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6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
วีรพล จันทร์ดียิ่ง และคณะ. (2546). การใช้ถุงยางอนามัยสตรีในกลุ่มหญิงบริการทางเพศในเขต
อาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา. สงขลำ: คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย สงขลำนครินทร์.
วีรพล จันทร์ดียิ่ง และคณะ. (2547). การใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ AZT ในกลุ่มหญิงบริการในเขตอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. สงขลำ: คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์.
วันชัย ธรรมสัจกำร และคณะ. (2550). โครงการศึกษาวิจัยเชิงลึกเรื่องแรงงานในสถานประกอบการ
ขนาดย่อมและขนาดเล็กภาคใต้. สงขลำ: มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์.
วันชัย ธรรมสัจกำร และคณะ. (2551). การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการวิจัย
ท้องถิ่น ที่ได้รั บทุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย . สงขลำ: คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์.
อัจฉรำ วงศ์วัฒนำมงคล และคณะ. (2552). ประเมินโครงการสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ท้องถิ่น
แหล่งวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการสร้างชุดการเรียนการสอน
และสื่อ เพื่อกระตุ้นจิตสานึกสาธารณะความรักและความหวงแหนลุ่มนาทะเลสาบสงขลา
ปีงบ 2550 – 2551. สงขลำ: คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ.
วันชัย ธรรมสัจกำร และคณะ. (2552). การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างอุตสาหกรรม อาชีพ และ
พืนที.่ สงขลำ: คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์.

สำ นั ก ง ำ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ ำ

ห น้ ำ | 2

ศุภ ลั กษณ์ สิ น ธนำ และคณะ. (2553). ประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภ าษา
ท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อกรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายู
ถิ่ น ) ในโรงเรี ย นเขตพื นที่ 4 จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ (ศู นย์ ศึ กษาและฟื้ นฟู ภ าษาและ
วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัย
มหิดล). ยะลำ: สถำบันวิจัยและพัฒนำชำยแดนมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
ปรำณี หลำเบ็ญสะ และพิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ. (2555). สังเคราะห์งานวิจัยโครงการวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ปี 2553-2554. ยะลำ: คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
พรทิพย์ ไชยโส และคณะ. (2555). โครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาการเรียนการสอนเพื่อ
ส่ ง เสริ ม สมรรถนะด้ า นการประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต ครู คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจาปี
งบประมาณ 2555. คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.
ศุภลักษณ์ สินธนำ และคณะ. (2558). ประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษา
ท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อกรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายู
ถิ่น) ในโรงเรียนเขตพืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูนภาษาและ
วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัย
มหิดล). ยะลำ: คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ และศุภลักษณ์ สินธนำ. (2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
การวิจัยของนักศึกษาชันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการ
สอนเน้นกระบวนการวิจัย (Research-Based Learning) ปีงบประมาณ 2558. ยะลำ:
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
บุญสิทธิ์ ไชยชนะ และคณะ. (2559). โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ
2558. คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.
6.2 บทความ
ไม่มี
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญำตรี 4 ปี
ชื่อวิชำ หลักกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ

2 (1-2-0) นก.
2 (1-2-0) นก.
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7.1.2 ระดับปริญญำตรี 5 ปี
ชื่อวิชำ กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
ชื่อวิชำ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ กำรประเมินผลพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
ชื่อวิชำ หลักกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ
ชื่อวิชำ หลักกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-0)
2 (1-2-0)

นก.
นก.
นก.
นก.
นก.
นก.

7.1.3 ระดับปริญญำโท
ชื่อวิชำ วิธีวิทยำกำรวิจัย
ชื่อวิชำ กำรประเมินโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ชื่อวิชำ สำรัตถะเพื่อกำรพัฒนำ
ชื่อวิชำ สัมมนำวิธีวิทยำกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ

2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

นก.
นก.
นก.
นก.

(ลงชือ่ )..........................................................เจ้ำของประวัติ
(อำจำรย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ)
พฤษภำคม 2560

