
ที่

1 นายพช แกวเขียว

2 นายกฤตภัทร วรรณเริก

3 นายกระจาง ชัยสินธุ

4 นายวิชิต ชูนาค

5 นายใหญ แซฮอ

6 นายสมพร อินทรวงศ

7 นายขนบ เพชรซอน

8 นายเฉลิม เดิมหมวก

9 นายประเสริญ บุญเพ็ง

10 นายปฏิพัทธ มีทอง

11 นายสมจิตร สุวรรณโน

12 นายมโนชญ อินเกื้อ

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

ภาควิชาชางยนต

วิจัยในชั้นเรียน 

การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องยนตเล็ก รหัสวิชา 

2101-2101 เรื่อง ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคยะลา

การใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอวิชา นิวเมติกสและไฮดรอลิกสของนักศึกษา ระดับ

 ปวส.1/4 ภาควิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคยะลาผลการสอนโดยใชแบบฝกทกษะจากโปรชวสรถยนต วชาคณตศาสตรชางยนต รหส

วิชา 2101-2113 เรื่องปริมาตรดูด ปริมาตรอัด และอัตราการอัดของเครื่องยนต ที่มี

ผลตสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2557

การศึกษานักศึกษาไมสงงานที่มอบหมายตามกําหนดเวลา วิชา กลศาสตรของไหล 

รหัสวิชา 3101-0103 ภาคเรียนที่ 2/2557 ของนักศึกษาชั้น ปวส.2/1,2 แผนกวิชา

เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคยะลา

การศึกษาพฤติกรรมการสงงานวิชางานยานยนตของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกชาง

ยนต ปการศึกษา 2557

ชื่อ - นามสกุล ชื่อเรื่อง

การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือในงานถอดเครื่องกล ของนักศึกษา ระดับ ปวช.2

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคยะลาโดยใชกิจกรรมจับคูฝกปฏิบัติ

การศึกษาพฤติกรรมดานจิตพิสัยของนักศึกษาชั้น ปวช. และ ปวส.2 แผนกวิชา

เครื่องกล ในวิชางานทดสอบปมและหัวฉีดดีเซล

การพัฒนาและการสงเสริมทักษะทางการเรียนแบบกลุมสัมพันธในรายวิชางานซอม

เครื่องยนตแกสโซลีน รหัสวิชา 3101-2105 เรื่อง ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ของนักเรียน

ระดับชั้น ปวส.1 สาขาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยวิธีการสอนแบบใชเอกสาร

ประกอบการสอนสูมาตรฐานสมรรถนะ

การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องลาง

รถยนต เรื่อง ระบบรองรับน้ําหนัก

ผลการใชสื่อการสอนใบงาน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเครื่องยนตเบื้องตน

 เรื่องอุปกรณจับยึด สําหรับนักศึกษา ปวช.1/1 แผนกวิชา เครื่องกล ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2557

การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือชางยนต ของนักศึกษา ระดับ ปวช.1แผนกวิชาชาง

ยนต วิทยาลัยเทคนิคยะลาโดยใชกิจกรรมจับคูฝกปฏิบัติ

การพัฒนาชุดฝกระบบปรับอากาศรถยนต R134a สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคยะลา



13 นายยุวัฒน พุฒยอด

14 นายอรรถพล ชูมณี

15 นายสุรศักดิ์ แกวกับเพชร การพัฒนาทักษะการพนสีรองพื้น ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2/5 แผนกเครื่องกล 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยใชกิจกรรมดู VCD เรื่องการพนสีรองพื้น

วิจัยในชั้นเรียน 

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานเครื่องยนตแกสโซลีน ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาเครื่องกล สาขางานยานยนต

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนตเล็ก เรื่องการบริการลิ้นเครื่องยนต

เล็กแกสโซลีนโดยการแขงขันระหวางกลุมของนักศึกษา ปวช.1/3 แผนกวิชาเครื่องกล 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

ภาควิชาชางยนต



ที่

1 นายสาโรจน มากจันทร

2 นายวิจิตร ขวัญเอียด

3 นายศวัส โกสุมดิษพล

4 นายจงรัตน วิสุทธิคุณ

การผลเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องมือ

กลเบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเครื่องมือกล 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

การสงเสริมทักษะการใชอินเตอรเน็ตอยางถูกตอง สําหรับนักศึกษาชั้น ปวส.2/1 

แผนกวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ในรายวิชาออกแบบโปรแกรมโดยใช

คอมพิวเตอรชวย รหัสวิชา 3000-0206

การสรางและพัฒนาเครื่องลับมีดกลึง

วิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

ภาควิชาชางกลโรงงาน-เทคนิคการผลิต

ชื่อ - นามสกุล ชื่อเรื่อง

การปรับพฤติกรรมการแตงกายของนักเรียน ปวช.2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557



ที่

1 นายธาดา นิมานนท

2 นายวิสุทธิ์ อินสะพรหม

3 นายพงษศักดิ์ ศรีขวัญ

4 นายสุชาติ ฌานมณีนิล

5 นายเจตจันทร เหลาณัฐวุฒิกุล

6 วาที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรกษษา

การสอนแบบ Mind Mapping และแบบธรรมดา เพื่อพัฒนาการสอนรายวิชางาน

เชื่อมและโลหะแผนเบื้องตนตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 

แผนกวิชาเชื่อมโลหะ

รายงานวิจัยการสราง และประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ใบงาน เรื่อง เชื่อมไฟฟา

ตอตัวทีทาราบ วิชางานเชื่อมโลหะ 1

เอกสารประกอบการสอนวิชาเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน เรื่อง การสรางบอหลอม

ละลายในงานเชื่อมแกส

วิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

ภาควิชาชางเชื่อมโลหะ

ชื่อ - นามสกุล ชื่อเรื่อง

การสรางใบงาน เรื่อง การเริ่มตนการเชื่อม วิชางานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน

การสรางใบงาน เรื่อง การเริ่มตนการเชื่อม วิชางานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา วัสดุประสานงานเชื่อม รหัสวิชา 3103-2005 

ของศการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2



ที่

1 ดร.สิทธิชัย กุลศรี

2 นายภิรมย พรหมอินทร

3 นายสานิตย นิยมเดชา

4 นายศิริพล ทัศศรี

5 นายอับดุลรอมาน เจะเมาะ

6 นายกะรอซะ มะนุง

การแกปญหาขาดความสนใจเรียนวิชา อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

การแกปญหาการใชออสซิลลสโคปวัดสัญญาณไฟฟากระแสสลับของนักเรียนชั้น ปวส.

1 กลุม 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสโดยใชกิจกรรมเพื่อชวยเพื่อน

การศึกษาพฤติกรรมการเขาเรียนไมตรงตอเวลาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคยะลา

การแกปญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม ในชั้นเรียน

 รายวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ โดยใชกระบวนการกลุม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 2/1 แผนกอิเล็กทรอนิกส

การสรางและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

  ้

วิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

ภาควิชาชางอิเล็กทรอนิกส

ชื่อ - นามสกุล ชื่อเรื่อง



ที่

1 นายอนุสรณ เจะมะ

2 นายนิพนธ สุขไชยะ

3 นายนิมะ หะยีดือเระ

4 นายปยะ บุญลอย

5 นายโสภณ เรียงวิวัฒน

6 นายสมภพ ใหญลา

7 นายชวลิต ตั้งศิริเสถียร

8 นายดนรอหมาน เหมตระกลูวงศ

9 นายถาวร ปานแกว

10 นายมาหามะ มะลี

11 นายอาทิตย รัตนสุริยา

ู ุ ู ู

ไฟฟา2

ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนรายวิชามอเตอร

ไฟฟาและการควบคุม

ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนรายวิชาวงจรไฟฟา

กระแสสลับ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาวงจรไฟฟา รหัสวิชา 3104-1001

เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวช.1/1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การ

ติดตั้งไฟฟาในอาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวช.2/2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การ

ควบคุมมอเตอรไฟฟา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวส.2/3-4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ไม

โครโทรลเลอร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวส.1/1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 

อิเล็กทรอนิกสกําลัง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวส.2/1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 

เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

การแกปญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน 

รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพโดยใชกระบวนการกลุม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาไฟฟา สาขางานไฟฟากําลัง ชั้นปที่ 2/4 วิชาเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร รหัส 2104-2105 เรื่อง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน CAI

วิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

ภาควิชาชางไฟฟากําลัง

ชื่อ - นามสกุล ชื่อเรื่อง



ที่

1 นายสิน ชุมนุมมณี

2 นายกิตติพร อินทรสุวรรณ

3 นายรัตนศักดิ์ แกวประเสริฐ

4 นายจําเริญ เดชสุวรรณ

5 นายจํารูญ กองศิริวงศ

6 นายอนันต มณีประวัติ

พฤติกรรมที่มีตอวินัยในตนเอง ดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน วิชา อานแบบ-เขียนแบบงาน

โครงสราง รหัสวิชา 2106-2003 ดวยกระบวนการสอนแบบ MIAP

การพัฒนารูปแบบการสอนทางตรง วิชา ออกแบบโครงสรางไม และเหล็ก รหัส 

3121-2010 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2

การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน วิชา ระบบสุขาภิบาล รหัสวิชา 

3121-2109 ดวยกระบวนการสอนแบบ MIAP

การพัฒนารูปแบบการสอนทางตรง วิชา ออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส

 3121-2009 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2

การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน วิชา ทฤษฎีโครงสราง 

3121-2002

วิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

ภาควิชาชางกอสราง

ชื่อ - นามสกุล ชื่อเรื่อง



ที่

1 นายสาคร สุขโข

2 นายกิตติ สุขแกว การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสอนแบบ MIAP วิชากลศาสตร รหัส 

3121-2013

วิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

ภาควิชาชางโยธา

ชื่อ - นามสกุล ชื่อเรื่อง

การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิชาการสํารวจเพื่อการ

กอสราง แผนกชางกอสราง



ที่

1 นายพัชรินทร แกวเจริญ

2 นายฮะฟซุดดีน เจะมุ การพัฒนาชุดการสอนรายวิชากระบวนการผลิตยาง เรื่อง การผลิตยางรองครกจาก

ยางพาราผสมสารตัวเติม

วิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร

ชื่อ - นามสกุล ชื่อเรื่อง

การแกปญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการแสดงออกอยางเหมาะสมในชั้นเรียน 

รายวิชาปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยาง 1 โดยใชกระบวนการกลุม



ที่

1 นายนิพล พินิจวัจนะวงศ

2 นายชาญชัย หาวงค การสํารวจการสงงานของนักศึกษาชั้น ปวส.1 วิชา 3128-0001 ไมโครเซสเซอร

เบื้องตน

วิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ชื่อ - นามสกุล ชื่อเรื่อง

การแกสมการบูลลีน ของนักศึกษา ปวส.1/1-2 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร



ที่

1 นายวิทยา นิยมเดชา

2 นายศิริพงษ นุเคราะหวัด

3 นายเจริญ ดีเดช

4 นางรัมภา ภูมิกิจ

5 นายคติธรรม เฮาบุญ

6 นายพิชิต จันทรขุน

7 นายมุกตา อาลี การศึกษาปญหาการมไสงงานของนักศึกษา วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน นักศึกษา

ชั้น ปวช.1/1 ชางยนต สาขาวิชาเครื่องกล

วิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

ภาควิชาเทคนิคพื้นฐาน

ชื่อ - นามสกุล ชื่อเรื่อง

การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนสาขาวิชาชางยนต

การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานฝกฝมือ 1

การใชรางวัลเพื่อสงเสริมเจตคติตอวิชา พลังงานอละสิ่งแวดลอมของนักศึกษา ระดับ 

ปวส.1/4 ภาควิชากอสราง

การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานฝกฝมือ 1

การแกปญหานักเรียน เรื่อง การอานคาเวอรเนียรคารลิปเปอร 0.05 มม. ไมได โดยใช

แบบฝกทักษะ ระดับ ปวช.1/2 สาขาวิชาเครื่องกล



ที่

1 นางศิริพร รัฐพิทักษสันติ

2 นายดานยา สะซี

3 นางสาวพรรณี แกวเจริญ

4 นางอัจฉรียา แกวเจริญ

5 นางนภาพร เหลามงคลชัยศรี

6 นางจีรดา ปลื้มสําราญ

7 นายยูโซฟ หะยีอาซา

8 Mrs.Phylis May P Clomata IMPROVING STUDENT"S SPEAKING SKILL THROUGH DISCUSSION METHOD 

IN BUSINESS comuter 2/1 & 2/2

วิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

ภาควิชาสัมพันธ

ชื่อ - นามสกุล ชื่อเรื่อง

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Present Simple Questions โดยใชแบบ

ฝกทักษะประกอบกิจกรรมกลุมรวมมือ แบบ STAD

การสอนเสริมทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 (300-1202) ของนักศึกษา

ชั้น ปวส.1/3 แผนกวิชาชางยนต ภาคเรียนที่ 2/2557

การแกปญหานักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 แผนกวิชาชาง

ไฟฟา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑในรายวิชาคณิตศาสตร 2 เรื่อง การ

แกปญหาดวยวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาเครื่องกล สาขางานไฟฟากําลัง

การแกปญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม  ในชั้น

เรียน รายวิชาวิทยาศาสตร 4  โดยใชกระบวนการกลุม

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมชวยเรียนรายบุคคล (TAI) มีผลตอการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ เรื่องอนุพันธของฟงกชันอดิศัย วิชา

แคลคูลัส 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นสูงปที่ 2 กลุม 3 

แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ศึกษาระดับผลการเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส วิชาวิทยาศาสตร 

จํานวน 12 กลุมชั้นเรียน จํานวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 227 คน



ที่

1 นางทัศนี เรียงวิวัฒน

2 นางกฤตยา ประจง

3 นางวาสนา นุกูลกิจ

4 ดร.วิจิตรา สายออง

5 นางสาววรรณดี แซฟู

6 นางสาวนันทา จันทรมณี

7 นายสุพัตร เหลามงคลชัยศรี

8 นางจงจิตต สายแกว

9 นางอนงค จินา

10 นายสามารถ รังไสย

เจตคติของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟากําลังที่เรียนวิชาการเมืองการปกครองไทย ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ที่มีตอวินัยดานการตรงตอเวลา และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2557

วิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

ภาควิชาสามัญ

ชื่อ - นามสกุล ชื่อเรื่อง

ผลการพัฒนาแบบฝกการอานอยางมีวิจารญาณโดยใชสารภูมิปญญาทองถิ่นเปนสื่อ

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปที่ 1

ผลการใชตัวแบบที่มีชีวิต เพื่อลดพฤติกรรมการลืมตําราเรียน วิชามนุษยสัมพันธใน

การทํางาน รหัสวิชา 3000-1606 ของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 

2 กลุม 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการสงงาน ในการเรียนวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัส 2000-1102 โดยการสอน แบบรวมแรงรวมใจ แบบ STAD 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การศึกษาปจจัยจิตลักษณะดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่สงผลตอจิตสาธารณะของ

นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 แผนกโยธา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่เรียนวิชาชีวิตและ

วัฒนธรรมไทย รหัสวิชา 3000-1301

การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน วิชาพละศึกษา ของนักเรียน

แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ

การสงเสริมเจตคติในการสงงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอุตสาหกรรม

ยาง

ผลสัมฤทธิ์การใชแบบฝกพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคยะลาู    

แผนกชางยนต



ที่

1 นางพวงทิพย มณีประวัติ

2 นางศิริเพ็ญ ภักดี

3 นางดวงกมล แกวนก

4 นางสุวดี ศรีขวัญ

5 นายโสภณ จีรเสถียร

6 นางนารียา บุญเพ็ง

7 นางดวงพร มหันตชาครพงศ

8 นางสุภารัตน กําธรพัฒนากูล

9 นายไฟซอล มะแซ

10 นางสาวนิภาพร บุญยศ

11 นางสาวปาจรีย สองแสงกลา

12 นายสิทธิศักดิ์ ญาณภาพ

ผลการจัดการเรียนรูรายวิชาการใชโปรแกรมสําเรจรูปเพื่องานบัญชี โดยใชกรณีศึกษา

วิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ชื่อ - นามสกุล ชื่อเรื่อง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี สําหรับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

 โดยใชบทเรียน E-Learning

การสํารวจการเขาเรียนสายวิชากฏหมายพาณิชยของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2557

การสํารวจการเขาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิชาการบัญชีเบื้องตน รหัส

วิชา 2200-1003 แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2/2557

การพัฒนาทักษะผูเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตนดวยการใชโปรแกรมสอนพิมพดีด

อังกฤษดวยคอมพิวเตอร

การพัฒนาความรู วิชาหลักเศรษฐศาสตร 3200-1001 เรื่อง อุปทานและภาวะดุลย

ภาพ โดยใชเทคนิคการเรยีนรูแบบรวมมือในวิธีกลุมสืบคน (Group Investigation:GI)

การปรับพฤติกรรมการในชั้นเรียนและการสงงาน รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ รหัส 

2201-2408 ชั้น ปวช.3 แผนกวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือการโปรแกรมเว็บ ของนักศึกษาระดับ ปวช.1/2 

แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยใชกิจกรรมจับคูฝกปฏิบัติ

การแกปญหานักเรียนขาดความสนใจเรียนในวิชาภาษาจีน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธสอนวิชาการสื่อสารขอมูลและ

เครือขาย ของนักศึกษาที่รับการสอน โดยวิธีเรียนแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์(เทคนิคการ

สอนแบบ STAD)

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบในหองเรียนของ

นักศึกษาระดับ ปวช.1/2 สาขาวิชาคอมพิเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้น ปวส.2/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา ในเรื่องการไมสงงาน



ที่

1 นายอุสมาน เจะซู

2 นายสุพจน สุทธิ

3 นายตวงสิทธิ์ คุธนอย

4 นางนิภา สุขแกว

5 นางสาวสุชิรัตน แกวรัตน

การศึกษาพฤติกรรมการสงงานวิชาผังเมืองของนักเรียนชั้น ปวส.2 แผนกวิชาชาง

สถาปตยกรรม ปการศึกษา 2557

การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานและการบานวิชากฏหมายอาคารชั้น ปวช.1/1 

แผนกชางเทคนิคสถาปตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคยะลา

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบกอสราง 1 ของนักเรียน

ระดับชั้น ปวช.1 ภาควิชาสถาปตยกรรม เรื่องการเขียนรูปตัด A-A โดยวิธีการสอน

แบบสาธิต ภาคเรียนที่ 2ปการศึกษา 2557

ปรับพฤติกรรมการเรียนและการสงงานของนักศึกษา วิชา การออกแบบสถาปตยกรรม

 2 ระดับชั้น ปวช.2 ภาควิชาสถาปตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ปการศึกษา2/2557

วิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557

ภาควิชาสถาปตยกรรม

ชื่อ - นามสกุล ชื่อเรื่อง

ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคยะลา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพฃั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1-2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา

สถาปตยกรรม


	ชย.
	ชก.
	ชช.
	ชอ.
	ชฟ.
	กส.
	ยธ.
	ทย.
	ทค.
	ทพฐ
	สัมพันธ์
	สามัญ
	คธ.
	ชส.

