
 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยแบบบรรยำย (Oral Presentation) 
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ ศึกษำศำสตร์วิจัย คร้ังที่ 9  

“นวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำแบบองค์รวม:  
กำรเปลี่ยนผ่ำนจำกภำวะปกติใหม่สู่ควำมปกติที่เปลี่ยนไป” 

วันที่ 20 พฤษภำคม 2565 
ณ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

 
เวลำ 08.30 น.  ผู้น ำเสนอ Room1– Room7 รำยงำนตัวและเตรียมควำมพรอ้มใน Zoom Meeting  
เวลำ 09.00-12.00 น. กำรน ำเสนอห้องย่อย Room 1 – Room 7 
   Room 1: Thinking Classroom 
   Room 2: Mathematics Classroom 
   Room 3: Student Athlete and Higher Education 
   Room 4: Student Success Strategies 
   Room 5: Instruction and CAI for The Next Normal 
   Room 6: Active Learning Classroom 
   Room 7: Classical Curriculum and Instruction 
เวลำ 12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ 13.00 น.  ผู้น ำเสนอ Room8-Room14 รำยงำนตัวและเตรียมควำมพรอ้มใน Zoom Meeting 
เวลำ 13.30-16.30 น. กำรน ำเสนอห้องย่อย Room 8 – Room 14 
   Room 8: Digital and Technological Leadership 
   Room9: Instructional Leadership for Innovation 
   Room10: Supervision for Teaching and Learning Improvement 
   Room11: Teacher Competencies 
   Room12: Administrative Professionals 
   Room13: Education beyond School Walls 
   Room14: School Teams for Teaching in the Next Normal 
 
 



 

รำยละเอียดกำรเตรียมน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย (Oral Presentation) 
 

ก ำหนดกำร ID ZOOM และล ำดับกำรน ำเสนอ 
 ผู้น ำเสนอแบบบรรยำยสำมำรถตรวจสอบกลุ่มและล ำดับกำรน ำเสนอผลงำนของตนเองได้จำก
ก ำหนดกำรด้ำนล่ำงนี้ และขอให้ท่ำนได้ Login เข้ำสู่ระบบเพ่ือรับ ID ZOOM ส ำหรับกำรเข้ำห้องน ำเสนอ
ผลงำน 
 
กำรเข้ำห้องน ำเสนอผลงำน Breakout room 
 1. ขอให้ผู้น ำเสนอ Login เข้ำสู่ระบบ Zoom เพ่ือเข้ำห้อง Breakout Room ส ำหรับเตรียมกำร
น ำเสนอผลงำนในภำคเช้ำ เวลำ 08.30 น. และภำคบ่ำย เวลำ 13.00 น.  
 2. ขอให้ผู้น ำเสนอเปลี่ยนชื่อ (Rename): เป็น ห้องน ำเสนอ (1A, 1B, 2A, 2B…) ตำมด้วย ID (ดูได้
จำกก ำหนดกำรน ำเสนอ) และตำมด้วยชื่อ เช่น 1A_116_อันวำร์ หรือ 1B_19_นัจญม๊ะ 
 3. ท่ำนสำมำรถใช้ Background Zoom ที่ทำงคณะกรรมกำรจัดงำนฯ ได้จัดเตรียมไว้โดยสำมำรถ
ดำวน์โหลดได้ที่ http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2022/template_ppt.php 
 
กำรน ำเสนอผลงำน 
 1. ผู้น ำเสนอมีเวลำในกำรน ำเสนอผลงำน 8 นำที และคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เข้ำร่วมรับฟัง     
มีเวลำในกำรซักถำมข้อสงสัย 7 นำที  
 2. ผู้น ำเสนอสำมำรถดำวน์โหลด Template PowerPoint ที่ทำงคณะกรรมกำรจัดงำนฯ ได้จัดเตรียม
ไว้ได้ที่ http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2022/template_ppt.php 
 
หลังกำรน ำเสนอผลงำน 
 1. ผู้น ำเสนองำนสำมำรถเข้ำสู่ระบบเพ่ือดำวน์โหลดเกียรติบัตรกำรน ำเสนอผลงำนและ Proceedings 
ฉบับเต็มได้หลังจำกน ำเสนองำนแล้วในวันที่ 20 พฤษภำคม 2565 
 2. ขอให้ผู้น ำเสนอผลงำนทุกท่ำนได้แชร์เว็บเพจของโครงกำรประชุมวิชำกำรศึกษำศำสตร์วิจัย ครั้งที่ 
9 ไปยัง Facebook ของตนเองเพ่ือรับชมพิธีเปิดและกำรบรรยำยพิเศษจำก Keynote speaker โดยท่ำนจะ
ได้รับเกียรติส ำหรับผู้เข้ำร่วมงำนเมื่อท่ำนได้แชร์กำร Live สดผ่ำน Facebook ของท่ำนเอง 
 3. หำกท่ำนต้องกำรควำมช่วยเหลือหรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อได้ที่ 
  นำยพิภัตน์ เผ่ำจินดำ   หมำยเลขโทรศัพท์ 084-1956969 
  นำยบูคอรีย์ แก้วกับกทอง  หมำยเลขโทรศัพท์ 080-7088584 
 

http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2022/template_ppt.php


 
Room 1: Thinking Classroom 

Room 1A: กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 อันวำร์ อิบรำฮิม 
นูรอำซีกีน ยีสมัน 
จันทร์ดำ พิทักษ์สำลี 

ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนร่วมกับบทควำมวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์ที่มีต่อทักษะกำรคิดวิเครำะห์ เรื่อง ระบบย่อยอำหำร
ของมนุษย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) 

116 

2 อิมรอน วำเล๊ำะแต 
นูรอำซีกีน ยีสมัน 
จันทร์ดำ พิทักษ์สำลี 

ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) ร่วมกับ
กิจกรรมกำรคิดแก้ปัญหำ เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิด
แก้ปัญหำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) 

128 

3 ณัฐทิยำ บำหลัง 
จันทร์ดำ พิทักษ์สำลี 
นูรีย์ สำเมำะ 

กำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมโดยใช้
สถำนกำรณ์จ ำลองร่วมกับโปรแกรม liveworksheets ที่มีผลต่อ
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4   

138 

4 ฮุซนี สันหมุด 
จันทร์ดำ พิทักษ์สำลี 
ชไมพร อินทร์แก้ว 

ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนร่วมกับสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1   

197 

5 ธนัท วงศ์พิมล 
ปรีดำ อรัญดร 
บุญสนอง วิเศษสำธร 

ผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส ร่วมกับกำรใช้ค ำถำมที่มีผล
ต่อควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ ให้เหตุผล และกำรแก้ปัญหำ 
เรื่อง สถิติ (2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  โรงเรียน
หำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุลกันยำ 

274 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Room 1: Thinking Classroom 

Room 1B: กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมร่วมมือ 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 นัจญม๊ะ ง๊ะสมัน 
สุพรรษำ สุวรรณชำตรี 
ธีระยุทธ รัชชะ 

ผลกำรสังเครำะห์ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ PROSA เพ่ือ
ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ส ำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย   

19 

2 ซัลวำ แดงงำม 
ดำรียะ สำเม๊ำะ 
นัจมีย์ ยำวำหำบ 
นูรีดำ เซ็ง 

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ เรื่อง ทฤษฎี
บทพีทำโกรัส โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TAI ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรง
เรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ จังหวัดสตูล   

218 

3 นัชณ์วำ อำรง 
คอรีเย๊ำะ แวโดยี 
นัซมี อำรง 
ฟีกัรนันท์ อำดีลันกูล 

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้
แบบฝึกทักษะร่วมกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ 

251 

4 ตอริก หมั่นสัน 
มุกดำ ธรรมกิรติ 
ชไมพร อินทร์แก้ว 

ผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนร่วมกับกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD ที่ส่งเสริมพฤติกรรมกำรท ำงำนเป็นทีมใน
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 

278 

5 พัชรมน ผลประพฤติ 
วิวัฒน์ เพชรศรี 
เยำวเรศ ใจเย็น 

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐำนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน และควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำระที่ 3 เศรษฐศำสตร์ เรื่อง 
สินค้ำและบริกำร ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 

292 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Room 2: Mathematics Classroom 

Room 2A: คณิตศำสต์กับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิธีกำรแบบเปิด 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 อรรถพร เพชรสงค์ 
รัชดำ เชำวน์เสฏฐกุล 

กำรศึกษำควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงคณิตศำสตร์ เรื่องกำรน ำเสนอ
ข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนบ้ำนสุไหงโก-ลก 
ที่เรียนด้วยวิธีกำรแบบเปิด 

29 

2 ประภัสสร สุขพำส  
สุดำทิพย์ หำญเชิงชัย 

กำรอภิปรำยกำรโต้แย้งทำงคณิตศำสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่มี
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนด้วยวิธีกำรแบบเปิด 

122 

3 มำดีฮะห์ จำรงค์ 
ธีร หฤทัยธนำสันติ์ 

กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเปิด 
ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
โรงเรียนกรณีศึกษำ สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
นรำธิวำส   

159 

4 ยุทธนำ จันทรำ 
บุญสนอง วิเศษสำธร 
รัชดำ เชำวน์เสฏฐกุล 

ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้วิธีกำรแบบเปิด (Open 
approach) ที่มีต่อควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ เรื่อง หลักกำรนับเบื้องต้น ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
(ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) 

235 

5 สุปรีดำ นวลเสือ 
รัชดำ เชำวน์เสฏฐกุล 
รอสเมำะห์ นิสะนิ 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิธีกำรเรียนแบบเปิดร่วมกับ
เทคนิค KWDL เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้โจทย์ปัญหำ
คณิตศำสตร์ เรื่อง สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
(ฝ่ำยมัธยมศึกษำ)    

264 

 
 
 
 
 
 
 



 
Room 2: Mathematics Classroom 

Room 2B: กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 จงจิต รื่นภำคทรัพย์ 
ชนิศวรำ เลิศอมรพงษ์ 
วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ 

ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เรื่อง อสมกำรเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โดยกำรประเมิน
กำรเรียนรู้แบบออนไลน์   

64 

2 อรปรียำ พรำหมพันธ์
ณัฐกวี ทองมำก 
นูร์ฮำฟีซำ เจ๊ะหม๊ะ 
ฟำฏิมำฮ์ เหมนะ 

กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรทำงคณิตศำสตร์ และผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ เรื่องควำมน่ำจะเป็น โดยใช้กำร
จัดกำรเรียนรู้แบบ SSCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ)   

199 

3 ณอำภำ วีระวงษ์ 
นวลลออ คงเพชร 
นิธินำถ ทองอ่อน 
สิริกุล จันทร์นุ่น 

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์เรื่อง เวกเตอร์
ในสำมมิติ และเจตคติต่อวิชำคณิตศำสตร์โดยใช้กำรแก้โจทย์
ปัญหำ 4 ขั้นตอนของโพลยำร่วมกับกำรใช้โปรแกรม GeoGebra 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนคณะรำษฎรบ ำรุง 
จังหวัดยะลำ 

214 

4 นฤมล บุญคงมำก 
วำสนำ พิเครำะห์ 
บุญสนอง วิเศษสำธร 

ผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้ 5E ร่วมกับสื่อ 
GeoGebra Classic ต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ เรื่อง 
สถิติ (3) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนสตรีพัทลุง 

268 

5 นูรูฮำยำตี สะมะแอ 
กชวรรณ หำหลับ 
กิตติยำ หนุ่มหยู 
หม๊ะฮีซัน มะ 

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์และเจตคติต่อวิชำ
คณิตศำสตร์ เรื่อง ภำคตัดกรวยโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) 

269 

 
 
  



 
Room 3: Student Athlete and Higher Education 

Room 3A: ประสบกำรณ์ สื่อและกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษำ 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 มำเรียม สำเม๊ำะ 
ปรีนำภำ ชูรัตน ์

ประสบกำรณ์ดูแลจิตใจตนของนักจิตวิทยำกำรปรึกษำในภำวะกำร
ระบำดโควิด-19 

32 

2 กิติยำ ภมรคล 
กนกพล ศุภสิริมนตรี 

กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตแพทย์ต่อบัณฑิตแพทย์
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

117 

3 โฆษิต พรประเสริฐ กำรพัฒนำสมรรถนะกำรวิจัย รำยวิชำกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ (ED14401) โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน ส ำหรับนักศึกษำคณะ
ครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภฏัอุดรธำนี 

118 

4 โศจิรัตน์ มณีแสง 
สิชล อินทร์แก้ว 
กฤษฎำ คงพูน 

กำรพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรบัดกรี
แข็งด้วยเปลวไฟ   

162 

5 ชนำกำนต์ ปันสี 
ณดำ ชัยกิจ 
จริยำ สุขงำม 

กำรสร้ำงคู่มือกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับกำรฝึกปฏิบัติงำน
เครื่องมือกล - ช่ำงพ้ืนฐำน  คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย     

170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Room 3: Student Athlete and Higher Education 
Room 3B: นวัตกรรมและควำมส ำเร็จของห้องเรียนกีฬำ  

เวลำ 09.00-12.00 น. 
 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 ณัฐภัทร  วงษ์พันธ์ ผลของโปรแกรมกำรฝึกรูปแบบ เอส เอ คิว ที่มีต่อควำมสำมำรถ
ในกำรเลี้ยงลูกฟุตบอลของนักเรียนชั้นประถมศึกษำตอนปลำย 
โรงเรียนวัดน้ ำคอก 

137 

2 มำนพ  ลองงำม ผลกำรฝึกแบบสถำนีที่มีต่อควำมแม่นย ำในกำรส่งลูกบอลด้วยข้ำง
เท้ำด้ำนในของนักกีฬำฟุตบอลรุ่นอำยุ 14 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปรำกำร 

139 

3 สิรวิชญ์  ทองเสมอ ผลของกำรฝึกบันไดลิงร่วมกับกระดำนทรงตัวที่มีต่อควำม
คล่องแคล่วว่องไวและควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงลูกบำสเกตบอล
ของนักกีฬำมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตชลบุรี 

144 

4 จิรเดช รำมสูต ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อควำมส ำเร็จของนักกีฬำฟันดำบสำกล 
ที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” 

175 

5 ปำริสำ รัตนวิจิตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้นวัตกรรมของครู
พลศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดชลบุรี 

176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Room 4: Student Success Strategies 

Room 4A: ระบบช่วยเหลือและพัฒนำผู้เรียน  
เวลำ 09.00-12.00 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 สำยสิญจน์ ศรีสมโภชน์
วรลักษณ์ ชูก ำเนิด 

พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่องำน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยำกจนของสถำนศึกษำในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 5 

83 

2 ประยุทธ ทักษิณ 
นพดล นิ่มสุวรรณ 
เรชำ ชูสุวรรณ 

กำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมลูกเสือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
1 โรงเรียนพัฒนำศึกษำ (นำมสมมติ) 

102 

3 กันตพัศฐ์ สุขอยู่ 
สุชำสินี จินดำวงศ ์
ธีรทัศน์ รำชแก้ว  
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

กำรบริหำรงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถำนกำรณ์โค
วิด-19 ของโรงเรียนประถมศึกษำขนำดเล็ก : กรณีศึกษำโรงเรียน
บ้ำนธำรน้ ำลึก จังหวัดสงขลำ 

238 

4 ทรรศพร บทจร 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

ปัญหำและแนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019: กรณี 
ศึกษำ โรงเรียนระดับประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำเขต 3 

258 

5 กฤษชล สุวรรณเวลำ 
ระวีวรรณ โฉมทอง 
สลิลทิพย์ แจ้งกระจ่ำง
อรชุมำ พรมจุล 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรบริหำรงำนโครงกำรอำหำรเช้ำ
ส ำหรับโรงเรียนประถมศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 

259 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Room 4: Student Success Strategies 

Room 4B: กำรพัฒนำผู้เรียนบนพื้นฐำนของควำมหลำกหลำย 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 อัสหมะ หะยียูโซะ 
ฮำมีด๊ะ มูสอ 
วิภำดำ พินลำ 

กำรสังเครำะห์สมรรถนะควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
(ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) 

18 

2 ธนัญกรณ์ หิรัญญ์ไพสิฐกุล 
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 
มะรอนิง สำแลมิง 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำพพจน์เหมำรวมเชื้อชำติมลำยู กับ ควำม
ห่ำงทำงสังคมของคนรุ่นใหม่ในจังหวัดปัตตำนี 

40 

3 ตอยีบะห์ ยำมำ 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เข้ำร่วม
โครงกำรจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program 
(SMP) กรณีศึกษำ โรงเรียนพ้ืนที่เป้ำหมำยจังหวัดปัตตำนี 

111 

4 นัฐพงษ์ หยังดี 
โชษิตำ ใจแน่น 
ดำรียำ สำเระ 
ฟำดีล๊ะ สำแม 
ฟำรีดำ แวบือรำเฮง 
รุสมี อิบนูฮำซัน 
วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ 

แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กข้ำมชำติ: กรณีศึกษำ
โรงเรียนประถมศึกษำแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตำนี 

181 

5 สุภัสสร  เพชรวิบูลย์ 
หทัยทิพย์ จินดำรัตน์ 
Somachita Phal 
อับดุลกำรีม มะแซ  
สิรภพ จันทร์วิมำน 
อำมีน เซะบำกอ 
วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ 

กำรปรับตัวทำงวัฒนธรรมของนักศึกษำกัมพูชำในประเทศไทย: 
กรณีศึกษำพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนใต้   

183 

 
 
 



 
Room 5: Instruction and CAI for The Next Normal 

Room 5A: กำรจัดกำรเรียนรู้ในภำวะปกติใหม่สู่ควำมปกติที่เปลี่ยนไป 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 รุชดีย์ หวังเบ็ญหมัด 
นพดล นิ่มสุวรรณ 
เรชำ ชูสุวรรณ 

แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในยุคควำมปกติใหม่ : พหุ
กรณีศึกษำโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

61 

2 ศิริวรรณ มำลยำรมย์ 
นพดล นิ่มสุวรรณ 
เรชำ ชูสุวรรณ 

กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้บนควำมปกติใหม่ 
(New Normal) โรงเรียนบ้ำนสุไหงโก-ลก  อ ำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนรำธิวำส 

91 

3 จิรัชญำ สุวรรณสิงห์ 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

กำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำใน
จังหวัดสงขลำ 

95 

4 แก้วตำ จันทอง 
ณัฐวุฒิ มณีโส๊ะ 
นรำชัย ทองต้ง 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

กำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ ใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) กรณีศึกษำ: โรงเรียนมัธยมวชิระ 

231 

5 มนัสชัย ดวงปัญญำรัตน์
ศันสนีย์ ดวงอรุณ 
อำนัส ฝะสกุล 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

ปัญหำและแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูในช่วง
สถำนกำรณ์โควิด 19 : กรณีศึกษำโรงเรียนอรุณสกุลปัญญำ 

257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Room 5: Instruction and CAI for The Next Normal 
Room 5B: กำรพัฒนำบทเรียนและสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

เวลำ 09.00-12.00 น. 
 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 สุรัสวดี ขุนเจริญ 
อนิรุต สุขบัวแก้ว 
บุญยกร ศุกระกำญจน์ 
กฤษฎำ คงพูน 

กำรพัฒนำบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่อง
เจียระไนและกำรลับคมตัด ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

161 

2 วรัญญำ ศรีสุข 
สมพร ทองด ำ 
จริยำ สุขงำม 

กำรพัฒนำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียส ำหรับเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรื่อง งำนโลหะแผ่นเบื้องต้น   

167 

3 ปิยะมำศ ชำติบุตร 
ณัฐกิจ แสงจันทร์ 
กฤษฎำ คงพูน 
จริยำ สุขงำม 

กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องกัดและ
อุปกรณ์เสริมส ำหรับกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

171 

4 ชนกนำฎ วสุลีวรรณ์ 
กัญญำรัตน์ เส็นโรจน์ 
กฤษฎำ คงพูน 

กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งำนกลึง และงำน
ไส ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำอุตสำหกำร 

173 

5 ปภำดำ ถำวรสุวรรณ 
พัณณิตำ ตะนุสะ2 
กฤษฎำ คงพูน 

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง กำรสร้ำงรูปเรขำคณิต วิชำเขียน
แบบวิศวกรรม      

174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Room 6: Active Learning Classroom 

Room 6A: กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียนชีววิทยำ 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 กันตินันท์ ถนอมวงษ์
เยำวเรศ ใจเย็น 
ณัฐฐินุช จุยค ำวงศ์ 

กำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชัน 
เพ่ือส่งเสริมทักษะคิดวิเครำะห์ และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
เรื่อง หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 1 

11 

2 เกศกนก ไชยลำภ 
ไซมะ มำลี 
ภำนุวัฒน์ ตรำช ู
อำรีนำ สำแม 
ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 

ผลกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหำเป็นฐำนและแบบสืบเสำะหำควำมรู้ที่มีผลต่อเจตคติ และ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำชีววิทยำ เรื่อง กำรศึกษำพันธุศำสตร์
ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

182 

3 นัสรียำ ยำโหงด 
ฐิติรัตน์ ศิรินำม 
อำรีตำ มะนอ 
ณรงศักดิ์ รอบคอบ 

กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และเจตคติต่อรำยวิชำ
ชีววิทยำระหว่ำงวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้ำนและ
แบบบรรยำยส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

186 

4 อทิตยำ  ถำวรสุข 
นูรฮำยำตี หะมะ 
อัซรอฟ จิตรบรรทัด 
อัลฟำล จิสวัสดิ์ 
ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเจตคติต่อรำยวิชำชีววิทยำ 
เรื่อง ระบบภูมิคุ้มกัน ระหว่ำงวิธีสืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้นตอน 
(5E) กับกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้นตอน (5E) ร่วมกับ
กำรใช้เกมบิงโกส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
 โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี 

194 

5 ธัญญเนตร อ่ ำบริสุทธิ์
สิริกร โตสติ 

ผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้น (5E) ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ เรื่อง
พันธุกรรมและวิวัฒนำกำร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

239 

 
 
 
 



 
Room 6: Active Learning Classroom 

Room 6B: กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได่้ในศตวรรษที่ 21 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 นรำวิชญ์ เดชำ 
นพดล นิ่มสุวรรณ 
เรชำ ชูสุวรรณ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของครูสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ 
เขต 3 

155 

2 สุกัลญำ หำบหำ กำรพัฒนำชุดโปรแกรมกำรอ่ำนโดยใช้เทคนิคค ำถำมร่วมกับผัง
กรำฟฟิก เพ่ือส่งเสริมกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ รำยวิชำภำษำไทย 4 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 

206 

3 พิชญำนันท์ หมัดอะดัม
นพรัฐ เสน่ห์ 
วันทำ เจะแหละหมัน 

กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้โดย
ใช้ปรำกฏกำรณ์เป็นฐำนร่วมกับโปรแกรมออนไลน์ 
Liveworksheets ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุลกันยำ 

295 

4 อรรถกร กำรุณ 
นพรัฐ เสน่ห์ 
แน่งน้อย ขวัญสังข์ 

กำรเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวรรณคดีไทย 
เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่ำย โดยใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำ
ควำมรู้ (5E) ร่วมกับแอปพลิเคชัน Poll everywhere ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนวรนำรีเฉลิม จังหวัด
สงขลำ 

296 

5 วันชนก เดชชนินทร์ 
นพรัฐ เสน่ห์ 
จรัส จันทร์พรหมรัตน์ 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้ำน (Flipped Classroom) 
ร่วมกับแอปพลิเคชัน Padlet ในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน เรื่อง กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 โรงเรียนมหำวชิรำวุธ จงัหวัดสงขลำ 

297 

 
 
 
 
 
 
 



 
Room 7: Classical Curriculum and Instruction 

Room 7A: กำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรหลักสูตร  
เวลำ 09.00-12.00 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 จุฬำลักษณ์ มำตรชมภู
วุฒิชัย เนียมเทศ 

กำรบริหำรงำนวิชำกำรของโครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษำโรงเรียน
พัทลุง จังหวัดพัทลุง 

93 

2 ฮัสนะ บำกำ 
เรชำ ชูสุวรรณ 

ปัจจัยควำมส ำเร็จที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในยุค 4.0 ของ
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน จังหวัดนรำธิวำส 

103 

3 ศักดำ สวำทะนันทน์ 
ฐิติมำ อินทวงษ์ 

กำรพัฒนำระบบสนับสนุนของสถำนศึกษำเพ่ือกำรขับเคลื่อน
ระบบธนำคำรหน่วยกิตในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

110 

4 จุไรวรรณ เพชรรังษี 
เอกพล ชำภิมล 
อธิพงศ์ รัชสิทธิ์ 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรของสถำนศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 : กรณีศึกษำ
โรงเรียนอนุบำลฟ้ำใส 

242 

5 อัศวิน วงศ์วิวัฒน์ 
ถิรนันท์ วงศ์วิวัฒน์ 

กำรออกแบบหลักสูตรกำรเรียนตำมกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Room 7: Classical Curriculum and Instruction 
Room 7B: แนวคิดในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ร่วมสมัย 

เวลำ 09.00-12.00 น. 
 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 เอธิมำ บุญธรรม 
เรชำ ชูสุวรรณ 

แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด TPACK Model ใน
สถำนศึกษำน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปัตตำนี 

71 

2 นุชวรำ ปูรณัน 
นพดล นิ่มสุวรรณ 
เรชำ ชูสุวรรณ 

กำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบมอนเทสซอรีระดับ
ประถมศึกษำของโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยำนุเครำะห์  
อ ำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ 

90 

3 ทวีพงษ์ ปำสำ 
ชำตรี มณีโกศล 
ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 

กำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง กำรผลิตสินค้ำและบริกำร เพ่ือ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเจตคติกำรเรียนรู้ ส ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนห้วยน้ ำขุ่นวิทยำอ ำเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงรำย 

94 

4 ธัญนันท์ เพชรรักษ์ 
เอกรินทร์  สังข์ทอง 

กำรศึกษำปัญหำและกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ
กำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ของโรงเรียนขยำยโอกำส กลุ่มดินสอสี 
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (Covid-19) 

99 

5 อับดุลเลำะ ลือแบบรำเห็ง 
อัซฮำร์ เปำะอำแซ 
สรัญญำ อิหะโละ 
โสรำยำ ฮำมะ 
อุบล จิยิพงศ์  
วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ 

กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษำโรงเรียนขยำยโอกำสแห่งหนึ่งใน
พ้ืนที่นวัตกรรมน ำร่องจังหวัดยะลำ   

166 

 
 
 
 
 
 



 
Room 8: Digital and Technological Leadership 

Room 8A: ภำวะผู้น ำทำงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
เวลำ 13.30-16.30 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 ทิพสุคนธ์ เกื้อเส้ง 
วรลักษณ์ ชูก ำเนิด 

ภำวะผู้น ำทำงเทคโนโลยีของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูที่ใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส 
เขต 1 

42 

2 ภัทรำภรณ์ บุญชู 
วุฒิชัย เนียมเทศ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผู้น ำดิจิทัลของผู้บริหำรสถำนศึกษำกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

109 

3 ฮำลีเม๊ำะ สนิ 
นพดล นิ่มสุวรรณ 
เรชำ ชูสุวรรณ 

องค์ประกอบภำวะผู้น ำดิจิทัล ยุค Disruption ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ 
เขต 1 

113 

4 อำนำส ดอเลำะ 
วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ 

ภำวะผู้น ำดิจิทัลของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อสมรรถนะ
เทคโนโลยีดิจิทัลของครูตำมกำรรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 

165 

5 ธีรนัย หนูอุไร 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

ภำวะผู้น ำยุคดิจิทัลของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อควำมเป็น
องค์กรนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

205 

 
  



 
Room 8: Digital and Technological Leadership 

Room 8B: ภำวะผู้น ำทำงเทคโนโลยีและเชิงนวัตกรรมในช่วง COVID-19  
เวลำ 13.30-16.30 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 รีซูวัน ดอเลำะ 
ธีร หฤทัยธนำสันติ์ 

ภำวะผู้น ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อทักษะ
กำรคิดสร้ำงสรรค์ของครูผู้สอน ตำมกำรรับรู้ของครู สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 

63 

2 มะนำแซ มะเดหมะ 
นพดล นิ่มสุวรรณ 
เรชำ ชูสุวรรณ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผู้น ำทำงเทคโนโลยีของผู้บริหำร
สถำนศึกษำกับกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้หลัก
กำรบูรณำกำรควำมรู้เทคโนโลยีกับวิธีกำรสอนและเนื้อหำ 
(TPACK) ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี 

89 

3 ชญำภำ บุญห่อ 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

ภำวะผู้น ำทำงเทคโนโลยีกำรศึกษำของผู้บริหำรสถำนศึกษำภำยใต้
สถำนกำรณ์ COVID-19  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสงขลำ สตูล 

100 

4 กันตำ ศันสนะวิศิษฏ์ 
กัลยกร นำชัยเวียง 
ณัฏฐกันย์ ทองหวำน   
ภัสร์วริญญ์ ไชยภักดี 

ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์โควิด 19 : 
กรณีศึกษำโรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดสงขลำ 

132 

5 ณัฐวดี ทองสุกใส 
จตุพงศ์ เกิดศรี 
ไตรทิพย์ รัตนเสถียร  
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

ภำวะผู้น ำด้ำนเทคโนโลยีของผู้บริหำรสถำนศึกษำในช่วงภำวะ
วิกฤติโควิด-19 กรณีศึกษำโรงเรียนในโครงกำรยกระดับคุณภำพ
โรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกลในจังหวัดพัทลุง 

222 

 
  



 
Room9: Instructional Leadership for Innovation 

Room 9A: ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำร 
เวลำ 13.30-16.30 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 ยำมีละห์ เจะมูซอ 
ธีร หฤทัยธนำสันติ์ 

ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเอกชนในระบบที่
ส่งผลต่อกำรนิเทศภำยในของครูฝ่ำยวิชำกำร สังกัดส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 

60 

2 จิรวุฒิ จักรณรงค์ 
ชวลิต เกิดทิพย์ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำกับวัฒนธรรมคุณภำพของโรงเรียนมัธยมศึกษำยอด
นิยมตำมกำรรับรู้ของครู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำปัตตำนี 

65 

3 กุลภัสสรณ์ เทพทอง 
ธีร หฤทัยธนำสันติ์ 

ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนเป็นฐำนของครู สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1 

79 

4 มูฮ ำหมัดซอและ กะเด็ง
ธีร หฤทัยธนำสันติ์ 

ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำตำมกำรรับรู้ของครู 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปัตตำนี 

97 

5 เบญจวรรณ ทองกรด
ยุพเรศ อังกุรำภินันท์ 
สมยศ แซ่ว้อง 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียน
ประถมศึกษำขนำดใหญ่สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพัทลุง ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) 

253 

 
 
  



 
Room9: Instructional Leadership for Innovation 

Room 9B: กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ 
เวลำ 13.30-16.30 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 นิหัสลัง เจะยำมำ 
วรลักษณ์ ชูก ำเนิด 

สภำพและควำมท้ำทำยของกำรน ำนโยบำยพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำไปปฏิบัติในสถำนศึกษำ และแนวทำงในกำรน ำนโยบำย
ไปปฏิบัติในสถำนศึกษำพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดปัตตำนี : 
กรณีศึกษำโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปัตตำนี 

30 

2 สุกรีย์ ดือรำแม 
วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ 

ภำวะผู้น ำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อ
สมรรถนะครูอำชีวศึกษำในศตวรรษที่ 21 ตำมกำรรับรู้ของครู
อำชีวศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ชำยแดน 

77 

3 ภูริวัฒน์ ไชยรัตน ์
วุฒิชัย เนียมเทศ 

ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อทักษะ
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของครูในโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปัตตำนี 

86 

4 ปัทมำพร  ใจกำร 
วุฒิชัย เนียมเทศ 

ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสตูล 

107 

5 นิชำภำ ห้วนยิ้มเส้ง 
นพดล นิ่มสุวรรณ 
เรชำ ชูสุวรรณ 

กำรด ำเนินกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำของโรงเรียนวัดสุวรรณำ
กร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Room 10: Supervision for Teaching and Learning Improvement  

Room 10A: กลยุทธ์กำรปรับตัวของครูและกำรบริหำรวิชำกำร 
เวลำ 13.30-16.30 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 พิทักษ์พล อินมณเฑียร
ชวลิต เกิดทิพย์ 

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบกำรยืนหยัดท่ำมกลำงควำมพลิกผันของ
ครูในโรงเรียนยอดนิยมสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำจังหวัดสงขลำ     

62 

2 พชรพร อรรถสงเครำะห ์
ชวลิต เกิดทิพย์ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผู้น ำครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง 

72 

3 ว่ำนณิฐำ สะด ี
ธีร  หฤทัยธนำสันติ์ 

สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรชั้น
เรียนบนฐำนวิถีชีวิตใหม่ช่วงวกิฤติโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 

84 

4 นิซัรฟำอ์ นิเยะ 
วรลักษณ์ ชูก ำเนิด 

ภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อกำรบริหำรงำน
วิชำกำรของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

148 

5 นฤมล อูมำ 
นูรีตำ บินอำหลี 
ตัสนิม มำนิ 
ซูไฮดำ ยูโซ๊ะ 
ซูซันนำ อำแว 
วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ 

ประสบกำรณ์และกำรปรับตัวของครูประถมศึกษำในโรงเรียนของ
รัฐที่มีภูมิล ำเนำต่ำงพ้ืนที่ต่อกำรเข้ำมำปฏิบัติงำนในพ้ืนที่สำม
จังหวัดชำยแดนภำคใต้: กำรศึกษำปรำกฏกำรณ์วิทยำ 

192 

 
 
 
  



 
Room 10: Supervision for Teaching and Learning Improvement  

Room 10B: กำรนิเทศเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
เวลำ 13.30-16.30 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 พิมพ์นิภำ  หมวดหรี่ 
วรลักษณ์  ชูก ำเนิด 

สภำพและควำมท้ำทำยในนิเทศกำรสอนท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โค
วิด-19 ของโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่งใน
จังหวัดยะลำ 

76 

2 ปำริศำ จันทรพัฒน์  
วุฒิชัย เนียมเทศ 

บทบำทกำรนิเทศกำรศึกษำของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกในสถำนศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 

82 

3 กนกวรรณ โสภณมงคลกุล 
ธีร หฤทัยธนำสันติ์ 

รูปแบบกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อสมรรถนะกำร
สอนของครูในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกระบี่ 

92 

4 อับดุลย์รอสะ เจ๊ะอุเซ็ง 
วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ 

ทักษะกำรนิเทศของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพ
กำรสอนของครูในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 

164 

5 ชรินทร์ สีสุข 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

บทบำทกำรนิเทศของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมทัศนะของบุคลำกร  
สังกัดส ำนักงำน กศน.จังหวัดตรัง ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ 
ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID – 19) 

270 

 
  



 
Room 11: Teacher Competencies 

Room 11A: กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำวิชำชีพครู 
เวลำ 13.30-16.30 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 สุดำทิพย์ หำญเชิงชัย กำรพัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติกำรสอนของครูคณิตศำสตร์ ระดับ
ประถมศึกษำด้วยนวัตกรรมกำรศึกษำชั้นเรียนและวิธีกำรแบบเปิด
ในยุคแห่งควำมปกติถัดไป 

7 

2 ทิพวรรณ ชอบท ำกิจ 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

กำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนของครูในโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ 

106 

3 สัจตรีญำ อำด ำ 
วรลักษณ์ ชูก ำเนิด 

สภำพควำมเป็นจริงและควำมคำดหวังของครูต่อกำรจัดและ
บริกำรกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ส ำหรับนักเรียนในระบบของศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำตรัง 

124 

4 อุไรวรรณ หำญวงค์ รูปแบบกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของครูในกำรจัดกิจกรรม
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ของ
นักเรียนประถมศึกษำ 

150 

5 เนติพงค์ คงศักดิ์พันธ์
วันชำติ ทองอ่อน 
กฤษฎำ คงพูน 
อภิชญำ ขวัญแก้ว 

กำรพัฒนำระบบบันทึกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมควำมเป็นครู 
ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

168 

 
 
  



 
Room 11: Teacher Competencies 

Room 11B: มุมมองกำรบริหำรต่อกำรพัฒนำสมรรถนะของครู 
เวลำ 13.30-16.30 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 ปรำรถนำ จักรณรงค์ 
วรลักษณ์ ชูก ำเนิด 

ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนกำรศึกษำมัธยมศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ภำยใต้สถำนกำรณ์พลิกผัน COVID-19 

43 

2 ศิริพร พลสิน 
ธีร หฤทัยธนำสันติ์ 

กำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อสมรรถนะกำร
สอนของครูในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนกำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรัง เขต 1 

67 

3 สำรียะห์ มะแซ 
ธีร หฤทัยธนำสันติ์ 

ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรของครู สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส 

81 

4 จุฑำมำศ  ปรำบแทน 
เอกรินทร์  สังข์ทอง 

ภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของครู โรงเรียนมัธยมศึกษำ  
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

98 

5 วิกำวี สัจจะบุตร 
สุจิรำ สกุลประดิษฐ์ 
เสกสันต์ ไทรโพธิ์ภู่ 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

บทบำทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู้ของสถำนศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19: กรณีศึกษำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง   

207 

 
  



 
Room 12: Administrative Professionals 

Room 12A: กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำวิชำชีพผู้บริหำร 
เวลำ 13.30-16.30 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 ตัรมีซี ลุโบะกำแม 
ชวลิต เกิดทิพย์ 

กำรปฏิบัติตนตำมหลักธรรมำภิบำลที่ส่งผลต่อภำวะผู้น ำเชิง
จริยธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมกำรรับรู้ของครู สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนรำธิวำส 

74 

2 ฮำรีฟ เทพลักษณ์ 
เรชำ ชูสุวรรณ 

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบสมรรถนะทำงกำรบริหำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำในศตวรรษที่ 21 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนรำธิวำส 

101 

3 จิรำภรณ์  จันทร์หอม 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

กำรบริหำรงำนงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนของโรงเรียนใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำเขต 1 

146 

4 อิสมำแอ เจะบู 
โสภณ จันทร์เพชร 
อำอีชะฮ์ สำแม็ง 
อิสมำแอล มะแซ 
ฮำนีฟะ มอน็อง 
โรฟียำห์ ดะแซ 
วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ 

มุมมองต่อกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเป็นผู้น ำทำงกำรศึกษำใน
ยุคภำวะปกติถัดไป (Next normal): พหุกรณีศึกษำของว่ำที่
ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ปฏิบัติงำนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนใต้ 

195 

5 ธรัญญำ ทวีสุข 
วรลักษณ์ ชูก ำเนิด 

ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของเครือข่ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำช่วง
กำรแพร่ระบำดโควิด 19 : กรณีศึกษำกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ
แห่งหนึ่งในจังหวัดยะลำ   

298 

 
  



 
Room 12: Administrative Professionals 

Room 12B: ขวัญก ำลังใจ แรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์กำร 
เวลำ 13.30-16.30 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 ฟิกรี แก้วนวล 
ชวลิต เกิดทิพย์ 

วิเครำะห์องค์ประกอบแรงจูงใจกำรมีส่วนร่วมของโรงเรียนศูนย์
กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่   

70 

2 กฤษฎำ หมื่นพล 
วุฒิชัย เนียมเทศ 

ปัจจัยแรงจูงใจในกำรท ำงำนที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำตนเองของ
บุคลำกรในยุค New Normal ของโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 2 

85 

3 นูรีซัน อำแวกะจิ 
วรลักษณ์ ชูก ำเนิด 

วัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียนที่ท ำให้เกิดคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน: กรณีศึกษำโรงเรียนเอกชนสอนสำมัญควบคู่ศำสนำ
ขนำดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตำนี 

105 

4 อำวีรำ อำแว 
วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ 

ภำวะผู้น ำแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหำรหญิงที่ส่งผลต่อขวัญก ำลังใจ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกำรรับรู้ของครู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำสเขต 1 

204 

5 ขวัญรัตน์  ทิพทอง 
ประภำพร  โรจนรัตน์ 
ปัญญดำ  ชูนวล 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

กำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์ COVID-19 : 
กรณีศึกษำโรงเรียนมัธยมขนำดใหญ่ในจังหวัดตรัง 

248 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Room 13: Education beyond School Walls 

Room 13A: กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
เวลำ 13.30-16.30 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 มูฮำมัดสกรี ลำบูอำปี 
ธีร หฤทัยธนำสันติ์ 

กระบวนกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำตนเองของครู กศน. กรณีศึกษำ : 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จังหวัดนรำธิวำส 

127 

2 รุ่งนภำ แสงยิ่ง 
วรลักษณ์ ชูก ำเนิด 

ควำมต้องกำรจ ำเป็นกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู สังกัด ส ำนักงำน 
กศน.จังหวัดตรัง 

152 

3 เขมอรญำ เอียดสกุล 
ชุติมำ แก่นจันทร์ 
ธนัชพร คูหำพงศ์ 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำของนักศึกษำศูนย์
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย อ ำเภอเมือง
นรำธิวำสในช่วงสถำนกำรณ์ Covid – 19 

184 

4 อับดนเล๊ำะ สีบู 
วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ 

ภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยต ำบล สังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนรำธิวำส 

189 

5 ซุลกิฟลี สะมำแอ 
ดุษฎี ศรีด ำ 
ตูแวเปำะนำรมำ ไซดอูเซ็ง 
นินัสรี นิเงำะ 
ปรียำรัตน์ ตระกูลมณี 
ยะห์มีน ดำฮำรี 
วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ 

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ: 
กรณีศึกษำ กศน.ต ำบล ที่ได้รับรำงวัลดีเด่นระดับภำคใต้ 

198 

 
 
 
 
 



 
Room 13: Education beyond School Walls 

Room 13B: บทบำทของผู้ปกครองและกำรพัฒนำผู้เรียนในช่วง COVID-19 
เวลำ 13.30-16.30 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 ณิชำนันท์ หนูยศ 
ชวลิต เกิดทิพย์ 

เหตุปัจจัย มุมมองและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น จังหวัดปัตตำนีที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนภำพทำงสังคมและเศรษฐกิจ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

87 

2 จุรีรัตน์ หลงพรหม กำรศึกษำสภำพ ปัญหำ และปัจจัยกำรเรียนในสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID–19) ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นในโรงเรียน จังหวัดปัตตำนี ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม 

136 

3 อนิส เหสำมี 
อัลวำนี เด่นตุลำกำร 
อำวัลลุดีน เจ๊ะอำแซ 
ฮำลีลี่ อิบรำฮิม  
ศุภิสรำ คงส ำเร็จ  
วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ 

กำรสนับสนุนกำรเรียนของบุตรหลำนในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-
19: พหุกรณีศึกษำของผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษำในพ้ืนที่
ชำยแดนไทย-มำเลเซีย 

163 

4 กนิษฐำ ภัทรธนำพรรณ 
คณิศร ภัยช ำนำญ 
จินตพร เยำว์ด ำ 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

ควำมคิดเห็นของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ
ในช่วงสถำนกำรณ์ Covid-19 กรณีศึกษำโรงเรียนมัธยมขนำด
ใหญ่พิเศษในอ ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

237 

5 สถำนันท์ เนำวรัตน์ 
พลำกร พวงสุวรรณ 
มณสิริ จิตภักดี 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

บทบำทของผู้ปกครองในกำรเรียนออนไลน์ช่วงสถำนกำรณ์ 
COVID-19 ของสถำนศึกษำ กรณีศึกษำ: โรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษำ จังหวัดสงขลำ 

247 

 
 
 
 



 
Room 14: School Teams for Teaching in the Next Normal 

Room 14A: กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรปรับตัวในกำรสอนออนไลน์ 
เวลำ 13.30-16.30 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 กชกร แดงดี 
ปรเมศวร์ เป้ำทอง 
กฤษฎำ คงพูน 
อภิชญำ ขวัญแก้ว 

แบบประเมินออนไลน์ ส ำหรับประเมินผลสมรรถนะกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพครู 2 นักศึกษำหลักสูตรครุศำสตร์
อุตสำหกรรมบัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

172 

2 ศรัญญำ คงศรี 
พิชญำ ดิษฐสุวรรณ 
บุษรำ มะมิง 
วิภำวดี แขน้ ำแก้ว 
รติพร เพ็ชร์สังฆำต      
พำรีดะห์ ปำเนำะ 
วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ 

กำรปรับตัวในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน์ภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 : พหุ
กรณีศึกษำของครูเจเนอเรชั่น เบบี้ บูมเมอร์ ในโรงเรียน
มัธยมศึกษำของรัฐ จังหวัดยะลำ 

180 

3 ธีรยุทธ อินเรน  
โนรีด้ำ มุสอ 
ปำริฉัตร ชูเกตุ 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

กำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด 19 โรงเรียนมัธยมศึกษำ ใน
อ ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
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4 พิชิต เพ็งสุวรรณ 
วำสณำ บุญส่ง 
ปิยะ ประสงค์จันทร์ 

กำรพัฒนำชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมส ำหรับครูอำชีวศึกษำในพ้ืนที่ภำคใต้ 

225 

5 อริสำ ทองจันทร์ 
ฮำมีลำ สุขกลั้ง 
ปกรณ์ สอนแก้ว 
จริยำ  สุขงำม 

กำรศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ออนไลน์ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย      
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Room 14: School Teams for Teaching in the Next Normal 

Room 14B: ทีมของครูในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
เวลำ 13.30-16.30 น. 

 
ล ำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย ID 

1 รชยำ อังกูรวัฒนกิจ 
ชวลิต เกิดทิพย์ 

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบค่ำนิยมหลักโรงเรียนที่เป็นชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ในภำคใต้     

69 

2 ขวัญชนก พุฒซ้อน 
ธีร หฤทัยธนำสันติ์ 

กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อกำร
ท ำงำนเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดสงขลำ 

78 

3 แวณัศรุฎฎีณ มะยูโซ๊ะ
ธีร หฤทัยธนำสันติ์ 

ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ส่งผล
ต่อกำรท ำงำนเป็นทีมของครู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3 

80 

4 ฟัรฮัน อำมิง 
วุฒิชัย เนียมเทศ 

ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อกำร
ท ำงำนเป็นทีมของครูในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 

147 

5 ตีญำณี  สันนะกิจ 
เอกรินทร์ สังข์ทอง 

กำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในโรงเรียนประถมศึกษำ  
กรณีศึกษำ โรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต2 
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