
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

1. นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย googleClassroomโดยใช้ส่ือวีดิทัศน์  ในรายวิชาเพศวิถีศึกษา
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนท่ี   1  ปีการศึกษา  2564                 
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

2. นางจริยา สุวรรณชาตรี การพัฒนาทักษะในการเขียนสรุปความ โดยใช้ผังความคิดของนัก เรียนระดับช้ัน นักเรียนระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาช่างอิ เล็กทรอนิก ส์  ภาคเรียน ท่ี    1   ปี การศึกษา  2564                    
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

3. นางสาวนูรยาน ี สาแม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ  ปวส.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและการบัญชี 
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

4. นางสาวพูวีลา ดอเล๊าะ การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ส่ือแบบฝึกทักษะ  เป็นส่ือ Power  Point  
ผ่านทาง  Classroom รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
สาขาวิชาช่างยนต์  ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

5. นางสาวอสุมา หะยีหะมะ การศึกษาการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E (Inquiry  LEARNING) เรื่องธาตุและ
องค์ประกอบทางเคมี ผ่านการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาช้ันปวส.ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ภาคเรียนท่ี   1  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

6. นายชาคริต เฉ้ียงเจ้ียน การใช้ส่ือออนไลน์เพื่อเสริมความรู้การใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี  
1  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ภาคเรียนท่ี   1  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

7. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสิริภา สินดุกา การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน  รายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้อยงต้น (20100-1001) ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปีท่ี3 สาขาวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนท่ี   1  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

8. นายมูฮัมมัดอัลบาบ จารู การวิจัยการพัฒนาทักษะการใช้มัลติมิเตอร์  โดยใช้ส่ือบทเรียนออนไลน์ (Power Point)  โดยผ่านทาง 
Classroom  รายวิชางานไฟฟ้ายานยนต์ภาคเรียนท่ี   1  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

9. นายมัรวาล บาซอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบำรุงรักษารถยนต์โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี  3  สาขาวิชาช่างยานยนต์ ภาคเรียนท่ี   1  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
 



ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

10. นายมูฮำหมัด เจะสนิ การใช้ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์   เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องอัดอากาศ ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปวส.2/1 สาขาเทคนิคยานยนต์ ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

11. นายสถาพร จันทรคีรี การใช้ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์  รายวิชางานปรับอากาศยายนต์(30101 -2104) ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ัน สูง สาขาวิชางานเทคนิคยานยนต์   ภาคเรียนท่ี   1  ปี การศึกษา  2564                         
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

12. นายสอและ โต๊ะตียอ การพัฒนาทักษะการถอนประกอบสายพานไทม์มิ่งโดยการใช้บทเรียนออนไลน์โดยการใช้ล่ือ Youtube  สอน
โดยผ่านช่องทาง googlemeet  และ  googlemeet และ googleClassroom  รายวิชางานเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีน  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

13. นายธนพงศ์ คงสำเร็จ การพัฒนาทักษะการถอนประกอบมอเตอร์สตารท์โดยการใช้บทเรียนออนไลน์โดยการใช้ส่ือ youtube สอน
โดยผ่านช่องทางgooglemeetและgoogle Classroom วิชางานเครื่องยนต์ยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบ้ืองต้น 
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

14. นายอับดุลฮาเล็ม อาลี การวิจัยการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.2/1 สาขาวิชางาน
เทคนิคยานยนต์  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

15. นายฮูเซ็น มะดรอฮิง การพัฒนาคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน วิชาเทคนิคการจัดการพลังงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) ปีท่ี 2 สาขางานช่างไฟฟ้า ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

16. นายชำนาญวิทย์ สุขแก้ว การพัฒนาทักษะความเข้าใจหลักการนำพลังงานต้นกำลังมาใช้สำหรับขับเคล่ือนเครื่องกำเนิดไหห้า โดยใช้ส่ือ
Power Point โดยผ่านทาง Classroom รายวิชาโรงต้นกำลังไฟฟ้า ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาไฟฟ้า  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

17. นายสุพรรณ อินทานุกูล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการโปรแกรมและการควบคุมไฟฟ้าของของนักเรียนระดับประดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

18. นายสุดีมัน มะแซ การใช้ ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์   เพื่ อเสริมความรู้ เกี่ยวกับหลักการเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น  ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

 



ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

19. นายมูฮำมัด ฮะซา การแก้ปัญหาเรื่องการไม่ทำงานท่ีได้รับหมายโดยผ่าน google Classroom ด้วยตนเองรายวิชาการเขียนแบบ
และการประมาณราคาไฟฟ้า ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนท่ี  1   
ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

20. นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ การพัฒนาทักษะการโดยใช้ส่ือเอกสารประกอบการเรียน  โดยผ่านทางClassroom   วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของ
นั กศึกษาประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพช้ันสู ง สาขาวิ ชาอิ เล็ กทรอนิ กส์   ภาคเรียนท่ี   1  ปี การศึกษา  2564                                 
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

21. นายอภิชาติ แดบ๊อก การใช้ส่ือการสอนออนไลน์  เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวงจรเครื่องรับวิทยุ  ของนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

22. นายเสรี ภักด ี การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วย แอปพลิเคช้ัน google Classroom  สำหรับนักเรียน  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

23. นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ การใช้ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์  เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวงจรเร็คติไฟเออร์  ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

24. นายซับรี บาการาง การพัฒนาทักษะการถอด-ประกอบคอมพิวเตอร์ใช้ส่ือวิดีโอ  โดยผ่านทางClassroom  รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์              
ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  

25. นางสาววรารัตน ์ เครือทอง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped  classroom)ด้วยการบูรณาการการ
เรียนการสอนรายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ เรื่องการออบแบบและจัดวางตำแหน่งภาพ 
ผ่าน google Classroom   ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

26. นายเจษฎา วาเจ๊ะ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับศตวรรษท่ี 21  เรื่องการสร้างแผ่นพับด้วยโปรแกรมWord 
โดยใช้ส่ือ Microsoft Word โดยผ่าน google Meet  รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

27. นางสาวนูรีซัน อาบู การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเช้ือไวรัสไคโรนา 
2019 (COVID -19) ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 



ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

28. นางสาวอัลยานี สาแม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม google Site ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

29. นางสาวแวยาม อะหะมะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น เรื่องการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  โดยใช้แบบฝึกหักษะผ่าน 
google Classroom  ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  ภาคเรียนท่ี  1   
ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

30. นายมูฮัมหมัดอีรชารด์ มะดิง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาฃีพ สำหรับนักศึกษาระดับของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

31. นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์ การพัฒนาทักษะการคำนวณตามรูปแบบสมการบัญชีโดยใช้ส่ือPower Point โดยผ่านทาง Classroom   รายวิชาการบัญชี
เบื้องต้น ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  ภาคเรียนท่ี  1                           
ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

32. นางสาวโซเฟีย ปนาแว การเปรียบเทียบทักษะผู้เรียนในการคำนวณวัตถุดิบ ค่าแรง  ค่าใช้จ่ายในการผลิตในงบต้นทุนการผลิต โดยใช้
ส่ือ Power Point กับส่ือ youtube โดยผ่านทาง Classroomในรายวิชาการบัญชีต้นทุน1 ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สางาวิชาการบัญชี  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

33. นางสาวอารีนา ซารีเดะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น  เร่ืองการผ่านรายการบัญชีแยกประเภทด้วย
บทเรียนออนไลนล์ักษณะห้องเรียนกลับด้วนและเสมือนจริงโดยผ่าน Classroom ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สางาวิชาการบัญชี ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

34. นางสาวทรรศวรรณ บุญธรรม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการพัฒนาการสร้างแบบและการตัดเย็บกางเกงเด็กรายวิชาการตัดเย็บเส้ือผ้าเด็ก 
นักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันโดยผ่านส่ือออนไลน์  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

35. นางสาวรอซีย๊ะ ปาแนม๊ะ การพัฒนาการเรียนการสอนวิชา ขนมไทย สำหรับนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน โดยใช้เทคนิคการสตรีมมิ่ง ภาคเรียนท่ี  1   
ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

36. นางสาววิธุณี โสภโณวงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาขนมปัง  เรื่องอุปกรณ์ ของนักศึกษาวิชาชีพระยะส้ัน ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564 โดยใช้ Power Point  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
 



ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

37. นางสาวสุมีลา กาเดร ์ การพัฒนาทักษะการใช้วัสดุฝึกโดยใช้ชุดฝึกสาธิติในราราย วิชาคุกกี้และเค้ก ของนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

38. นายสมาน บุกะอะ การวิจัยการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้า กิจกรรมการเรียน
การสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

39. นายสอบลี มิตยา การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีสมัครเรียนรายวิชาเทคนิคการซอย ท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพรร่ะบาดของเช้ือโรคโควิด 19  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

37. นางสาวสุมีลา กาเดร ์ การพัฒนาทักษะการใช้วัสดุฝึกโดยใช้ชุดฝึกสาธิติในราราย วิชาคุกกี้และเค้ก ของนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

38. นายสมาน บุกะอะ การวิจัยการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้า กิจกรรมการเรียน
การสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

39. นายสอบลี มิตยา การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีสมัครเรียนรายวิชาเทคนิคการซอย ท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพรร่ะบาดของเช้ือโรคโควิด 19  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2564    
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

ท่ี ชื่อ-สกุล หัวข้อการวิจัย 

1 นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกิจกรรมการสอนแบบ Active  Learning  โดยใช้การเรียนรู้
แบบแผนผังความคิด (Concept  Mapping) ของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้า 

2 นางจริยา สุวรรณชาตรี 
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยของนักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

3 นางสาวนูรยาน ี สาแม 
การพัฒนาการจดจำคำศัพท์โดยใช้แบบฝึกหัดการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียน ปวช.1 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

4 นางสาวพูวีลา ดอเล๊าะ 
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(PBL)ร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM  
Education)ของนักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาช่างยนต์ 

5 นางสาวอสุมา หะยีหะมะ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา  ชีวิตกับสังคมไทย และความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษา ปวส.1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E (Inquiry  
Learning)ควบคู่กับการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องประวัติสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน
ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน ์
ของนักเรียน ปวส.2 สาขาวิชาช่างยนต์ 

6 นายชาคริต เฉ้ียงเจ้ียน 
การใช้ส่ือออนไลน์เพื่อเสริมความรู้ประเภทของโลหะและสินแร่เหล็ก  
ของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

7 ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริภา สินตุกา 
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านส่ือออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับ
ผู้เรียนของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 

 



 

 

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 
ท่ี ชื่อ-สกุล หัวข้อการวิจัย 

8 นายมูฮัมมัดอัลบาบ จารู 
การพัฒนาทักษะการคำนวณ  โดยใช้ส่ือ  Power  Point  โดยผ่านทาง  Classroom ของนักเรียน ปวส.
2 สาขาวิชาช่างยนต์ 

9 นายมัรวาล                 บาซอ 
การแก้ปัญหาของนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการทำงานของระบบจุดระบบจุดระเบิดของ
เครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้บทเรียนออนไลน์โดยการใช้ส่ือ Youtube   สอนโดยผ่านช่องทาง 
GoogleClassroom   ของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 

10 นายมูฮำหมัด เจะสนิ 
การใช้ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์  เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคำนวณ  ของนักเรียน ปวช.
3 สาขาวิชาช่างยนต์ 

11 นายสถาพร                จันทรคีรี 
การพัฒนาทักษะการถอด – ประกอบและตรวจสอบเครื่องยนต์  4  จังหวะ (ช่วงบน) โดยการใช้ส่ือ
ออนไลน์บทเรียนช่วยสอน ส่ือ Youtube  ผ่านช่องทาง Googlemeet และ GoogleClassroom  ของ
นักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 

12 นายสอและ โต๊ะตียอ 
การใช้ส่ือออนไลน์ในการเรียนการสอน  โดยผ่านช่องทาง Googlemeeและ GoogleClassroom  ของ
นักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 

13 นายธนพงศ์ คงสำเร็จ 
การพัฒนาทักษะการถอดประกอบสายพานไทม์มิง่โดยการใช้บทเรียนออนไลน์โดยการใช้ส่ือ Youtube    
สอนโดยผ่านช่องทาง Googlemeeและ GoogleClassroom  ของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 

14 นายอับดุลฮาเล็ม อาลี การวิจัยการสำรวจความคิดเห็น ของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 
15 นายฮูเซ็น มะดรอฮิง การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน ปวช.3 สาขาไฟฟ้า 

16 นายชำนาญวิทย์ สุขแก้ว 
การพัฒนาทักษะความเข้าใจหลักการแก้ปัญหาการหาค่าหระแสในวงจรอนุกรม-ขนาน โดยใช้ส่ือ Power 
โดยผ่านทาง Classroom ของนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 



ท่ี ชื่อ-สกุล  หัวข้อการวิจัย 

17 นายสุพรรณ อินทานุกูล 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ 
ของนักเรียน ปวช.3 สาขาไฟฟ้า 

18 นายสุดีมัน มะแซ 
การใช้ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบานท่อทองแดง ของ
นักเรียน ปวช.1 สาขาไฟฟ้า 

19 นายมูฮำมัด ฮะซา 
การแก้ปัญหาเรื่องการไม่ทำงานท่ีได้รับมอบหมายโดยผ่าน GoogleClassroom  ด้วยตนเอง ของ
นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ของนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

20 นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ 
การพัฒนาความรู้และทักษะการติดต้ังระบบจานรับสัญญาณดาวเทียม ของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 

21 นายอภิชาติ แดบ๊อก 
การใช้ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ของนักเรียน ปวช.3 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

22 นายเสรี ภักด ี
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชางานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด  ด้วยแอปพลิเคช่ัน 
GoogleClassroom  สำหรับนักเรียน   
ปวส.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

23 นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ 
การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการสร้างโครงงานย่อย(Mini  
Project)เสริม ของนักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

24 นายซับรี บาการาง 
การพัฒนาทักษะการถอด-ประกอบคอมพิวเตอร์ใช้ส่ือวิดีโอ โดยผ่านทางClassroom  นักศึกษา ปวส.1 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

25 นางสาววรารัตน ์ เครือทอง 
การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Problem – based Learning เรื่องการ
เขียนโปรแกรมแบบตามสำดับและแบบตัดสินใจ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

26 นายเจษฎา วาเจ๊ะ 
การพัฒนาทักษะประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในสตวรรษท่ี  21  โดยใช้โปรแกรมผ่าน Google  Classroom ปวส.1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

27 นางสาวนูรีซัน อาบู 
กระบวนการสร้างความรู้เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้แบบเรียนการพิมพ์สัมผัส (Typingstudy 
.com)ของนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 



ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา  2564   วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 
ท่ี ชื่อ-สกุล  หัวข้อการวิจัย 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

38 นางสาวอัลยานี สาแม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาการจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างฐานข้อมูล  โดยใช้ส่ือประสมของ
นักศึกษาปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

539 นางสาวแวยาม อะหะมะ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  ระบบการทำธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล  รายวิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัลโดยให้ฝึกและ
ปฏิบัติ (Drill  and)  practiceปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

30 นายมูฮัมหมัดอีรชารด์ มะดิง การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรบ์นระบบปฏิบัติการวินโดว์ โดยใช้ชุดปฏิบัติของนักศึกษา 
ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

31 นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์ 
การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีการจำหน่ายหุ้นกู้ – การไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะผ่านทาง  
Google  Classroomของนกัศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาบัญชี 

32 นางสาวโซเฟีย ปนาแว 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการจัดทำรายงานต้นทุนการผลิต โดยใช้ส่ือการสอนผ่านทาง Google  
Classroom ของนักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี ของนักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาบัญชี 

33 นางสาวอารีนา ซารีเดะ 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง งบการเงินของบริษัทจำกัด ของนักศึกษา ปวส.1 
สาขาวิชาบัญชี 

34 นางสาวทรรศวรรณ บุญธรรม การพัฒนาทักษะการแยกแบบเส้ือแฟช่ันด้วยกิจกรรมการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาระยะส้ัน(ประชาชนท่ัวไป) 
35 นางสาวรอซีย๊ะ ปาแนม๊ะ การพัฒนาทักษะการใช้วัสดุฝึกโดยใช้ชุดฝึกสาธิตของนักศึกษาระยะส้ัน(ประชาชนท่ัวไป) 
36 นางสาววิธุณี โสภโณวงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเค้ก ของนักศึกษาวิชาชีพระยะส้ัน (ประชาชนท่ัวไป) 

37 นางสาวสุมีลา กาเดร ์
การพัฒนาส่ือและวีดีทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการActive  learning  for  online  class  
ของนักศึกษาระยะส้ัน(ประชาชนท่ัวไป) 

38 นายสมาน บุกะอะ 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการออกแบบทรงผม  โดยการใช้ส่ือVDO ของนักศึกษาระยะส้ัน 
(ประชาชนท่ัวไป) 

39 นายสอบลี มิตยา 
การใช้ส่ือการสอนของจริงเพื่อพัฒนาทักษะของการใช้เครื่องหนีบผมใช้ส่ือวีดีทัศน์ 
นักศึกษาระยะส้ัน (ประชาชนท่ัวไป) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


