


ผลงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

********************** 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล หัวข้อการวิจัย 

แผนกสามัญสัมพันธ ์

1 นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการสอนโดยการแสดง
บทบาทสมมติในการพัฒนาการเรียน  วิชา  คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน 
ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  1  สาขาวิชาเทคนิค
ยานยนต์ 

2 นางจริยา สุวรรณชาตรี 
การพัฒนาทักษะในการเขียนเรียงความโดยใช้ผังความคิด  รายวิชา  
ภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา  2000-1101  ของนักเรียนประกาศนียบัตร
วิชาชีพ   ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

3 นางสาวนูรยาน ี สาแม 

การพัฒนาทักษะการเขียนภาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนตามคำ
บอก  รายวิชา การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ  รหัสวิชา  
30000 – 01203 ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปวส.1 
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

4 นางสาวพูวีลา ดอเล๊าะ 

การพัฒนาทักษะการบวกและการลบเมทริกซ์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  รายวิชา  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  2              
รหัสวิชา  2000 -1403 ของนักเรียนประกาศนยีบัตรวิชาชีพ   ปวช.1 
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

5 นางสาวอสุมา                 หะยีหะมะ 

การใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะ  การแก้โจทย์ปัญหาทางพันธุศาสตร์  เรื่อง
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในการพฒันาผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน 
รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจ  รหัสวิชา  3000-1305 ของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปวส.2   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และสาขาวิชาการบัญชี 
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สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
 

1 นายชาคริต เฉ้ียงเจ้ียน 
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชานิวเมติกส์และ               
ไฮดรอสิกส์เบ้ืองต้น หัวข้อเรื่องผังงาน  นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี 
1  สาขาวิชา  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

 

สาขาวิชาช่างยนต์ 
 

1 นายมูฮัมมัดอัลบาบ จารู 
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทดสอบตรวจวิเคราะห์ข้อขัดข้องของยานยนต์ 
รายวิชา งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์  รหัสวิชา  3101-2109  ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ปวส.2  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 

2 นายมูฮำหมัด เจะสนิ 

การใช้ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์  เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน
ของระบบปรับอากาศรถยนต์   รายวิชา  งานปรับอากาศรถยนต์  รหัสวิชา  
20101 -2105  ของนักเรียนประกาศนียบัตรวชิาชีพ  ปวช.2  สาขาวิชาช่าง
ยนต์ 

3 นายสถาพร    จันทรคีรี 
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือตรวจเช็คระบบไฟฟ้าชาร์จรถยนต์โดยใช้ ชุดฝึก
แผงวงจรระบบไฟชาร์จรถยนต์  รายวิชางานไฟฟา้รถยนต์   รหัสวิชา  20101-
2005 ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.2  สาขาวิชาช่างยนต์ 

4 นายสอและ โต๊ะตียอ 
การใช้ส่ือการเรียนการสอนโดยใช้ช้ินส่วนจริงของรถยนต์เพื่อส่งเสริมความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการทำสีรถยนต์  ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.2  
สาขาวิชาช่างยนต์ 

5 นายธนพงศ์ คงสำเร็จ 
การพัฒนาทักษะการถอดประกอบเบรกรถยนต์โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนใน
รายวิชาเครื่องล่างรถยนต์  รหัสวิชา  20101 – 2003  ของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.1  สาขาวิชาช่างยนต์  

6 นายอับดุลฮาเล็ม อาลี 
พัฒนาทักษะการถอดประกอบล้อรถจักรยานยนต์โดยใช้เพื่อนสอนเพื่อน  
รายวิชา  งานจักรยานยนต์  รหัสวิชา  1101-1301  ของนักเรียนหนักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน 

สาขาวิชาไฟฟ้า 

1 นายฮูเซ็น มะดรอฮิง 
การศึกษาเพื่อพัฒนาต่อวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า  ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ช้ันปีท่ี 2  สาขาวิชา  ช่างไฟฟ้ากำลัง 

2 นายชำนาญวิทย์ สุขแก้ว 

การใช้ส่ือการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตจากส่ือของจริง  เรื่องการ
ต่อวงจรสวิตซ์  3  ทาง  รายวิชา การติดต้ังไฟฟ้าในและนอกอาคาร  รหัสวิชา  
30104-0002 ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปวส.2 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

3 นายสุพรรณ อินทานุกูล 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  รายวิชา  
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  รหัสวิชา  20104 – 2009  ของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ปวช.2   สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
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4 นายสุดีมัน มะแซ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยส่ือออนไลน์  ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เครื่องทำความเย็น  รายวิชา  เครื่องทำความเย็น  รหัสวิชา  20105 -20007  
ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ปวช.2   สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

5 นายมูฮำมัด ฮะซา 
การใช้ส่ือการเรียนการสอนและวิธีการสอนแบบสาธิต  รายวิชาปฏิบัติงานช่าง
ไฟฟ้ากำลัง 3  รหัสวิชา  20104 – 5103 ของนักเรียนประกาศนียบัตร
วิชาชีพ   ปวช.2   สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

1 นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ 
การใช้กิจกรรมเพื่อนในการพัฒนาทักษะการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม    
วิชาระบบดาวเทียม  ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปวส.1 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

2 นายอภิชาติ แดบ๊อก 
การใช้ส่ือออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบเสียงและ
ระบบภาพนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ช้ันปี 
ท่ี  ปวส.1  สาขาวิชา  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

3 นายเสรี ภักด ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการประกอบเครื่องขยายเสียงโดยใช้ชุดฝึกการเรียนรู้  รายวิชา
เครื่องเสียง  รหัสวิชา  2105-2208  ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

4 นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ 

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของโทรศัพท์มือถือ โดย
การใช้ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google  classroom  ในรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ  รายวิชา  การเขียนโปรแกรมสำหรับ
โทรศัพท์มือถือ  รหัสวิชา  2105-2114ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  ปวส.2   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

5 นายซับรี บาการาง 

การใช้ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน
ของระบบคอมพิวเตอร์  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  
รหัสวิชา  30001-2001  ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปวส.1 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1 นางสาววรารัตน ์ เครือทอง 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน(Flipped 
Classroom) ด้วยการบูรณาการเรียนการสอน  รายวิชา  การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ  รหัสวิชา  3204- 2006  ของนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  ปวส.2 สาขาวิชาคอพิวเตอร์ธุรกิจ 

2 นายเจษฎา วาเจ๊ะ 
ผลจากการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสรา้ง Animation  รายวิชา 
โปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว  รหัสวิชา  20204 – 2111 ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3 นางสาวนูรีซัน อาบู 
ผลสัมฤทธิ์การใช้โปรแกรม  Kahoot  เรื่อง  พฤติกรรมผู้บริโภค   รายวิชา  
หลักการตลาดของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปวส.2   สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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4 นางสาวอัลยานี สาแม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยการใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติร่วมกับ
เทคนิคการสอนแบบสาธิตและส่ือการสอน CAI  รายวิชา  การบำรุงรักษา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา  รหัสวิชา  30204 – 2304  ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปวส.1   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5 นางสาวแวยาม อะหะมะ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อยกระดับทางการเรียน เรื่องการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS  เบ้ืองต้น  โดยใช้แบบฝึกทักษะระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน  รายวิชา  โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย  รหัสวิชา  
3204-2104  ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปวส.2   สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
 

6 นายมูฮัมหมัดอีรชารด์ มะดิง 

การพัฒนาทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ วิชาการประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์และติดต้ังซอฟต์แวร์  รายวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ติดต้ังซอฟต์แวร์  รหัสวิชา  3204 – 2001 ของนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  ปวส.2   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี 

1 นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์ 
การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการคิด  วิเคราะห์  ประเภทส่วนลดการค้า
และส่วนลดเงินสด  รายวิชา  การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า  รหัสวิชา  30200-
0004  ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ปวช.2   สาขาวิชาการบัญชี 

2 นางสาวโซเฟีย ปนาแว 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอบแบบ learning  
by  doing  เรื่องการคำนวณหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ปวช.1   สาขาวิชาการบัญชี 

3 นางสาวอารีนา ซารีเดะ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา  หลักการบัญชีเบื้องต้น  เรื่องการบันทึก
รายการค้าในสมุดรายวันท่ัวไป  โดยการใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชา  การบัญชี
เบ้ืองต้น 1  รหัสวิชา  30200 -0001 ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง   ปวส.1   สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี ชื่อ-สกุล หัวข้อการวิจัย 

สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 

1 นางนุจร ี ฮ่องย่อง 
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องขั้นตอนการเย็บเส้ือแฟช่ันโดยใช้ส่ือของจริง 
รายวิชา การตัดเย็บเส้ือแฟช่ัน  รหัสวิชา  1401 – 1314 ของนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

2 นางสาวทรรศวรรณ บุญธรรม 
การพัฒนาทักษะการสร้างแบบเส้ือเบ้ืองต้นด้วยกิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  
รายวิชา  การตัดเย็บเส้ือเบ้ืองต้น  รหัสวิชา  1401 – 1313  หลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

1 นางสาวรอซีย๊ะ ปาแนม๊ะ 
การพัฒนาทักษะการใช้วัสดุฝึกโดยใช้ชุดฝึกสาธิต  ในรายวิชา  คุกกี้และเค้ก  
รหัสวิชา  1402 – 1301  ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   สาขาวิชา
อาหารโภชนาการ 

2 นางสาววิธุณี โสภโณวงศ์ 
การพัฒนาทักษะการช่ังตวงวัตถุดิบ  โดยใช้ชุดสาธิตการฝึกการช่ังตวงวัด  ใน
วิชาคุกกี้และเค้ก (1402-1301) ของนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันช้ัน
มัธยม(โรงเรียนศานติธรรม)  

3 นางสาวสุมีลา กาเดร์ 

การพัฒนาทักษะการอบขนม  ในรายวิชาคุกกี้และเค้ก (1402 – 1301) ของ
นักเรียนวิชาชีพระยะส้ันระดับช้ันมัธยมศึกษา  (โรงเรียนคุรุชนพัฒนา)สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
Active  Learning (เพื่อนช่วยเพื่อน) 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

1 นายสมาน บุกะอะ 
การพัฒนาทักษะวิธกีารใช้อุปกรณ์ตัดผมชาย โดยใช้กิจกรรมเพื่อนของนักเรียน 
รายวิชา  ตัดผมชายระดับ 1  รหัสวิชา  1403 -1302  หลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน  สาขาตัดผมชาย 

2 นายสอบลี มิตยา 
การใช้ส่ือการสอนของจริงเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไดร์เป่าผมของนักศึกษา
หลักสูตรระยะส้ัน  รายวิชาเทคนิคการซอย 

 


