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6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย
อุไรรัตน์ ยำมำเร็ง. (2556). รูปแบบการจัดการความรู้สู่การพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วม. ยะลำ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 154 หน้ำ.
อุไรรัตน์ ยำมำเร็ง. (2556). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ สาระอัลหะดีษ สาหรับ
นั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสั งกัดส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลำ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏยะลำ. 325 หน้ำ.
อุไรรั ตน์ ยำมำเร็ ง. (2556). การพัฒ นาและหาประสิ ท ธิภ าพชุ ดการเรี ยนรู้ อั ล กุรอาน ส าหรั บ
นั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลำ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏยะลำ. 260 หน้ำ.
อุไรรัตน์ ยำมำเร็ง. (2556). รายงานโครงการพัฒนาครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ. ยะลำ : คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 52 หน้ำ.
อุไรรัตน์ ยำมำเร็ง. (2556). ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึ กษาใน
ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อการศึกษาต่อในหลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 116 หน้ำ
อุไรรัตน์ ยำมำเร็ง. (2555). รายงานโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วม ยะลำ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 161 หน้ำ

สำ นั ก ง ำ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ ำ

ห น้ ำ | 2

อุไรรัตน์ ยำมำเร็ง. (2545). รายงานการวิจัยเรื่อง รายงานการใช้คู่มือการนิเทศการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ของครูผู้ ส อนชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 5-6 ในโรงเรี ยนสั งกั ด
สานักงานประถมศึกษาอาเภอคุระบุรี ปีการศึกษา 2545. พังงำ : สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำพังงำ. 152 หน้ำ.
อุไรรัตน์ ยำมำเร็ง. (2550). การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
ความสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้เพลงพื้นบ้านดิเกร์ฮูลู. ยะลำ : คณะครุ
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 292 หน้ำ.
อุไรรัตน์ ยำมำเร็ง. (2545). รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. พังงำ : สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพังงำ.
125 หน้ำ
6.2 บทความ
Urairat Yamareng (2014, March). The use of case studies to develop an
understanding on methodology of teaching models for enhancing critical
thinking skills for student of Master of Education Program in teaching of
Islamic Education. The 2nd National and International Conference on Islamic
Education, 11-12 March,2557. Yala: Yala Rajabhat University.
Urairat Yamareng (2010,April). The series of research Project: The native song of
Dikir Hulu for Moral, Ethics, Value and Harmonious Learning in three Southern
Bordering Province of Thailand. Canada International Conference on
Education (CICE-2010) Toronto, Canada
Urairat Yamareng (2012,December). Curriculum Development on Learning
Management Design for the teacher in three Southern border Province. The
National Conference on the excellence in teacher Education and Research
Innovation, 24-25 December,2012 rajabhat University Bangkok, Thailand.
Urairat Yamareng (2014, May). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้สาระอัลกุรอาน
ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Abstract Book การ
ประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 16พฤษภาคม 2557.
สงขลำ : มหำวิทยำลัยหำดใหญ่.
6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ
อุไรรั ตน์ ยำมำเร็ งและคณะ. (2557). คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลำ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ. 128 หน้ำ.

สำ นั ก ง ำ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ ำ

ห น้ ำ | 3

อุไรรัตน์ ยำมำเร็งและคณะ. (2557). คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลำ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ. 85 หน้ำ.
อุไรรัตน์ ยำมำเร็งและคณะ. (2557). คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลำ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ. 96 หน้ำ.
อุไรรัตน์ ยำมำเร็งและคณะ. (2557). คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลำ : คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 192 หน้ำ.
อุไรรัตน์ ยำมำเร็งและคณะ. (2557). คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลำ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ. 74 หน้ำ.
อุไรรัตน์ ยำมำเร็งและคณะ. (2557). คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี โ รงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา ยะลำ : คณะครุ ศ ำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 86 หน้ำ.
อุไรรัตน์ ยำมำเร็งและคณะ. (2557). คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลำ : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 105
หน้ำ.
อุ ไ รรั ต น์ ยำมำเร็ ง และคณะ. (2557). คู่ มื อ การจั ด การเรี ย นรู้ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลำ : คณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 180 หน้ำ.
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญำตรี 9 ปี
ชื่อวิชำ หลักกำรสอน
ชื่อวิชำ กำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น
ชื่อวิชำ บูรณำกำรวิชำชีพครู
ชื่อวิชำ กำรจัดกำรเรียนรู้
ชื่อวิชำ ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
7.1.2 ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู 4 ปี
ชื่อวิชำ กำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนตมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ชื่อวิชำ กำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ชื่อวิชำ กำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

3(2-2-5)
3(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

นก.
นก.
นก.
นก.
นก.

3(2-2-5) นก.
3(2-2-5) นก.
3(2-2-5) นก.
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7.2 ประสบการณ์การในการทางานอื่นๆ
7.2.1 ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ รำยวิชำ วิทยำศำสตร์และเคมี 8 ปี
7.2.2 ศึกษำนิเทศก์ รั บ ผิดชอบงำนวิจัยและพัฒ นำหลั กสูตรและกำรสอน งำนนิเทศกำรสอน
วิทยำศำสตร์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพังงำ 11 ปี

(ลงชื่อ) ..............................................................เจ้ำของประวัติ
(ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ อุไรรัตน์ ยำมำเร็ง)
กุมภำพันธ์ 2559

