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ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 
อาฟีฟี ลาเต๊ะ มัฮดี แวดราแม แวฮาซัน แวหะมะ สุพรรษา สุวรรณชาตรี นูรอาซีกีน ยีสมัน และ  
 ฮามีด๊ะ มูสอ. (2560). การพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูผ่านการพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงด้วยการสร้างระบบการโค้ชในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 28(2), 
121-135. 

Afifi Lateh. (2017). Using Research Based Learning in Statistics Course to Develop the 
Students’ Research Skills and 21st Century Skills. International Journal of 
Learning and Teaching. Vol. 3. No. 1. March, pp. 1035-1044. 

Afifi Lateh. (2014). Integrating Facebook Social Network for the Statistics Course: Its 
 Outcome of Undergraduate Students’ Prince of Songkla University Pattani 
 Campus, Thailand. Asian Social Science, Vol. 10 No. 6, March, pp. 212-219. 



Afifi Lateh and Hamdia Mudor. (2014). Testing the Muslim Students’ Attitude towards
 Wearing Hijab at Prince of Songkla University Pattani Campus, Thailand. 
 International Journal of Asian Social Science. Vol. 4. No. 10. October, pp 
 1035-1044. 
 
บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ 
อาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2559). แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการจ าแนกทักษะที่จ าเป็นส าหรับครูใน
 ศตวรรษท่ี 21. The 5th Education Conference, Instructional Design for  
 Autonomous Learners, Prince of Songkla University, December 19-20, 2016,  
 Hatyai Songkhla, Thailand. 
นูรอาซีกีน ยีสมัน ฮามีด๊ะ มูสอ แวฮาซัน แวหะมะ สุพรรษา สุวรรณชาตรี มัฮดี แวดราแม และ  
 อาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2559). การประเมินความต้องการจ าเป็นต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผ่านมุมมองของครูพ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2559 สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่น สู่สากล 
วันที่ 24-26 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.หน้า 471-482. 

สุพรรษา สุวรรณชาตรี นูรอาซีกีน ยีสมัน ฮามีด๊ะ มูสอ แวฮาซัน แวหะมะ มัฮดี แวดราแม และ อาฟี
ฟี ลาเต๊ะ. (2559). การประเมินความต้องการจ าเป็นต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 26 ประจ าปี 2559 บูรณาการงานวิจัยเพ่ือสังคม วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 ณ 
โรงแรมบุรีศรีภู บูตกิ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. หน้า 403-410.  

อาฟีฟี ลาเต๊ะ มัฮดี แวดราแม และรอฮานา ซนีเย็ง. (2558). การพัฒนาศักยภาพความเป็นครูนักวิจัย
 ของอาจารย์พ่ีเลี้ยงสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.  
 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2558 วันที่ 22 
 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ. หน้า 834-843. 
อาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2557). อัตลักษณ์อิสลาม การรับรู้ และระดับความรู้ต่อการคลุมฮิญาบของนักศึกษา
 มุสลิมะฮ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
 “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมหรรษา เจบี 
 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.  หน้า 2547-2554. 
Afifi Lateh, Supansa Suvanchatree, Supakan Buathip, and Noorasikin Yeesaman. 

(2017). Discriminant Analysis of the 21st Century Skills on the Graduates’ 
Employment. 3rd International Conference on Learning and Teaching- ICLT 
2017, April 7-9, 2017, Jeju Island South Korea.  



Afifi Lateh. (2016). Using Research Based Learning in Statistics Course to Develop the 
Students’ Research Skills and 21st Century Skills. 2016 2nd International 
Conference on Learning and teaching, March 12-13, 2016, Seoul, SOUTH 
KOREA 

Afifi Lateh, Mahdee Waedramae, and Rohana Saneeyeng (2016). Needs Assessment 
 on  Research Skill of Mentor Teachers. International Conference on Applied 
 Statistics 2016, July 13-15, 2016, Phuket, THAILAND.  
Afifi Lateh, Mahdee Waedramae, Weahason Weahama, Supansa Suvanchatree, 
 Noorasikin Yeesaman, and Hamidah Musa. (2016). The Efficiency 
 Evaluations on the Teaching Professional Practicum Units in Three 
 Southern Border Provinces of Thailand: DEA and CA. International 
 Conference on Theory and Applied Statistics 2016, October 19-20, 2016, 
 Surabaya, Indonesia.  
Prasopchai Pasunon and Afifi Lateh. (2016). The Operational Risk Evaluation of the 
 University Savings and Credit Cooperatives in Bangkok, Thailand: WPF-DEA 
 Method. International Conference on Theory and Applied Statistics 2016, 
 October 19-20, 2016, Surabaya, Indonesia.  
 
บทความวิชาการ 

ประสพชัย พสุนนท์ อาฟีฟี ลาเต๊ะ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2559). การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์
การสมนัยในการวิจัยทางสังคมศาสตร์. วารสารบัณฑิตศึกษาการจัดการ MBA-KKU 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน หน้า 1-22. 

 
ผลงานการแต่งต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

อาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2558). แผนแบบการทดลองส าหรับการวิจัยทางการศึกษา. ปัตตานี: ปัตตานีการช่าง 

307 หน้า 

อาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2558). เอกสารค าสอนรายวิชา 276-306  การวิเคราะห์การถดถอยในการวิจัยทาง

การศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
 



บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่ได้จากการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research 
Based Learning: RBL) 
วิชา 276-305 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณทางการศึกษา  
ลิต้า ลิมาน ปัทมา ปาเนาะ อัสมา เจะเว และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2556). ปัจจัยการเลือกเข้าศึกษาต่อ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
หน้า 104-118. 

เปรมฤดี แสงด า มารีหย๊ะห์ หมัดโส๊ะ ทัศนีย์ เล็บกะเต็บ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2557). การวิเคราะห์
องค์ประกอบทัศนคติต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนเสมือนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วารสารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557 หน้า 79-85. 

เจะโสง หลียอ อาซีมะห์ สามะ ฮานานณี เจะมะ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2558). สหสัมพันธ์เชิงคาโนนิ
คอลระหว่างทักษะการใช้โปรแกรมด้านการจัดการเอกสารและด้านการจัดการข้อมูลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน หน้า 
126-136. 

 
บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่ได้จากการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research 
Based Learning: RBL) 
วิชา 276-305 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณทางการศึกษา 
1. การประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 21 วันที่ 28-
30 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
อาฟีฟี ลาเต๊ะ มาซีนี แอหมอ ซารีฟัต นิสนิ และบาซิเราะห์  เจ๊ะเงาะ. (2556). ปัจจัยการเลือกหน่วย

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี.   หน้า 215-225.        

 
2. การประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 22 วันที่ 28-
30 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
กัฟฟารีย์ เจะเลาะ ซูฮันนา กาซอ อารีณี มะมิง และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2557). การวิเคราะห์

องค์ประกอบของทัศนคติต่อการคลุมฮิญาบของนักศึกษามุสลีมะฮ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. หน้า 233-241.             

 



3. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ณ 
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
รอฮานา เจะเตะ อุซมา แสมา และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการส่งบุตร

หลานเข้าเรียนกวดวิชา: กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นในจังหวัดปัตตานี. 
หน้า 3012-3017. 

รุสมัยณีย ์กาลีซาดอเย็ง อามานี หะยีแม และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี. หน้า 
3004-3011. 

นงค์ลักษ์ ชอบงาม นูรีดา แวยุหนุ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2557). องค์ประกอบส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี. หน้า 2995-3003. 

นูรีตา มูซอ ปภัสรา ปุนยัง และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี ของนักศึกษาต่างพ้ืนที่ภายใต้
สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. หน้า 3018-3024. 

 
4. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ "วิจัยไทยเพื่ออนาคต" Thai Research: A 
Vision of Futurity ครั้งที่ 25 วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ซัมเราะห์ บากา ฟารีณี  มาแต รูบัยอะห์ สาคอมะแซ และอาฟีฟี  ลาเต๊ะ. (2558). ปัจจัยการตัดสินใจ

เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาหรับของนักศึกษาที่มี
ภูมิล าเนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. หน้า 553-560. 

โนซีลา ซาลีม  ซูฮัยลา เจ๊ะฮะ  ฮาอีหล๊ะ เจ๊ะอาลี  และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2558). ความสัมพันธ์เชิงคาโน
นิคอลระหว่างความพึงพอใจในด้านความปลอดภัยกับด้านการอ านวยความสะดวกของ   
การตั้งด่านตรวจในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. หน้า 584-591. 

ไซกะ แวและ  นิลสุดา หยันยาหมีน  สูไฮยา ปิยา และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2558). ปัจจัยการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.  หน้า 
868-875. 

 
5. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2559 สร้างสรรค์งานวิจัย จาก
คลังปัญญาท้องถิ่น สู่สากล วันที่ 24-26 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
สุภานันท์ สงวนไถ อารีนา หะยียูโซ๊ะ หวันย๊ะ บินหมัด และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2559). การวิเคราะห์

องค์ประกอบพฤติกรรมการหลงใหลนักร้องเกาหลีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 
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6. การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.พายัพ ประจ าปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ 
วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2560  
มาดีนะห์ ดะแซสาเมาะ รอฮานา สาเล็ง ซูไฮลา มูหนะ  และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2560). การ

วิ เคราะห์องค์ประกอบค่านิยมต่อเน็ตไอดอลของวัยรุ่นในจังหวัดปัตตานี .  หน้า 
64-73. 

อาแอเสาะ เปาะอะ ไซตน อาลีมูซอ รอดียา  นารงค์ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2560). การจัด
กลุ่มผลกระทบตามพฤติกรรมการเล่นเกมโปเกมอน โก ของคนไทย.  หน้า 74-
84. 

 
ภาวัต ธนิทธิกุล  อนิส  เหล่ามี และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบและ

จัดกลุ่มพฤติกรรมความขัดแย้งของผู้ เ ล่นเกม DOTA2 ในประเทศไทย. หน้า 85-
97. 

คอลี เยาะ   แยนา  ฟาดียะห์    สาและ  ฟาตีเมาะห์   ดาหมิ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2560). 
ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนศิลปะป้องกันตัวของสตรีวั ยเรียนและวัย
ท างาน. หน้า 98-107. 

จีรนันท์  ศุภวัฒน์วงศ์  นิสารีหะ สาราเส็ด  ฟาดี ล๊ะ  สาแม และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2560). การ
วิ เคราะห์การรับรู้ความหลากหลายในวัฒนธรรมและการอยู่ ร่วมกันในสังคม
บริบทพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของนักศึกษาต่างชาติใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี . หนา้ 135-142. 

ปัทมา ยิสิดิ  มูฮ าหมัดซาฟี หะมะ ฮัมดี นิสะนิ อิสมาแอล  ปูยัง และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2560). ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเป็นผู้บริหารสถานศึกษาของครูในจังหวัดปัตตานี. หน้า 202-212. 

 
7. การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้ วิจัย” ครั้งที่  7 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ วันศุกร์ที่  24 กุมภาพันธ์ 2560  
นูรีซัน ฆอดอ โนร์ฮีดาย  สะมะแอ สีตีรอกีเยาะ  อูมา และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจเป็นคลุมศรีษะของนักศึกษามุสลีมะห์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี: กรณีศึกษาการคลุมฮิญาบและนิกอบ. หน้า 269-276. 

อานีตา อาแวกือจิ ฟาอีซะห์ โกะสาโยะ วนิดา ยีรัน และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2560). ปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
การตัดสินใจเป็นศึกษานิเทศก์ของครูในจังหวัดปัตตานี . หน้า 341-349. 

 
 



รอซียา และตี รุสมีนิง แมทาลง และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2560). การศึกษาพฤติกรรมการทุจริตใน
การเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา . หน้า 350-357. 

กัสมี โดโซม ิซีดาวาตี ยะระเฮง นุรฮัสณี ดอเล็ง และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2560). การวิเคราะห์
องค์ประกอบพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. หน้า 147-153. 

 
วิชา 276-601 ระเบียบวิธีทางสถิติส าหรับการวิจัยทางการศึกษา 

1. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ณ 
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
พัชรินทร์ ช่วยชูจิตร อังคณา ตั้งอ้ัน และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2557). พฤติกรรมและทัศนคติในการเข้าร่วม 

facebook fanpage ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี. หน้า 1641-1649. 

ณัฐลักษณ์ อิสสระ กษมน รุ่งโรจน์รังสรร นาอีมะห์ หะยีบานุง และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2557). ปัจจัยที่มี
ผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี. หน้า 
1632-1640. 

 
2. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2558 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ปาอีซะห์ จินตรา มัรฎียะฮ เตล็บ มักตา จะปะกิยา และอาฟฟ ลาเตะ. (2558). ปัจจัยการตัดสินใจ

เลือกเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 
หน้า 314-320. 

เพ็ญศรี คาลี นาซีฟะ เจะมูดอ พิชิตชัย สุขเอก และอาฟฟ ลาเตะ. (2558.) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1. หน้า 345-351. 

ซูฮัยลา เจ๊ะฮะ โนซีลา สาลีม นิรุสณา เจะบู และอาฟฟ ลาเตะ. (2558). ปัจจัยการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อด้านศาสนาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีภูมิล าเนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. 
หน้า 352-362. 

 


