


ผลงานวิจัยในชั้นเรียน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 
ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1. นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมรายวิชา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและส่ิงแวดล้อม นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
ปวส.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

2. นายภูริณัฐ เมฆมณี ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและเน้นประสบการณ์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและส่ิงแวดล้อม นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565                         
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

3. นางจริยา สุวรรณชาตรี การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความ โดยใช้แผนผังความคิดของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับช้ัน  ปวช. 1  
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

4. นางสาวนูรยาน ี สาแม การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติ นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ปวส.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและเทคนิคยานยนต์  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565                    
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

5. นางสาวพูวีลา ดอเล๊าะ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ัน ปวช.2 สาขาวิชายานยนต์ ภาคเรียน            
ท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

6. นางสาวอสุมา หะยีหะมะ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยที่  2 เรื่อง แร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  7 ขั้น  ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ AR ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565                    
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

7. นายอับดุลเล๊าะ สลามัต การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้ส่ือ Youtubeของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

8 นายชาคริต เฉ้ียงเจ้ียน การเสริมความรู้และทักษะการลับดอกสว่าน  โดยใช้ส่ือ Power Pointของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.1  
สาขาวิชาช่างยนต์  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 



ผลงานวิจัยในชั้นเรียน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 
ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

9 ว่าท่ี ร.ต.หญิงสิริภา สินดุภา การศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนแบบสามมิติ ในการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชาเขียนแบบเทคนิค
เบ้ืองต้น  ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  ภาคเรียนท่ี  1          
ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

10. นายมูฮัมมัดอัลบาบ จารู การพัฒนาทักษะการคำนวณ  โดยใช้ส่ือ  Power   Point  รายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุของนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565                       
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

11. นายอาหามะ ดือเร๊ะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการทำงานของระบบจุดระเบิด โดยใช้ชุดสาธิตหลักการของ
ระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  
2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

12. นายมูฮำหมัด เจะสนิ การใช้ส่ือ Youtube  เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคำนวณของนักศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.1    สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

13. นายสถาพร จันทรคีรี การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชางานปรับแต่งเครื่องยนต์ เรื่องการซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  
2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

14. นายสอและ โต๊ะตียอ การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์โดยใช้ส่ือนวัตกรรมส่ือเครื่องมือ     ช่างยนต์ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ระดับช้ัน ปวช.2   สาขาวิชายานยนต์  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

15. นายธนพงศ์ คงสำเร็จ การพัฒนาทักษะการถอดประกอบระบบเบรกรถยนต์โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับช้ัน ปวช.3 สาขาวิชายานยนต์  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

16. นายฮูเซ็น มะดรอฮิง การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.2  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565         
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 



ผลงานวิจัยในชั้นเรียน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 
ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

17. นายอับดุลสาลัม รอฮิง เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ปวช.2 
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

18. นายชำนาญวิทย์ สุขแก้ว การใช้ส่ือการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตจากส่ือของจริง เรื่องการต่อวงจรสวิตซ์ 3 ทางโดย
วิธีการสอนแบบสาธิตจากส่ือของจริง รายวิชาการติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร  นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปวช.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565                                
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

19. นายสุพรรณ อินทานุกูล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2 
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

20. นายสุดีมัน มะแซ การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมืองานท่อ การของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ปวส.2   สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

21. นายมูฮำมัด ฮะซา การแก้ปัญหาเรื่องการไม่ทำงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง    รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ของ
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  
2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

22. นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.1   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ภาคเรียนท่ี  1                       
ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

23. นายเสรี ภักด ี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการประกอบเครื่องขยายเสียงโดยใช้ชุดฝึกการเรียนรู้รายวิชาเครื่องเสียง ของ
นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ปวช.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ภาคเรียนท่ี  1                
ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

24. นายอภิชาติ แดบ๊อก การใช้ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้หลักการทำงานของเครื่องขยาย
เสียง ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปวส.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนท่ี  1  
ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 



ผลงานวิจัยในชั้นเรียน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 
ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

25. นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการออกแบบวงจรดิจิทัล ด้วยการสร้างโครงงานย่อย(Mini Project)           
ในรายวิชาวงจรดิจิทัล ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์            
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

26. นายซับรี บาการาง การพัฒนาทักษะการถอดประกอบคอมพิวเตอร์ใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน รายวิชา คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.1   สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

27. นางสาววรารัตน ์ เครือทอง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped  classroom)  เรื่องความรู้เรื่องสี
กับการออกแบบผ่าน Google Classroom ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565                              
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

28. นายเจษฎา วาเจ๊ะ การพัฒนาทักษะเข้าหัว  RJ-45  กับสาย  UTP  โดยใช้ส่ือVDOพัฒนาทักษะการเข้าหัวเช่ือมต่อ RJ-45 กับสาย  UTP 
ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล                       
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

29. นางสาวนูรีซัน อาบู พัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนไม่กล้าแสดงออกในการนำเสนองานกลุ่มหน้าช้ันเรียน รายวิชาองค์การและการ
จัดการสมัยใหม่ ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

30. นางสาวอัลยานี สาแม การแก้ปัญหาการขาดทักษะการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด หน่วยที่ 1 ความรู้ท่ังไปทางการตลาด 
โดยใช้ชุดแบบฝึกของนักเรียนระดับช้ันประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 
 

31. นางสาวแวยาม อะหะมะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการโฆษณาและการส่งเสริมการของนักศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  
2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 
 



ผลงานวิจัยในชั้นเรียน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 
ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

32. นายมูฮัมหมัดอีรชารด์ มะดิง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้ส่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบปฏิบัติการ
เบ้ืองต้น หน่วยที่ 1 เรื่อง ระบบของคอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.1   
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

33. นางสาวโซเฟีย ปนาแว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีช้ันสูง 1  เรื่อง กิจการร่วมค้า แบบวิธี 2  เปิดสมุดบัญชี
ชุดร่วมค้า โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.2 
สาขาวิชาการบัญชี  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

34. นางสาวสุพรรษา สุระกุล การพัฒนาทักษะการสร้างระบบบัญชีโดยโปรแกรมตารางงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ช้ันสูง ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

35. นางสาวศิริมาศ อินทร์สวัสด์ิ การพัฒนาทักษะการการใช้วัสดุฝึกโดยใช้ชุดฝึกสาธิตในรายวิชาการตัดเย็บเส้ือเบื้องต้น ของนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

36. นางสาวทรรศวรรณ บุญธรรม การพัฒนาทักษะการสร้างแบบแขนเส้ือโดยใช้ส่ือจริงแบบย่อส่วน  รายวิชาตัดเย็บเส้ือคอแหลม ของนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

37. นางสาวรอซีย๊ะ ปาแนม๊ะ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) นักเรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

38. นางสาวสุมีลา กาเดร ์ การพัฒนาทักษะการตีเนยและผสมแป้งโดยใช้เครื่องผสมอาหารของนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ช้ันประถมศึกษา โดย
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active  Learning    รายวิชา ขนมอบยอดนิยม  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  
2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

39. นายสมาน บุกะอะ การพัฒนาทักษะวิธกีารใช้อุปกรณ์ตัดผมชาย  โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  ของนักเรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

40. นายสอบลี มิตยา การใช้ส่ือการสอนของจริงเพื่อพัฒนาทักษะของการใช้เครื่องปัตตาเล่ียน ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 

41. นายฮารีส มะเด็ง การพัฒนาทักษะการจับจีบและผูกผ้า โดยใช้บทเรียนวีดิทัศน์ออนไลน์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิชา 
ชีพระยะส้ัน   ภาคเรียนท่ี  1  ปกีารศึกษา  2565  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 



 


