
 
 
 

Session 5 : ศึกษาศาสตร ์ 
(Link Room 1 : https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MTID=ea2edf5a557e4f0bdb9725e1bc73ce1f9) 
(Link Room 2 : https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MTID=ea3e183c0838cd8950362eeecb7cb7c16) 

ล าดับการน าเสนองานวิจัย  
     การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51  

    (The 51st National Graduate Research E-Conference, 2020) 
    วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้รูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น.  

 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากลุ่ม 
Room 1 : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพเก้า ณ พัทลุง   ประธานกรรมการ   (บทความท่ี 1 - 25) 
              2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ   กรรมการ              

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประหยัด ศุภจิตรา    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์   กรรมการและเลขาฯ 

Room 2 : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรเบศวร์ เวชวิริยะสกุล  ประธานกรรมการ  (บทความท่ี 26 - 48) 
2. อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์      กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ   กรรมการและเลขาฯ    

ล าดับ ช่วงเวลาการน าเสนอ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

1 
11.00 - 11.10 น. Asst.Prof.Dr.  Juraisiri  Choorak Development of Training Packages on Learning Management for Developing 

Students’ Analytical Thinking in Multicultural Society for Teachers in Five 
Southern Border Provinces 

 
2 

 

11.10 - 11.20 น. Amonwan Wirathammo , Panatchakorn Pittiyakul and 
Kaweechate Pia 

Student’s Reading Writing and Analytical Thinking Skills Development by Using the 
Royal Guidance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama 9) with 
Professional Learning Community (PLC) for The Students in Basic Education Level 

3 
11.20 - 11.30 น. อนุวัฒน ์ มากชูชิต , มาโนช  ดินลานสกูล และวิทวัฒน์  ขัตติยะมาน  การสร้างหนังสือภาพ เรื่อง ค านาม โดยใช้วิธีการสอนแบบมโนทัศน์ ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MTID=ea2edf5a557e4f0bdb9725e1bc73ce1f9
https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MTID=ea3e183c0838cd8950362eeecb7cb7c16
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ล าดับ ช่วงเวลาการน าเสนอ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 
   4 
 
 
 

11.30 – 11.40 น. ฟาริดา แวกะจิ, ณิชกานต์ ขุนเจริญ, นุรไอนี กุโน, ฟัรฮาน เบญดาวุด, 
วรรษิษฐา โกมนตรี, อนันต์ มณีหิยา, อาอีดะห์ ดือราแม, อุไรพร แซ่เง้า, 
ฮุสนา การูมอ, รอฮานา ซนีเย็ง, ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา และจิระวัฒน์ 
ตันสกุล 

การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองชนิดสถานการณ์ของนักเรียนนายสิบต ารวจ ศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 9 
 
 

5 
11.40 - 11.50 น. นุรไอนี กุโน,  ภัทราวด ี สีแก้วเขียว สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนราธิวาส 

6 
11.50 - 12.00 น. สุมิตตา หนูขาว กระบวนการก้าวผ่านวิกฤติชีวิตและการเยียวยาบาดแผลในใจของผู้ทุพพลภาพในศูนย์ฟื้นฟู

สมรรถภาพคนงานประจ าภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

7 
13.00 - 13.10 น. จิตต์โสภณิ สุธีบุตร , อมลวรรณ วีระธรรมโม และ ชัชวีร์ แก้วมณี ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs (QSCCS) ร่วมกับเทคนิคผัง

กราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

8 
13.10 - 13.20 น. อธิชา สวนแสดง กาญจนวัลย ์ ปรชีาสุชาต,ิ  วัลลยา ธรรมอภิบาล 

อินทนิน 
ผลการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบบูรณาการร่วมกับวิธีการทางกายภาพบ าบัด เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยปวดหลังเรื้อรังในวัยก่อนเกษียณ 

9 
13.20 - 13.30 น. วรินทร์ธเนศ ศรีสุรางค,์ พฤทธ์ ฉายบัณฑติ,พรรณวดี ข าจริง ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง“นักสืบน้อยแห่งอุทยานประวัติศาสตร์เขาพระนารายณ์ 

1300 ปี” โดยใช้กระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวัดนารายณิการาม อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 

10 
13.30 - 13.40 น. ศุภาพิชญ์ ขาวผ่อง , วิภาฤดี วิภาวิน , ชวนพิศ ชุมคง ผลการใช้วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้เรื่องราวในท้องถิ่นจังหวัดสงขลาที่มีต่อความสามารถในการ

อ่านจับใจความและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

11 
13.50 - 14.00 น.  ฺบัณฑิตา อินสมบัต ิ , พรรณราย เทียมทัน  , นิเวศน์ ค ารัตน ์ การพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

12 
 

14.00 - 14.10 น. เอกชัย บุญสุวรรณ และ สมลักษณ พรหมนเีนตร การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่องน้ าและอากาศ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) 

13 
 

14.10 - 14.20 น. ฐิติมา ลาภสริิเลิศ, ดลนภา ท้วมยงัและ พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา 

 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดโรงเรยีนบ้านรม่เกล้า อ าเภอชาติตระการ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

14 
 

14.20 - 14.30 น. สายชล วงศ์ค า, ศิธาชัย ศรีอุดม พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา การบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนห้วย
น้ านักวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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ล าดับ ช่วงเวลาการน าเสนอ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 
15 
 

14.30 - 14.40 น. จุฑารัตน โรจหริัญอัครเดช, ดลนภา ท้วมยัง พชรดนัย วัชรธนพัฒน์
ธาดา 

สภาพปัญหาการบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

16 
 

14.40 - 14.50 น. ศศิประภา มีลาภ , จริยา โลพิศ , สุวิมล เด่นสุนทร รูปแบบการจัดท าต้นฉบับเต็มส าหรับรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผลของบทบาท
สมมติที่มีต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออก 

17 
 

14.50 - 15.00 น. นายอุกฤษ หีดฤทธิ์ , นายธนภัทร ชุมทอง และนางสาวโสภิดา ตาค า การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดค าเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านน้ าตก อ าเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร 

18 
 

15.00 - 15.10 น. ณรณั ศรีวิหะ, นัฎฐานันท์ รัตนาพร , พนิดา เหมทานนท์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อวงล้อประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 

19 
 

15.10 - 15.20 น. นาปีซะห์ ดือราแม , จิระวัฒน์ ตันสกุล , มัฮดี แวดราแม และเกรียง
ศักดิ์ ด าชุม 

การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ช้ันปีท่ี 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 

20 
 

15.20 - 15.30 น. อารีฝะห์ สะแต, จิระวัฒน์ ตันสกลุ และชิดชนก เชิงเชาว์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

21 
 

15.40 - 15.50 น. อลิษา วันเลี้ยง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

22 
 

15.50 – 16.00 น. อนุพงศ์ ใจกว้าง และประจวบ จันทร สภาพการพัฒนาด้านวิชาการของครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถม 
ศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

23 
 

16.00 – 16.10 น. นราทิพย์ นรินทร์ และฉวีวรรณ เจริญทรัพย ์ การศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

24 
 

16.00 – 16.20 น. ชาลี  เลินไธสง และ ศิธาชัย  ศรีอุดม ความต้องการพัฒนาครูในโรงเรยีนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

25 
16..20 - 16.30 น. 

 
พิพัฒน์ เมธีรัตนกูล และ เด่นศักดิ ์สุริยะ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอแม่ฟูาหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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 (เร่ิมการน าเสนอห้องท่ี 2) 

ล าดับ ช่วงเวลาการน าเสนอ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

26 
11.00 – 11.10 น. 

(เริ่มห้องที่ 2) 
สุทธิพงษ์ ชูเชื้อ และ ศิธาชัย ศรีอุดม กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

27 
11.10 - 11.20 น. 

 
สุดารตัน์ อินอยู่ และ เด่นศักดิ์ สุรยิะ   การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โรงเรียนดาราพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ 

28 
 
 

11.20 - 11.30 น. สุกัลยา อินเทพ และ เด่นศักดิ์ สรุยิะ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนชุมชน
ศึกษา (บ้านแม่สะแลป) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 

29 
11.30 – 11.40 น.. ศิริยุบล หมื่นศรี สลา สามภิักดิ์2 การศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของครู

วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 
30 
 
 

11.40 - 11.50 น. นิรมล เสนาธรรม และประวัติ ยงบุตร ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผู้อ านวยการวิทยาลัย         
การอาชีพเถิน จังหวัดล าปาง 
 

31 
 
 

11.50 - 12.00 น. ธวัลรัตน์ สุจิตรา และ รังสิพล เปลี่ยนพันธุ ์ การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านมอเจริญ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
 

32 
 
 

13.00 - 13.10 น. นิภาพร ทองขันนาค และประวัติ ยงบุตร ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอแม่ฟูาหลวง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 

33 
13.10 - 13.20 น. ศุภราภรณ์ ค ามะรัก และสิริกร รตันศิรณิิชกุล ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

34 
13.20 - 13.30 น. กาญจนา บัวอิ่มพันธ์ และ รังสิพล เปลี่ยนพันธุ ์ ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนจ่าการบุญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

35 
13.30 - 13.40 น. ศศิรดา  แพงไทย แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างหน้าที่พลเมืองดีของนักเรียนระดับประถมศึกษา  

กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

36 
14.00 - 14.10 น. บุญรักษา เม็งเกต ุ การปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนในยุคความปกติใหม่ ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
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37 
 
 

14.10 - 14.20 น. ประชุม ปิ่มสกุล บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

38 14.20 - 14.30 น. ศศิรดา แพงไทย* และสภุางค์ แจง้สูงเนิน การศึกษาระดับสุนทรียภาพด้านวัฒนธรรมของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดจันทร์ตะวันตก โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 

39 14.30 - 14.40 น. สุภางค์ แจ้งสูงเนิน ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเรียนกับกิจกรรมพัฒนาสมาธิก่อนเรียนของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก 

40 
14.40 - 14.50 น. พรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ, บุญรักษา  เม็งเกตุ และ ประชุม  ปิ่มสกุล การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

41 14.50 - 15.00 น. พรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ ผลกระทบของเกมกับพฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนสิ่นหมิน จังหวัดพิษณุโลก 

42 15.00 - 15.10 น. วิมลรตัน์ สิริอาภรณ์ และ ปิยภรณ์ รัตนากรกุล สภาพปัญหาและวิธีการปรับตัวของครูชาวต่างชาติระดับประถมศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียน
โรจน์วิทย์มาลาเบีย่ง จังหวัดพิษณโุลก 

43 15.10 - 15.20 น. ปิยภรณ์ รัตนากรกุล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยีนการสอนของครูประถมศึกษาโรงเรียนสิ่นหมิน 
จังหวัดพิษณุโลก 

44 15.20 - 15.30 น. วิมลรตัน ์ สิริอาภรณ์ และ ปิยภรณ ์ รัตนากรกุล สภาพปัญหาและวิธีการปรับตัวของครูชาวต่างชาติระดับประถมศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียน
โรจน์วิทย์มาลาเบีย่ง จังหวัดพิษณโุลก 

45 
15.40 - 15.50 น. พนัชกร พิทธิยะกุล การพัฒนาสูตรท้องถิ่นหน่วยการเรียนรู้ : เมืองหลักสงขลา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
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46 15.50 – 16.00 น. อมลวรรณ วีระธรรมโม , วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน , นพเก้า ณ พัทลุง 
และเชาวรตัน์ สัตยานุรักษ ์

การติดตาม ประเมินโครงการชุมชนประเภท ก ท่ีรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟูา 
โรงไฟฟูาจะนะ จังหวัดสงขลาประจ าปีงบประมาณ 2561 

47 
16.00 – 16.10 น. ธนพร พรหมจรรย ์ กระบวนการจดัการความรู้ชุมชนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน กรณีศึกษา : ตลาด

ริมน้ าคลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

48 
16.10 – 16.20 น. รุ่งสิริ แก้ววิเชียร วิเคราะห์การสแกตจากบทเพลง One Note Samba, Air Mail Special, How High the 

Moon และ It Don't Mean a Thing โดย เอลลา ฟิทซ์เจอรลัด ์


