาโครงการปการศึกษา 2562

48 นายการุณย  บุบผะเรณู พฤติกรรมในการเรียน วิชาการทดสอบวัสดุ รหัสวิชา3121 -2106 ดีเยี่ยม

 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 

แผนกวิชาชางโยธา วท.ปน.

49 นายสัญญา  วิบูลยอรรถ การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ปฏิบัติงาน ดี

สวนประกอบของอาคาร วิชา2106-2101 ภาคเรียนที่ 2/2562

พนักงานราชการ(ครู)

50 นายสมพร  จวบบุญ เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทน  ดี

ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้น 

ปวส.2 แผนกวิชาชางยนต

51 นายปรีชา  เวชศาสตร การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล ดี

52 น.ส.รัชนี  มิ่งมงคลเมือง เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทน ดี

 ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

ปวช.1 แผนกวิชาชางยนต

53 นายมูหัมหมัดซุกรี  กาซอ การปรับเปลี่ยนพติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบ ดีเยี่ยม

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

54 น.ส.นูรียะ       อาแว การแกปญหาการสงงานในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องาน ดี

อาชีพ รหัสวิชา 2001-2001 โดยใชวิธีการสงงานผานระบบหอง 

เรียนออนไลน ระดับชั้น ปวช. 3/3  แผนกวิชาชางยนต

55 นางธนิษฐา  เศียรสุวรรณ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชแบบฝกเสริมทักษะในราย ดีเยี่ยม

วิชาโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3901-2001 ชุดที่ 2

 เรื่องขั้นตอนการแกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 2/2562

56 นายนูรูดดีน  สะดี รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาเทคนิคการอบชุปโลหะ ดีเยี่ยม

รหัสวิชา 3102 - 9002  เรื่องการอบคืนไฟและการอบออน

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

57 น.ส.ชุติมา     เขียวจินดา ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชีเบื้องตน 1 รหัสวิชา ดี

3200-0001เรื่องการผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ภาคเรียนที่ 2/2562

58 นายปยะบุตร  พรหมสุข การฝกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน พอใช

59 นายเอกมินทร  ยีเด็ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบ ดีเยี่ยม

การสอนเรื่องแหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับ รายวิชาวงจรไฟฟา

กระแสสลับ รหัส 20104 -2003 ของนักเรียน ชั้นปวช.1



ครูผูทรงคุณวุฒิ

60 นายปรีชา  เจะมะหมัด ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครูผูสอน วิชา ดี

งานฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดะบปวช.

61 นายสัมฤทธิ์  ทิศพวน การพัฒนาแบบฝกการอานเวอรเนียคาลิปเปอร ของนักเรียนชั้น ดี

ปวส.1 กลุมที่ ลงเรียน วิชางานเทคนิคพื้นฐาน  โดยใชแบบฝกการ

อานเวอรเนียคาลิปเปอร

ครูอัตราจาง

62 นายมะสอบรี  กาเร็ง

63 นายนิอุมมัต  สันตวไมตรี การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับประกาศนียบัต ดีเยี่ยม

วิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 วิชา สาขาไฟฟากําลัง

64 นางสาวจารุวรรณ  เหลี่ยมเพ็ง การใชเกมแบบทดสอบเพื่อปรียบเทียบความพึงพอใจการสอบ ดีเยี่ยม

วิชาการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรรมือถือ ระหวางการใชโปรแกรม 

Kahootl กับการสอนของนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาเทคโน

โลยีสารสนเทศ วท.ปน.

65 นายคามิน  ปนมณี การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูโยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ พอใช

รวมมือ

66 นางสาวศุภลักษณ  คงทอง ผลการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการสอนเปนกลุมที่ชวยเหลือ ดีเยี่ยม

เปนรายบุคคลเปนรายบุคคลที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร 

ของนักศึกษา  ระดับ ปวส.1

67 นายอิสมะแอ  มามะ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning พอใช

20103 - 2001 เชื่อมอารคดวยลวดหมุฟลักซ1

68 นายแมนซูร  ดูมีแด เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทน ดี

ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ระดับ ปวช.2

69 นางสาวกัญญารัตน  มณีพรหม ผลสัมฤทธิ์จาการเรียนแบบหองเรียนกลับดานในรายวิชาเครื่องวัด พอใช

ไฟฟาของนักศึกษา ชั้น ปวส.1/6 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

70 นายณวัฒน  ศรีสงคราม

71 นางสาวศิริพร  วิภาตะไวทยะ 

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

72 นางสาวฟาตีฮะห อินทรดาคีรี การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษา ดี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2/1 สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร

ในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒฯอาชีพชางอุตสาหกรรม

73 นายรอสาลี  อินทรดาคีรี การปรับพฤติกรรมการเขาขั้นเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษา ชั้น ดี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1/1 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

รายวิชาวงจรไอซีและการประยุกตใชงาน

74 นายอามีน  ลาเตะ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการเรียนรู ดี

แบบรวมมือ

75 นายอรัญ  อับดุลเลาะ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 ดี

โดยการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชา นวัตกรรมงานกอสราง

76 นางสาวพรธิดา  นพวงศ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ดี



โดยการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชา นวัตกรรมงานกอสราง

77 นายนัสรี  จะปะกียา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารป ดี

ระกอบการสอน เรื่อง การวิเคราะหวงจรไฟฟาดวยวิธีโนดและวิธีลูป

รายวิชา วงจรไฟฟา รหัส 3104 -1001 ของนักเรียน ระดับชั้นปวส.1

78 นายสุลกิฟฟลี  แวกะจิ การพัฒนาทักษะการตรวจเครื่องปรับอากาศ  ระดับปวช.2 ดี

วิชา  ไฟฟากําลัง

79 นาวสาวเพ็ญิสุทธิ์ สกุลหนู การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสาร ดีเยี่ยม

ประกอบการสอน เรื่องลอจิกเกต รายวิชาดิจิตอลประยุกต รหัส

3104-1003 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1

80 นายนันทยศ  ซากรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบ ดีเยี่ยม

การสอน เรื่องเครื่องมือสําหรับชางไฟฟา รายวิชาการติดตั้งไฟฟานอก

อาคาร รหัส 2104 - 2103 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2

81 นางสาวกานติมา ทัศวา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเอกสาร ดีเยี่ยม

ประกอบการสอน เรื่องวงจรแหลงจายไฟฟากระแสสลับ รายวิชา

อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน รหัส 20104-2103 ของนักเรียน

ระดับชั้น ปวช.1

82 นายอิบรอเฮม  มะมี วิจัยของการใชแบบฝกเสริมทักษะรูปแบบใชวิธี 321 Strategies ดีเยี่ยม

ที่มีตอทักษะการอานสะกดคําภาษาของนักเกรียนชั้น ระดับปวส.1

แผนกกอสรางโยธา วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

83 นางสาวซูซี  แวหามะ พัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใชวีดีโอรายวิชาภาษา ดีเยี่ยม

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับปวส.1 แผนกชางยนต

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง

ศูนยฝกอบรมวิชาชีพ อ.มายอ

พนักงานราชการ

84 นางสาวอามีเนาะ  กาซอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการหลักการขาย เรื่องผล ดี

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัการขาย ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปที่ 2แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร

เตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปตตานีดวยวิธีการสอนแบบ  

กระบวนการเพื่อนชวยเพื่อน

ลูกจางชั่วคราว

85 นางสาวอามีเนาะ  สะอะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ปวส. รายวิชาคอม ดี

พิวเตอรและการบํารุงรักษา โดยการใชรูปแบบการฝกปฏิบัติรวมกับ 

เทคนิคการสอนแบบสาธิตและสื่อการสอน CAI



ป 2561 ป 2562 ป 2563

1 ผูบริหาร 5 5 5

รวมจํานวนผูบริหารทั้งหมด 5 5 5

2 สาขาวิชาสามัญสัมพันธ 11 8 12

3 สาขวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิต 12 11 9

4 สาขาวิชาชางไฟฟา 14 13 17

5 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 8 9 10

6 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2 2 2

7 แผนกวิชาชางยนต 11 11 10

8 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 4 4 4

9 แผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน 4 4 4

10 แผนกวิชาชางกลโรงงาน 5 5 5

11 แผนกวิชาชางกอสราง 10 8 11

12 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2

13 สาขาวิชาบัญชี (ศูนยฝกอบรมวิชาชีพ อ.มายอ) - - 1

รวมจํานวนครูทั้งหมด 83 77 87

1 ลูกจางประจํา 4 2 1

2 พนักงานราชการ(เจาหนาที่) 23 24 24

3 ลูกจางชั่วคราว 11 17 21

4 ลูกจางเหมาบริการ 6 3 8

รวมจํานวนครูทั้งหมด 44 46 54

รวมขาราชการครูและบุคลากร ทั้งสิ้น 132 128 146

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

(นางสุภาพร  ใสสุข)

หัวหนางานบุคลากร

บัญชีรายชื่อขาราชการครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

ประจําปการศึกษา  2561 - 2563  

ที่ แผนกวิชา
จํานวน

หมายเหตุ
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