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ค าน า 
 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,   
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตยะลา, วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ , ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์วิจัยพัฒนศึกษาเพ่ือความยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม   
(ศพศ.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  Teacher Education Conference (TEC) ครั้งที่  1 ในหัวข้อ 
“Teaching, Learning and Innovation in Time of Changes” ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ีในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  
 โดยการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้ครูในโครงการผลิต
ครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น บุคลากร และนักวิจัย ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินการวิจัยของ
ตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการอ่ืน ๆ 
รวมทั้งนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กร
ต่าง ๆ น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการ
แสวงหาความร่วมมือ การประสานงาน การวางแผนจัดตั้งเครือข่ายการจัดการศึกษาในมิติที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันเพ่ือสรางความเขาใจระหวางกัน และเปนการพัฒนาระบบการศึกษาในกลุมสังคม 
ASEAN ใหมีความเทาเทียมนานาประเทศ  
 ส าหรับรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากความร่วมมือ
ของหลายฝ่าย คณะผู้จัดขอขอบคุณนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมโครงการประชุม คณะท างาน ผู้สนับสนุน
โครงการ ตลอดจนผู้บริหารของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารฉบับนี้คงอ านวยประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องตามสมควร 

 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

พฤศจิกายน 2564 

 



รายละเอียดโครงการ 
โครงการประชมุวิชาการระดับชาติ Teacher Education Conference (TEC) ครั้งที่ 1  

“Teaching, Learning and Innovation in Time of Changes” 
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ซึ่ง
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มี
คุณภาพ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิล าเนา
ของตนเอง โดยก าหนดเป้าหมายด าเนินการระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2570 เพ่ือส่งมอบครูใหม่ที่มีคุณภาพให้แก่
องค์กรผู้ใช้ครู จ านวน 47,390 คน โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการลงทุนจากทางภาครัฐที่มุ่งหวัง
ว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นโครงการน าร่องในการปฏิรูประบบการผลิตครู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือสร้างครูคุณภาพสูง ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ น าไปสู่การจัดการเรียนรู้ของ
เด็กไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ คะแนนผลสอบ O-NET และ PISA ที่เพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 และรองรับประเทศไทย 4.0 จึงมีความคาดหวังว่าครูเหล่านี้จะเป็นผู้น าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของประเทศท่ีจะเห็นผลได้อย่างชัดเจน 
 การด าเนินงานโครงการฯ จะเน้นพ้ืนที่เป็นหลัก ส่งผลต่อสถาบันฝ่ายผลิตครูในพ้ืนที่ที่ต้องท างาน
ร่วมกันเป็นเครือข่าย (Consortium) ปรับบทบาทและวิธีการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือให้สอดรับการปฏิรูป
การศึกษา ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ (Area-Based Education) แสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในสถาบันฝ่ายผลิตครูด้วยกันเอง และหน่วยงานผู้ใช้ครูในท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ในการผลิตและพัฒนาครู ร่วมรับผิดชอบต่อผลผลิตของตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาและติดตาม
เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับครูจากโครงการนี้ ดังนั้น โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จะเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็น
โครงการน าร่องที่จะท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครูในเชิงพ้ืนที่ สถาบันฝ่ายผลิตจึงต้อง
ร่วมมือกับหน่วยงานผู้ใช้ครูพ้ืนที่ก าหนดความต้องการครู (Demand) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือให้
สถาบันฝ่ายผลิตก าหนดวิธีการและกระบวนการในการผลิต (Supply) ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

จากหลักการข้างต้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะที่เป็น
ประธานเครือข่ายสถาบันผลิตครูและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างที่ต้องดูแลนิสิต นักศึกษา และครูที่เข้าร่วม
โครงการ โดยการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาให้มีสมรรถนะตามเป้าหมายครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดระยะเวลาการศึกษาในสถาบัน โดยร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายในแต่ละภูมิภาคเพ่ือความเข้มแข็งในการ
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ จึง
ก าหนดให้สถาบันผลิตครู เครือข่ายสถาบันฝ่ายผลิตครูเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด 



แต่ละภูมิภาค ต้องท างานร่วมมือกันในลักษณะเบญจภาคี ประกอบด้วย 1) สถาบันผลิตครู  2) เครือข่าย
สถาบันผลิตครูในแต่ละภูมิภาค 3) ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4) 
สถานศึกษา และ 5) ชุมชน ที่ร่วมกันออกแบบก าหนดวิธีการในการพัฒนานิสิตนักศึกษาผู้ที่รับทุนตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาในสถาบันผลิตครู เป็นการสร้างครูที่มีคุณภาพ โดยสถาบันผลิตครูจะต้องออกแบบกิจกรรมที่
จะหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่นิสิตนักศึกษา โดยมีทั้งกิจกรรมในสถาบันผลิตครูทั้งในและนอกชั้น
เรียน กิจกรรมร่วมกันในเครือข่าย ซึ่งกระบวนการผลิตครูครูแนวใหม่นี้จะต้องเป็นการส่งเสริมศักยภาพเชิง
วิชาการและวิชาชีพ สร้างสรรค์ชุมชนวิชาชีพนิสิตนักศึกษาครูเพ่ือการเรียนรู้ (PLC) ตั้งแต่ในระหว่างศึกษา 
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นฐานก าลังเชิง
วิชาการท่ีมีคุณภาพต่อไป 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เล็งเห็นว่าการประชุมวิชาการใน
ครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กร
หรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอ่ืน คณะศึกษาศาสตร์ 
จึงจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  Teacher Education Conference (TEC) ครั้งที่  1 ในหัวข้อ
“Teaching, Learning and Innovation in Time of Changes” ขึ้น เพ่ือช่วยให้ครูในโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น บุคลากร และนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินการวิจัยของตนเอง เปิด
โอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอ่ืน ๆ รวมทั้ง
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่าง  ๆ 
น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้
จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม  และเพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการจัดการศึกษา การแสวงหาความร่วมมือ การประสานงาน การวางแผนจัดตั้งเครือข่ายการจัด
การศึกษาในมิติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน ตลอดจนเปนการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของใน
ระดับตาง ๆ และหนวยงานตาง ๆ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและความรูระหวางกัน เปนการสราง
ความเขาใจระหวางกัน และเปนการพัฒนาระบบการศึกษาในกลุมสังคม ASEAN ใหมีความเทาเทียมนานา
ประเทศ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นเวทีการน าเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างกันตลอดจน 
การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาการศึกษา น าไปสู่กระบวนการของการปฏิบัติ 

2.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความ
ตระหนักและเข้าใจร่วมกันในด้านการศึกษา และนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจ
และภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนในสังคม 



2.3 เพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนา และการขยายเครือข่ายการน าผลงานวิจัยไปใช้ ในเชิงพัฒนาสร้าง
ความมั่นคงในพ้ืนที่ ตลอดจนสามารถสร้างงานวิจัยและความร่วมมือในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 กลุ่มเป้าหมาย จ านวนประมาณ 200 คน ประกอบด้วย 

1) ครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นฯ จ านวน 135 คน 
2) คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
2) นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นฯ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและ 

บุคคลทั่วไปที่สนใจ  ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ Teacher Education Conference (TEC) ครั้งที่ 1 
และสามารถน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

2) ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นตัวอย่างแก่ครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นรุ่นต่อไป 
 

4. ตัวช้ีวัด (KPI) 
4.1 มีผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอ 
4.2 มีนักศึกษา นักวิจัย จากภายในและภายนอกเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติฯ  
4.3 ระดับความพึงพอใจชองผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติฯ 
4.4 กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4.5 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนและความร่วมมือจากเครือข่ายทางด้านการศึกษา 
4.6 ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.- 18.00 น. 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

 

6. องค์ปาฐกถาและวิทยากรเสวนา 
 องค์ปาฐกถา 
 - ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา 
 - รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการส านักงานข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา 
 - Dr.Anni Loukomies  University of Helsinki, Finland 
 



 วิทยากรเสวนา 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
- อาจารย์ ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ด าเนินรายการ) 

 

7. ด าเนินการ 
7.1 องค์ปาฐกถาบรรยาย หัวข้อ  

 1) ครูมืออาชีพในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา 
 2) การพัฒนาครูด้วยแนวคิด PA: หลักการและแนวปฏิบัติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  
  เอราวรรณ์ เลขาธิการส านักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3) Finland Teacher Preparation in Times of Changes โดย Dr.Anni Loukomies     
   University of Helsinki, Finland 
 7.2 การเสวนา หัวข้อ “สะท้อนคิด: การสร้างโจทย์วิจัยในสถานการณ์ COVID-19” โดย  
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจริาพรรณ คงช่วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 4) อาจารย์ ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                    (ผู้ด าเนินรายการ) 
 7.3 ผู้เข้าร่วมโครงการน าเสนอผลงานวิจัย 

7.4 ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงานผล 
 

8. รูปแบบในการจัดประชุม 
 8.1 การปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและนานาชาติ 
 8.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 8.3 การน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการน าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)   

     และการน าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 8.4 การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  
 

9. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนประมาณ 200 คน ประกอบด้วย 
 9.1 ครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
 9.2 นักวิจัยของมหาวิทยาลัย นักวิจัยของภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน/องค์กรที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่มีผลงานวิจัยตามกรอบและเงื่อนไขที่ก าหนด 



 9.3 ผู้บริหาร และคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ  ผู้บริ หาร
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา 
 9.4 ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน      
ผู้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย 
 9.5 ผู้สนใจทั่วไป 
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ 
 10.1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 10.2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   
 10.3 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
 10.4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 10.5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     
 10.6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     
 10.7 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี     
 10.8 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา  
 10.9 วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 10.10 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 10.11 ศูนย์วิจัยพัฒนศึกษาเพ่ือความยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม (ศพศ.) 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัย 
11.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีแรงจูงใจ และแนวทางการท าวิจัย เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยต่อไป 

 

12. การประเมินผล 
 ประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

13. แผนและปฏิทินการจัดประชุมวิชาการ 
 เปิดรับบทคัดย่อ (Call for Abstract)    1-24 กันยายน 2564 
 วันสุดท้ายของการแจ้งผลการอนุมัติบทคัดย่อ   25 กันยายน 2564 
 วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าสมัครน าเสนอผลงาน   27 กันยายน 2564 
 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพ่ือส่งผู้ทรงคุณวุฒิ  28 กันยายน 2564 
 แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ   22 ตุลาคม 2564 
 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพ่ือตีพิมพ์ใน Proceedings 29 ตุลาคม 2564 
 เปิดรับสมัครและช าระเงินเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ   1 กันยายน-20 พฤศจิกายน 2564 
 การประชุมวิชาการระดับชาติฯ     27-28 พฤศจิกายน 2564 



กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
บรรณาธิการ 

1. ดร.ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ 
2. ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง 

บรรณาธิการจัดการ 
1. นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง 
2. นางสาวภคินี ชะณีทอง 

ผู้ช่วยบรรณาธิการจัดการ 
1. นางสาวรัตนาภรณ์ สมใจ 
2. นางสาวญาดา ชีระจินต์ 
3. นางสาวทิตยา ศรีสุวรรณ 
4. นางจีรนันท์ ทรงชาติ 
5. นางสาวรอกีเยาะ หะยีอาแว 
6. นางสาวเปรมวดี โกมลตรี 

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย เนียมเทศ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. สุใจ ส่วนไพโรจน์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. คณิตา นิจจรัลกุล 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย นภาพงศ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธินัฐดา  พิมพ์พวง 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระวฒัน์ ตันสกุล 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี บุญจันทร์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ศิลปเมธากุล 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แวฮาซัน แวหามะ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ศิริ 



14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินฎา ปุต ิ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา ปริญญาพล 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนะ พรหมเพชร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ยศวริศสกุล 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ 
20. อาจารย์ ดร.บุญโรม สุวรรณพาหุ 
21. อาจารย์ ดร.ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ 
22. อาจารย์ ดร.สุพรรษา สุวรรณชาตรี 
23. อาจารย์ ดร.ชไมพร อินทร์แก้ว 
24. อาจารย์ ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ 
25. อาจารย์ ดร.ฮามีด๊ะ มูสอ 
26. อาจารย์ ดร.อลิสรา ชมชื่น 
27. อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 
28. อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ รัชชะ 

 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพศิ ชุมคง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาต ิ
8. อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ 
9. อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน 
10. อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์ 
11. อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม 
12. อาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ 
13. อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจด ารงค์ 
14. อาจารย์ ดร.ชคดี ไวยวุทธิ 
15. อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์ 
16. อาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง 



17. อาจารย์ ดร.สิงหา ตุลยกุล 
18. อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน 

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริณา จิตต์จรัส  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรนาชู 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด ชาติยานนท์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ บุญสม 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรี ญานปรีชาเศรษฐ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันยารัตน์ เมืองแก้ว 
15. อาจารย์ ดร.จิตตรา มาคะผล  
16. อาจารย์ ดร.พีรเทพ รุ่งคุณากร 
17. อาจารย์ ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข  
18. อาจารย์ ดร.พรพิมล รอดเคราะห์ 
19. อาจารย์ ดร.ฐิติมา เวชพงศ์ 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จ ารัส 
3. อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิชูประดิษฐ์ 
4. อาจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง 
5. อาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง 

 
 
 



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ีเชื้อไชย 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา ตั้งประภา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มีชาญ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลกัษณ์ ลังกา 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสิรฐภาพ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรตัน์ พีระพันธุ์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เรืองรอง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อัศวรักษ์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา อ่อนธานี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เอก สุกใส 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ จันทคุณ 

 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยบูรพา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒ ิเพ็งพันธ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต ขาวเหลือง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา 
4. อาจารย์ ดร.ภัทรมนัส ศรีตระกูล 

 
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญภักดิ์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญจันทร์ สีสันต์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา วิริยเวชกุล 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พิมดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช 
9. อาจารย์ใหม่ เจริญธรรม 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ ไวชมภู 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑรักษ์ วิทยอภิบาลกุล 
6. อาจารย์ ดร.สุภาพร จันทรคีรี 
7. อาจารย์ ดร.นัชชิมา บาเกาะ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรธีรรมราช 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 

1. อาจารย์ ดร.ทรงนคร การนา  
 

 



มหาวิทยาลัยฟาฎอนี 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวจัน์ สองเมือง  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สะอาด อาแซ 
4. อาจารย์ ดร.มะยูตี ดือรามะ 
5. อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ โต๊ะตาหยง  

 



ก าหนดการ 
ก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ  

Teacher Education Conference (TEC) ครั้งที่ 1 
“Teaching, Learning, and Innovation in Time of Changes” 

ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 
08.45 – 09.00 น. เตรียมความพร้อมพิธีเปิด 
09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  กล่าวรายงาน  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ “ครูมืออาชีพในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” 

โดย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา 
10.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ “การพัฒนาครูด้วยแนวคิด PA: หลักการและแนวปฏิบัติ” 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการส านักงานข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น. บรรยายพิเศษ  “Finland Teacher Preparation in Times of Changes”  

โดย Dr.Anni Loukomies University of Helsinki, Finland 
15.00 – 16.30 น. การเสวนา “สะท้อนคิด: การสร้างโจทย์วิจัยในสถานการณ์ COVID-19” โดย  

ผศ.ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผศ.ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์              
(ผู้ด าเนินรายการ) 
 
 
 
 



วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564   
09.00-11.30 น.  เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) แยกตามกลุ่ม ผ่านระบบ ZOOM 

เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) แยกตามกลุ่ม  
ผ่านระบบออนไลน์พ้ืนที่เสมือน (Virtual space) 

11.30-12.00น.   พิธีประกาศรางวัลบทความดีเด่น (ณ ห้อง ZOOM  รวม) 
12.00 น.  กล่าวปิดงานโดย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
การประชุมวิชาการระดับชาติ Teacher Education Conference (TEC) คร้ังที่ 1 

“Teaching, Learning, and Innovation in Time of Changes” 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
 
เวลา 08.30-09.00 น. ผู้น าเสนอห้อง 1-5 เตรียมความพร้อมใน ZOOM Meeting  
เวลา 09.00-11.30 น. การน าเสนอห้องย่อย ก. 1-5 
   ก.1 ศิลปะไทยและการสอนภาษาไทยในกระแสเปลี่ยนผ่าน 
   ก.2 การสอนภาษาอังกฤษในยุคความปกติใหม่ 
   ก.3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นและชุมชนเป็นฐาน 
   ก.4 การจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและประถมศึกษาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 
   ก.5 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบบูรณาการท้องถิ่น 
เวลา 11.30-12.00 น. พิธีประกาศรางวัลบทความดีเด่นและพิธีปิด (ณ ห้อง ZOOM รวม) 
   กล่าวปิดงานโดย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง 
   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 



ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
การประชุมวิชาการระดับชาติ Teacher Education Conference (TEC) คร้ังที่ 1 

“Teaching, Learning, and Innovation in Time of Changes” 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
ผ่านระบบออนไลน์พื้นที่เสมือน (Virtual space) 

 
กลุ่มท่ี 1 การพัฒนาการตระหนักรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มท่ี 2 การศึกษากับการพัฒนาส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
กลุ่มท่ี 3 การจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
กลุ่มท่ี 4 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 5 การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 
กลุ่มท่ี 6 กิจกรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาทักษะทางภาษา 
กลุ่มท่ี 7 การบูรณาการการสอนภาษากับอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
กลุ่มท่ี 8 สีสันการสอนภาษาอังกฤษในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มท่ี 9 นวัตกรรมทางการศึกษากับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
 



รายละเอียดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

 

กลุ่มที่ 1   ศิลปะไทยและการสอนภาษาไทยในกระแสเปลี่ยนผ่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ศิลปเมธากุล 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา สุวรรโณ 
Facilitator  นางสาวรอปีอะ มะวี 
ผู้ประสานงาน  นางฐิติกาญจน์ ขวัญไฝ 
ฝ่ายเทคนิค  นายสมนึก แก้วมีศรี 
 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 
1 สายทิพย์ สงเสือ 

เพ็ญพักตร นภากุล 
ผลของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ โดยใช้ท่าร ามโนราห์ 

40 

2 สุพิชชา พุทธนุกูล 
อัจฉรา เทศข า   

การวิเคราะห์ท่าทางการทอผ้าล่องมุดสู่การแสดงนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ ชุดนาฏยลีลาผ้าทอล่องมุด ส าหรับนักเรียนรายวิชา
ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

52 

3 จุฑามาศ บริสุทธิ์ 
เจรจา บุญวรรณโณ 
ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ 

การพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ โดยใช้
ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สมบูรณ์กุลกันยา 

66 

4 รัตนา เอียดอ้น 
โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงโดยการใช้ชุดค าประสมสระ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนผังปาล์ม 3 จังหวัดสตูล 

129 

5 สุพัตรา โชติมณี 
พิชญา สุวรรณโน 
วิมล งามยิ่งยวด 

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการด้วย
เทคนิค CIRC ร่วมกับแผนภาพความคิดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร)  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

134 

 



กลุ่มที่ 2   การสอนภาษาอังกฤษในยุคความปกติใหม่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   1. ดร.อับดุลรอพา สาแล 
   2. ดร.สิริรัตน์ สินประจักษ์ผล 
Facilitator  นางสาวโรสนี เล๊าะยีตา 
ผู้ประสานงาน  นางสาวรัตนาภรณ์ สมใจ 
ฝ่ายเทคนิค  นายอับดุลฮาเลม มาลา 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 
1 Janitta Tongyai 

Preeda Benkarn 
Jongkon Buakaew 

The Development of English Writing Skill about the Past 
Simple Tense by Using English Writing Skills Exercises of 
Sixth-Grade Students in On-Hand Learning at 
Banthungdinlum School in Satun Province 

10 

2 Rosmee Ta-de-in 
Juraisiri Choorak 

The Result of Using Unit “Travelling in Hometown” by 
Communicative Language Teaching (CLT) with Google 
Map Application towards Learning Achievement, and 
Local Natural Tourist Attraction Awareness, of Grade 8 
Students in Khuan Kalong Wittayakhom  
“Nikhomwattana” School, Satun Province. 

16 

3 Nipawan Thongjinda The Implementation of Task-Based Learning on the 
Development of Young Local Tour Guides on Tourist 
Attractions in Nathawee District, Songkhla Province 

72 

4 Zainab Ha-ura 
Chutima Chantarajit   

English Reading Development by Using “The Miracle of 
Honeybee at Thung Phaya” Learning Activity Package for 
Prathom 5 Students of Banthung School, Satun Province 

78 

5 Sulaikho Madsen 
Chutima hantarajit 

The Development of English Vocabulary Writing Skill by 
Using English Writing Exercises on Popular Products at 
Wangprachan Border Market of Prathom 4 Students, 
Banwangprachan School, Satun Province 

92 

6 ธนทัต พูลเกตุ 
ณัฐนันท์ ทองมาก 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา จังหวัดพัทลุง 

181 

7 ญัศมีน หวันสนิ 
วัน เดชพิชัย 
ประภาศ ปานเจี้ยง 

ผลของการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษต่างวิธีที่มีต่อความคงทนใน
การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

187 



กลุ่มที ่3   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นและชุมชนเป็นฐาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา 
   2. อาจารย์มาหามะรอสลี แมยู 
Facilitator  นางสาวอัสหมะ หะยียูโซะ 
ผู้ประสานงาน  นางสาวสุทธิษา พรหมจันทร์ 
ฝ่ายเทคนิค  นายศิวะสวัสดิ์ ศวัสร์กุลกร 
 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 
1 นุจญ์มา ฮับยุโส๊ะ 

เพ็ญพักตร นภากุล 
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง 
พิธีกรรมต่างๆในชุมชน ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E 
โดยชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล 

26 

2 นูรซาฮีดา ยะโก๊ะ 
รัตนา อนันต์ชื่น 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แหล่งทรัพยากรและสถานที่
ส าคัญในชุนชนด้วยกระบวนการบันได 5 ขั้น (STEPs) ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 

65 

3 ธนัชภัค ลิ่มธีรกุล 
รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์ 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท า “ไข่
ครอบ” โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับบริบท
ท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านม่วง 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

69 

4 อิลฮาม  หะยีเจ๊ะบู การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านใน
ท้องถิ่นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนอนุบาล  
ยะรัง ต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี 

76 

5 มนจิรา หวันสู 
จงกล บัวแก้ว 
ปรีดา เบ็ญคาร 

การพัฒนาทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

95 

6 สุจิตรา ชนะชัย 
พิชญา สุวรรณโน 
วิมล งามยิ่งยวด 

การพัฒนาทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ เกี่ยวกับ
อาชีพในท้องถิ่น ด้วยสื่อการสอนรูปแบบ QR code ใน
สถานการณ์ COVID 19  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

120 

 
 
 
 



กลุ่มที่ 4   การจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและประถมศึกษาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   1. ดร.สุพรรษา สุวรรณชาตรี 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คนองเดช 
Facilitator  นางสาวฟิรดาวส์ นิยมเดชา 
ผู้ประสานงาน  นางสาวทิตยา ศรีสุวรรณ 
ฝ่ายเทคนิค  นายสิทธิโชค โนะ 
 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 
1 ฮุศนีย์ สัญญา 

รุจิราพรรณ คงช่วย 
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้สื่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

17 

2 ฮูหรัยฝ๊ะห์ สุนันทวงศ์ 
ภาชินี เต็มรัตน์ 

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากนมวัวด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปลายละหาน อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา 

73 

3 ตัสนีม  หนิหมัด 
ภาชินี  เต็มรัตน์ 

การพัฒนาทักษะด้านสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านกรอบ โดยใช้กิจกรรมการท าขนมเดือนสิบในชุมชน
ควนโส 

81 

4 ฟิดตรา เชิญงาม 
กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์การ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกาลูบี อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

96 

5 นิตยา มาลินี 
ปรีดา เบ็ญคาร 
จงกล บัวแก้ว 

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือฝึกสมาธิเด็กปฐมวัยช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 

97 

6 อัสม๊ะ อุสนุน 
โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 

การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวนและตัวเลข
ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 
จังหวัดสตูล 

130 

 
 
 



กลุ่มที่ 5   การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบบูรณาการท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   1. ดร.ฮามีดะ๊ มูสอ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิลา อดุลยศาสน์ 
Facilitator  นางสาวนารีมะห์ วาโด 
ผู้ประสานงาน  นางสาวศินีนาฏ พรหมพันธ์ 
ฝ่ายเทคนิค  นายพิภัตน์ เผ่าจินดา 
 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 
1 ฟารีณา หมาดเต๊ะ 

รุจิราพรรณ คงช่วย 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านร่วมกับสื่อยูทูป (Youtube) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้านความสามารถเชื่อมโยงความรู้ 
และจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 
จังหวัดสตูล 

15 

2 อามีเนาะห์ สาและ 
ปาลิดา สายรัตทอง  
พัฒนพิชัย 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับ
สื่อกระถางรูปเรขาคณิตสามมิติจากเปลือกหอย ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต
สามมิติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
เตราะหัก 

20 

3 กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์
ณัฐวุฒิ มณีโส๊ะ 

การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิการส ารวจ
พันธุ์พืชท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านบูเกตยามู อ.ควนโดน จ.สตูล 

28 

4 อัญอนงค์ คงทน 
เพชร รองพล 

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น ร่วมกับสื่อยู
ทูป ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทัศนคติต่อพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในท้องถิ่น ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล 

35 

5 ศุภิสรา บุญสกัณฑ์ 
เจรจา บุญวรรณโณ  
ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ

เรียกชื่อรูปเรขาคณิตสามมิติ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้

เกม “Spot it ท้องถิ่นทุ่งลาน” เป็นฐาน ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางศาลา จังหวัดสงขลา 

 

 

67 



ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 
6 อรรถกร สุขรัตน์ 

ธนิกา วศินยานุวัฒน์ 
การศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าลองดีเอ็นเอ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านแอพลิเคชัน Stop Motion Studio 

71 

7 อัสมา โหดสุบ  
สมฤดี ปาละวัล 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ด้วยการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิง(scaffolding) 

ร่วมกับชุดฝึกทักษะเรื่องจ านวนนับ 1- 10 และ0 ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา จังหวัด

ยะลา 

94 

 
 
 



ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
การประชุมวิชาการระดับชาติ Teacher Education Conference (TEC) คร้ังที่ 1 

“Teaching, Learning, and Innovation in Time of Changes” 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
ผ่านระบบออนไลน์พื้นที่เสมือนจริง (Virtual space) 

 

กลุ่มที่ 1    การพัฒนาการตระหนักรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1. ดร.ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ 
   2. ดร.สฤษเดช แซมมณี 
ผู้ประสานงาน  นางสาวภคนิี ชะณีทอง, นางสาวรอกีเยาะ หะยีอาแว  
ผู้ดูแลระบบ  นายพิภัตน์ เผ่าจินดา 

   
ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 

1 สุจีรัตน์ ระสุโส๊ะ 
จงกล บัวแก้ว 
ปรีดา เบ็ญคาร 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน : กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) ขยะพลาสติกจาก
ริมชายหาด 

87 

2 พนิดา อินทรเหมือน 
ธัญชนก พูนศิลป์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบ
เสาะหาความรู้ทฤษฎีจากการปฏิบัติการในชั้นเรียน 

108 

3 อาซียะห์ หะยีแยนา 
ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ใน
รูปแบบ ON HAND เรื่อง ความหลากหลายของพืช  
โดยใช้พืชในท้องถิ่นในการท าผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากใบไม้  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 

117 

4 สุภิญญา คงเทพ 
เกษม เปรมประยูร 
สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ 

การศึกษาผลการบริหารจัดการขยะด้านจิตส านึกและ
พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดท่าควาย   

138 

5 เมลินญ่า เบ็ญหละ 
ณรงค์ กาญจนะ 

การส่งเสริมความตระหนัก เรื่อง ลมฟ้าอากาศในชุมชนของ
นักเรียนโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม (STSE) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล 

170 



ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 
6 นุสรา  ประสานการ 

ณรงค์  กาญจนะ 
การสร้างความตระหนักในการจัดการขยะในท้องถิ่น รายวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Eco school) โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงการหน้าเดียว (Mini Project) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนควนโดนวิทยา 
จังหวัดสตูล 

174 



กลุ่มที่ 2    การศึกษากับการพัฒนาส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1. ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พล เหลืองรังษี 
ผู้ประสานงาน  นางสาวภคินี ชะณีทอง, นางสาวรอกีเยาะ หะยีอาแว 
ผู้ดูแลระบบ  นายพิภัตน์ เผ่าจินดา 

 
ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 

1 โชษิตา ใจแน่น 
วชิระ ดวงใจดี 

การพัฒนาทักษะการพูดรายงานโดยใช้วิธีสอนแบบโครงงาน ยา
หม่องสติ๊กจากสมุนไพรในท้องถิ่น ร่วมกับเทคนิค Storyline 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกะลาพอ 

30 

2 วิทยา อุตะปะละ 
วิภาพรรณ พินลา 

ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องเล่าชาวล าป า โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์วิชาประวัติศาสตร์และสร้าง
จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวัดปากประ อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

44 

3 ฮาลีหม๊ะ หมัดอะด้ า 
รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์ 

การส่งเสริมทักษะอาชีพการท าสบู่จากน้ าผึ้งชันโรงของชุมชน
บางเหรียง โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
หน้าควน อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

80 

4 ปิยวรรณ หนูทอง 
วิภาดา พินลา 

การศึกษาเรื่องราวส าคัญของโรงเรียนวัดป่าบอนต่ า (ระแบบ-
ถวิลประชาสรรค์) ต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับสื่อ
วิดีทัศน์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

89 

5 ดานิช แลเมาะ 
เนาวรัตน์  มะลีลาเต๊ะ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ชุมชนสะเตงนอกโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา จังหวัดยะลา 

110 

6 ณัฐพร ภัทรดวงจินดา 
เกษม เปรมประยูร 
สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ 

การศึกษาการจัดการเรียนรู้เรื่อง ปริมาตรและความจุทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ข้าวสังข์หยด
ในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนาปะ
ขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

115 

7 ฮุสนา เฮง 
วราห์  เทพณรงค์ 

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ข้าวเกรียบฟักทอง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนบา้น
บาโงยซิแน 

141 



กลุ่มที่ 3    การจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุ อัสมิมานะ 
   2. ดร.พิทักษ์ ทิพย์วารี 
ผู้ประสานงาน  นางสาวภคินี ชะณีทอง, นางสาวรอกีเยาะ หะยีอาแว  
ผู้ดูแลระบบ  นายพิภัตน์ เผ่าจินดา 
 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 
1 นูรีดา สาเตาะ 

นพรัฐ เสน่ห์ 
การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องจากภาพ “ที่นี่ปะนาเระ” 
ในการพัฒนาทักษะการเขียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนบ้านนอก อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

6 

2 นาซีฟะห์ อุเซน 
ศิริขวัญ ชินศรี 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4 MAT 
ประกอบสื่อการสอน เรื่อง ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 

38 

3 วสันต์ จุลพล     
เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล 

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง  จังหวัดยะลา 

45 

4 อ าภา หวาเอียด 
วิภาพรรณ พินลา 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การจักสานกระจูด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

49 

5 เสาวลักษณ์ นิลวรรณ 
ยุวัลดา ชูรักษ์ 
ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ท้องถิ่น  เพ่ือสานสัมพันธ์ชุมชน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

50 

6 อารตี หมะสัน 
ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ 
ยุวัลดา ชูรักษ์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง 
เศรษฐศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค Jigsaw ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสะกอม 

83 

7 พรนลิน จินดา 
วิภาพรรณ พินลา 

การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องพัทลุงศึกษา 
เพ่ือเสริมสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

88 

 
 



กลุ่มที่ 4   การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1. ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ กาญจนะ 
ผู้ประสานงาน  นางสาวภคินี ชะณีทอง, นางสาวรอกีเยาะ หะยีอาแว 
ผู้ดูแลระบบ  นายพิภัตน์ เผ่าจินดา 

 
ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 

1 อัจจิมา หมื่นคลิ้ง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจแนวคิดเรื่องระบบสืบพันธุ์
และพันธุศาสตร์เบื้องต้น  
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบสืบพันธุ์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัทลุง   

43 

2 พนิดา  ด ากระบี่ 
จงกล บัวแก้ว 
ปรีดา เบ็ญคาร 

การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการเชื่อมโยง
ชีวิตประจ าวันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 

100 

3 อรวรรณ ชูท้าว การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง สมุนไพรมีพิษ และสมุนไพรถอนพิษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

103 

4 ภาวิณี เพชรศรี 
เกษม เปรมประยูร 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องรูป
เรขาคณิต โดยใช้ชุดการเรียน   
ร่วมกับผลิตภัณฑ์กระจูดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนบ้านชายคลอง 

104 

5 ภูษณิศา  เพชรศรี การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลาง
อุปถัมภ์) ที่สอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open approach ) 

105 

6 พัชริดา ชนะพันธ์ 
สุวรรณี  เปลี่ยนรัมย์ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดย
จัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน google classroom ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพนางตุง 

109 

7 สุวัจนา บุญพันธ์  
ธัญชนก พูนศิลป์ 

การพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์  เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบจ าลอง
เป็นฐาน (Model-based learning) 

114 



กลุ่มที่ 5    การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรนิฎา ปุติ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรดีา เบ็ญคาร 
ผู้ประสานงาน  นางสาวภคินี ชะณีทอง, นางสาวรอกีเยาะ หะยีอาแว 
ผู้ดูแลระบบ  นายพิภัตน์ เผ่าจินดา 

 
ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 
1 ธัญชนก แก้วของแก้ว

เจรจา บุญวรรณโณ 
ชญาน์ทัต เอีย่วเรืองสุรัติ 

ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การปั้นแป้งโดว์กล้วย
หินที่มีต่อพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กอนุบาล 2/1 
โรงเรียนบ้านบาโหย อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

55 

2 นฤภร อ่อนด้วง 
เครือวัลย์ ทองหนูนุ้ย 
อัจฉรา เทศข า 

ผลการจัดกิจกรรมผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย   

63 

3 พิชชากรณ์ จิตรพรหม 
พัศรเบศวร์ เวชวิริยะสกุล 

การส่งเสริมพฤติกรรมการมีระเบียบวินัย ของนักเรียนชั้น
อนุบาล 2 โรงเรียนบ้านด่านโลด โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน 

116 

4 เสาวนีย์ หมื่นรักษ์ 
ชัชวีร์ แก้วมณี 

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม
ศิลปะการแสดงมโนราห์ตัวอ่อน   

143 

5 ชนิกานต์ รัตนมุณี 
ฉัตรชยา รอดระหงษ์ 

การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยเพ่ือพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
ด้านการนับจ านวนและการเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัย 

153 

6 สุวิมล พลนุ้ย 
อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว 

การส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้
กิจกรรมการเล่านิทาน 

168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มที่ 6    กิจกรรมสร้างสรรค์กับพัฒนาทักษะทางภาษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1. ดร.วชิระ ดวงใจด ี
   2. อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร 
ผู้ประสานงาน  นางสาวภคินี ชะณีทอง, นางสาวรอกีเยาะ หะยีอาแว 
ผู้ดูแลระบบ  นายพิภัตน์ เผ่าจินดา 

 
ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 

1 เทพธิดา ฉายวิริยะนนท์
เจรจา บุญวรรณโณ 
ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ 

การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยชุดนิทานอ่านสระ
เพ่ืออธิบายพืชศึกษา “บวบหอม”  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 
(กองทัพบกอุปถัมภ์) อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

56 

2 อาอีเส๊าะ หมันน๊ะ 
อัจฉรา  เทศข า   

การส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด โดยใช้ค าคล้องจอง
ประกอบภาพของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านล าเปา 
อ าเภอ เทพา จังหวัด สงขลา 

64 

3 ศุภานุช  มากก าเนิด  
ณัฐกา นาเลื่อน 

การใช้กิจกรรมหมอภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 

90 

4 ยศพร โชติอุทัย 
วิมล งามยิ่งยวด  
พิชญา สุวรรณโน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของประโยคในภาษาไทย
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ e-book และแบบฝึกหัดผ่าน Live 
worksheet ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
รับแพรก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

106 

5 ประสิทธิ์ มุสิโก 
พิชญา สุวรรณโน 
วิมล งามยิ่งยวด 

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเล่าเรื่องจากภาพตาม
จินตนาการโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดป่าขาด อ าเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา 

145 

6 อมานี อาแซดอยิ 
เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ 

การพัฒนาทักษะการเขียนบรรยายด้วยรูปแบบสารคดีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง อ าเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา  
โดยใช้ข้อมูลในชุมชนเป็นฐาน 

177 

 
 
 
 



กลุ่มที่ 7    การบูรณาการการสอนภาษากับอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เนียมเทศ 
   2. ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก 
ผู้ประสานงาน  นางสาวภคินี ชะณีทอง, นางสาวรอกีเยาะ หะยีอาแว 
ผู้ดูแลระบบ  นายพิภัตน์ เผ่าจินดา 

 
ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 

1 ซูไรดา บือราเฮง 
รัตนา อนันชื่น 

การใช้นิทานภาษามลายู (ยาวี) เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านออก
เสียงภาษามลายู (ยาวี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดนราธิวาส 

39 

2 ณีรนุช ย่องเซ่ง 
จุฑารัตน์  คชรัตน์ 

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท่องเที่ยวสทิงพระกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

91 

3 ลีนา กาเส็มส๊ะ 
จงกล บัวแก้ว 
ปรีดา เบ็ญคาร 

การพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องจากภาพ โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
เขียนบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นบ้านควนเก ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านควนเก จ.สตูล 

101 

4 สุนิสา ม้งชูเรือง 
ชัชวีร์  แก้วมณี 

การพัฒนาความสามารถทางด้านการพูดภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นหนัง
ตะลุง ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2  โรงเรียนบ้านเกาะเสือ 
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

113 

5 นุสณี เจ๊ะสมาแอ 
วชิระ ดวงใจดี 

การพัฒนาทักษะการเขียนเชิญชวนเรื่องราวท้องถิ่น โดยใช้ 
Design thinking ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียน
เดชะปัตตนยานุกูล  
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

132 

6 ขวัญตา สาเหร็ม  
ณรงค์ กาญจนะ 

การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคัญ โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้แบบฝึกการอ่านจับ
ใจความส าคัญจากต านานพ้ืนบ้านภาษาถ่ินควนโดน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล   

142 

7 นูรฮูดาร์ รอเซ๊ะ 
รัตนา อนันต์ชื่น 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (open approach) ร่วมกับ
รูปแบบ SSCS โดยใช้การสร้างสรรค์นวัตกรรม ในการเรียน
วรรณกรรมท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุ
ไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

160 



กลุ่มที่ 8    สีสันการสอนภาษาอังกฤษในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัฮซูม สะตีแม 
ผู้ประสานงาน  นางสาวภคินี ชะณีทอง, นางสาวรอกีเยาะ หะยีอาแว 
ผู้ดูแลระบบ  นายพภิัตน์ เผ่าจินดา 

 
ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 

1 มัสตูรอ วิเชียร 
ดีเด่น เบ็ญฮาวัน 

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอน
แบบ KWL Plus ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สายบุรี “แจ้งประชาคาร”    

7 

2 จิรวัฒน์ ตุลยนิษก์ 
ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล 

การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการเล่าเรื่องแบบปนภาษาอังกฤษ
และไทยในเนื้อหาบริบทท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการจดจ า
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตะโหมด จังหวัด
พัทลุง 

24 

3 เพชร รองพล 
อันนา บ ารุงเมือง 

การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
สถานการณ์เป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา                                                        
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเกตรี 

42 

4 ณัฐริกา หนูรอด 
ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยชุด
สูตรคูณค าศัพท์ 

48 

5 สุไรยา เสดี การวิจัยการใช้เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนบ้านบือเจาะ จังหวัดปัตตานี 

189 

 
 
 
 
 
 

 
 



กลุ่มที่ 9    นวัตกรรมทางการศึกษากับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย นภาพงศ์ 
   2. ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ 
ผู้ประสานงาน  นางสาวภคินี ชะณีทอง, นางสาวรอกีเยาะ หะยีอาแว 
ผู้ดูแลระบบ  นายพิภัตน์ เผ่าจินดา 

 
ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 

1 รัญชนา ชนะสิทธิ์ 
วิภาดา พินลา 

การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับฐานทรัพยากร 
ในท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง 

13 

2 จรัส อติวิทยาภรณ์    
เธียรชัย พันธ์คง   
ประภาศ ปานเจี้ยง  
อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอ าไพ 
จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา 
จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล 
จิณัชญ์ดา วิทยาพันธ์ประชา  
วิไลวรรณ ปราณจันทร์ 

นวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่
เมืองแห่งการเรียนรู้ 

31 

3 เสาวนิตย์  ทวีสันทนีนุกูล แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

34 

4 สานนท์ แก้วจันทร์ การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตร์อ าเภอสทิงพระ โดยใช้
แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดดีหลวง อ าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา 
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5 อริญชย์โรจ เวชประสิทธิ์ 
ภาชินี เต็มรัตน์ 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพ
รายวิชา “ปั้นศิลป์ ดินสามน้ า” ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนบางกล่ าวิทยา  
รัชมังคลาภิเษก 
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ของเด็กปฐมวัย.....................................................................................................................................    
  โดย นฤภร อ่อนด้วง, เครือวัลย์ ทองหนูนุ้ย, อัจฉรา เทศข า  
 (116) การส่งเสริมพฤติกรรมการมีระเบียบวินัย ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านด่านโลด  

โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน................................................................................................................  
  โดย พิชชากรณ์ จิตรพรหม, พัศรเบศวร์ เวชวิริยะสกุล  
 (143) การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะการแสดงมโนราหต์ัวอ่อน...............    
  โดย เสาวนีย์ หมื่นรักษ,์ ชัชวีร์ แก้วมณ ี  
 (153) การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

ด้านการนับจ านวนและการเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัย......................................................................  
  โดย ชนิกานต์  รัตนมุณ ี  
 (168) การส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน  
  โดย สุวมิล พลนุย้, อภิรตัน์ดา ทองแกมแก้ว  
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กลุ่มที่ 6 กิจกรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาทกัษะทางภาษา..................................................................................  
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อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา............................................................................................................  

  โดย เทพธิดา ฉายวริิยะนนท์, เจรจา บุญวรรณโณ, ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัต ิ  
 (64) การส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด โดยใช้ค าคล้องจองประกอบภาพของนักเรียน 

ช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านล าเปา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา..........................................................  
  โดย อาอีเสา๊ะ หมันนะ๊, อัจฉรา เทศข า    
 (90) การใช้กิจกรรมหมอภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนวัดแหลมพ้อ........................................................................................  
  โดย ศุภานุช  มากก าเนิด, ณัฐกา นาเลื่อน  
 (106) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ชนิดของประโยคในภาษาไทยโดยใช้ชุดการเรยีนรู ้e-book และ

แบบฝึกหัดผ่าน Live worksheet ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านรับแพรก  
(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา.............................................................................  

  โดย ยศพร โชติอุทัย, วิมล งามยิ่งยวด, พิชญา สุวรรณโน  
 (145) การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเล่าเรื่องจากภาพตามจินตนาการโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ ส าหรบันักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดป่าขาด  
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา..............................................................................................................  

  โดย ประสิทธ์ิ มสุิโก, พิชญา สุวรรณโน, วิมล งามยิ่งยวด  
 (177) การพัฒนาทักษะการเขียนบรรยายด้วยรูปแบบสารคดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยใช้ข้อมูลในชุมชนเป็นฐาน.........................  
  โดย อมานี อาแซดอย,ิ เนาวรตัน์ มะลลีาเต๊ะ  
กลุ่มที่ 7 การบูรณาการการสอนภาษากับอัตลักษณ์ท้องถิ่น....................................................................................  
 (39) การใช้นิทานภาษามลายู (ยาวี) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษามลายู (ยาวี) 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 โรงเรียนรม่เกล้า จังหวัดนราธิวาส..............................................  
  โดย ซไูรดา บือราเฮง, รัตนา อนันช่ืน  
 (91) การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท่องเที่ยวสทิงพระกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3.................................................................  
  โดย ณรีนุช ย่องเซ่ง, จุฑารตัน์ คชรัตน ์  
 (101) การพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องจากภาพ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขยีนบูรณาการข้อมลู 

ท้องถิ่นบ้านควนเก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านควนเก จ.สตลู...........................  
  โดย ลีนา กาเสม็ส๊ะ, จงกล บัวแก้ว, ปรีดา เบ็ญคาร  
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 (113) การพัฒนาความสามารถทางด้านการพูดภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยใช้กิจกรรมการ     

เล่านิทานประกอบหุ่นหนังตะลุง ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ  
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง............................................................................................................  

  โดย สุนสิา ม้งชูเรือง, ชัชวีร์  แก้วมณ ี  
 (132) การพัฒนาทักษะการเขียนเชิญชวนเรื่องราวท้องถิ่น โดยใช้ Design thinking ส าหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี6 โรงเรยีนเดชะปัตตนยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี.....................................  
  โดย นุสณี เจะ๊สมาแอ, วชิระ ดวงใจดี  
 (142) การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคัญ โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

และการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคญัจากต านานพ้ืนบ้านภาษาถ่ินควนโดน      
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวดัสตลู................................................    

  โดย ขวัญตา สาเหร็ม, ณรงค์ กาญจนะ  
 (160) ผลการจัดการเรยีนรู้แบบเปิด (open approach) ร่วมกับรูปแบบ SSCS โดยใช้การสร้างสรรค์

นวัตกรรม ในการเรยีนวรรณกรรมท้องถิ่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนสไุหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส....................................................................  

  โดย นูรฮูดาร์ รอเซะ๊,  รัตนา อนันต์ชื่น  
กลุ่มที่ 8 สีสนัการสอนภาษาอังกฤษในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง...........................................................................  
 (7) การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWL Plus ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนสายบุร ี“แจ้งประชาคาร”     
  โดย มสัตูรอ วิเชียร, ดีเด่น เบ็ญฮาวัน  
 (24) การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการเลา่เรื่องแบบปนภาษาอังกฤษและไทยในเนื้อหาบริบทท้องถิ่น  

เพื่อพัฒนาทักษะการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนตะโหมด จังหวดัพัทลุง............................................................................................................  

  โดย จิรวัฒน์ ตลุยนิษก์, ศิริรัตน์ สนิประจักษ์ผล  
 (42) การพัฒนาความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหาคณติศาสตรโ์ดยใช้สถานการณเ์ป็นภาษาอังกฤษ  

เรื่อง เศษส่วน โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิของโพลยา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 โรงเรยีนบ้านเกตรี......................................................................................................................  

  โดย เพชร รองพล, อันนา บ ารุงเมอืง  
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 (189) การวิจัยการใช้เกมค าศัพท์ภาษาองักฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนบา้นบือเจาะ จังหวัดปตัตานี...............................................................  
  โดย สไุรยา เสด ี  
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อ าเภอสทิงพระ โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) ส าหรับนักเรียน 
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