
 

การเตรียมความพร้อมและก าหนดการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 
(Poster Presentation) 

การประชุมวิชาการระดับชาติศกึษาศาสตรว์ิจัย ครั้งที ่9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5  
National and International Conference on Education 2022 (NICE):  

นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม: การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่สู่ความปกติทีเ่ปลี่ยนไป 
Innovation for Holistic Education: Transitioning from the NEW to the NEXT Normal 

 
 1. ให้ผู้น ำเสนอจัดท ำโปสเตอร์ในรูปแบบไฟล์รูปภำพ .JPG ขนำด 59cmX84cm สำมำรถน ำเสนอ
ด้วยภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ โดยให้มีรูปถ่ำยผู้น ำเสนอติดที่มุมบนด้ำนขวำในโปสเตอร์ด้วย (ชุดสุภำพ) 
เนื้อหำในโปสเตอร์ประกอบด้วย หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีกำรวิจัย ผลกำรวิจัย ประโยชน์ที่ได้จำก
กำรวิจัย และข้อสรุป โดยท่ำนสำมำรถดูรำยละเอียดกำรเตรียมโปสเตอร์ได้ที่เว็บไซต์ 
http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2022/template_ppt.php 
 2. ให้ผู้น ำเสนอจัดส่งไฟล์โปสเตอร์มำยัง Google form ของงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ
ศึกษำศำสตร์วิจัย NICE2022 ผ่ำนลิงค์ https://forms.gle/2thdRoZNb2g3VAEA9 ภายในวันที่  
16 พฤษภาคม 2565 เพ่ือที่เจ้ำหน้ำที่จะน ำโปสเตอร์ของท่ำนไปอัพโหลดใน ห้องพ้ืนที่เสมือน Spatial 
 3. ผู้น ำเสนองำนสำมำรถเข้ำสู่ระบบ ห้องพ้ืนที่เสมือน spatial ได้เมื่อได้รับ Email invite เชิญเข้ำ
ห้อง 
 4. ผู้น ำเสนองำนสำมำรถเข้ำสู่ระบบเพ่ือดำวน์โหลดเกียรติบัตรกำรน ำเสนอผลงำนและ Proceedings 
ฉบับเต็มได้หลังจำกน ำเสนองำนแล้ว 
 6. ขอให้ผู้น ำเสนอผลงำนทุกท่ำนได้แชร์เว็บเพจของโครงกำรประชุมวิชำกำรศึกษำศำสตร์วิจัย ครั้งที่ 
9 ไปยัง Facebook ของตนเองเพ่ือรับชมพิธีเปิดและกำรบรรยำยพิเศษจำก Keynote speaker โดยท่ำนจะ
ได้รับเกียรติส ำหรับผู้เข้ำร่วมงำนเมื่อท่ำนได้แชร์กำร Live สดผ่ำน Facebook ของท่ำนเอง 
 7. หำกท่ำนต้องกำรควำมช่วยเหลือหรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อได้ที่ 
  นำยพิภัตน์ เผ่ำจินดำ   หมำยเลขโทรศัพท์ 084-1956969 
  นำยบูคอรีย์ แก้วกับกทอง  หมำยเลขโทรศัพท์ 080-7088584 
 

 
 
 
 

https://forms.gle/2thdRoZNb2g3VAEA9


 

ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
การประชุมวิชาการระดับชาติศกึษาศาสตรว์ิจัย ครั้งที ่9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5  
National and International Conference on Education 2022 (NICE):  

นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม: การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่สู่ความปกติทีเ่ปลี่ยนไป 
Innovation for Holistic Education: Transitioning from the NEW to the NEXT Normal 

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

 
เวลา 08.30 น.  ผู้น าเสนอผลงานแบบ Poster Presentation รายงานตัวและเตรียมความพร้อม 
   ในห้องพ้ืนที่เสมือน spatial 
เวลา 09.00-12.00 น. กำรน ำเสนอผลงำนแบบ Poster Presentation 
   Room1: ห้องเรียนคณิตศำสตร์ที่มีประสิทธิภำพ  
   Room2: กำรส่งเสริมควำมพึงพอใจและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
   Room3: กำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำสังคมและกลุ่มผู้สูงวัย  
   Room4: แนวทำงในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
   Room5: กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Room1: ห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 
เวลา 09.00-12.00 น. 

 
ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 

1 สิทธิชัย สุจริต 
สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ 
เสำวรส ยิ่งวรรณะ 

กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำกำรเขียนเชิงคณิตศำสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โดยใช้วิธีกำรแบบเปิด   

56 

2 ชนำธิป พัสดุสำร 
สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ 
นพเก้ำ ณ พัทลุง 

กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรโต้แย้งทำงคณิตศำสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน
ในรูปแบบกำรสอนแบบออนไลน์ 

59 

3 เกวลิน อุ่นเพ็ง 
สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ 
เกษม เปรมประยูร 

กำรพัฒนำควำมมั่นใจในตนเองส ำหรับกำรแก้ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โดยกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยวิธีกำรแบบเปิด     

66 

4 วิวัฒน์ สีสวุรรณ 
ชลินำถ อำษำช ำนำญ 
บุญสนอง วิเศษสำธร 

ผลกำรใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำของโพลยำ ร่วมกับ Live 
worksheet ที่มีต่อควำมสำมำรถในกำรแก้โจทย์ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์ เรื่อง สมบัติเลขยกก ำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง 

143 

5 ฮุสนำ แลบำ 
รัชดำ เชำวน์เสฐฏกุล 
วัสลีณำ หำไม 

กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์และควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ที่จัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิธีกำรแบบ
เปิด (Open Approach)  เรื่อง หลักกำรนับเบื้องต้น ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
(ฝ่ำยมัธยมศึกษำ)    

158 

6 ซูไฮละห์ วำมะ 
รัชดำ เชำวน์เสฏฐกุล 
วัสลีณำ หำไม 
รวิวรรณ พรหมแดง 

กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์ เรื่อง กำร
แก้โจทย์ปัญหำโดยใช้ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบกำร
สอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับเทคนิคกำรใช้ค ำถำมของบำดแฮม 
(Badham) 

160 

7 ฮำนีซะห์ เทซำ 
ณัชวำ หะยีมะสำอิ 
นูรฮำฟีซัน อูมำ 
ปนัดดำ บำลทิพย์ 

ผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน เรื่อง สัดส่วน  และเจตคติต่อวิชำคณิตศำสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนบ้ำนคอลอตันหยง 

185 



 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 
8 โนไอณี โต๊ะฝำ 

มุตตกี หมำดทิ้ง 
อัสรีนำ ทองสีสัน 
อุบลรัตน์ เลิศทรัพย์ถำวร 

กำรพัฒนำทักษะกำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์กับชีวิตประจ ำวัน
โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน เรื่อง 
อัตรำส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนพิมำนพิทยำ
สรรค์ จังหวัดสตูล 

191 

9 ปองดิลก สิกขฤทธิ์ 
พัชรีย์ ลันดำ 
รัชดำ เชำวน์เสฏฐกุล 

กำรพัฒนำกำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์เรื่อง ควำมน่ำจะเป็น  
โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรแบบเปิดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนวิเชียรมำตุ 

283 

 

  



 

Room2: การส่งเสริมความพึงพอใจและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เวลา 09.00-12.00 น. 

 
ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 

1 พระมหำกริช ถิรธมฺโม
พระพันธ์ ธมฺว โส 
ภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร 

ทัศนคติของนิสิตรัฐศำสตร์ วิทยำลัยสงฆ์ปัตตำนีในมุมมองกำรน ำ
หลักปรัชญำแห่งควำมพอเพียงมำปรับใช้ในกำรบริหำรกำรเมือง
ปัจจุบัน 

15 

2 ภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร
พระมหำนพดล สุจิณฺโณ 
ปำนวลัย รัตณบุตรศรี 

ทรรศนะทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของนิสิต
หลักสูตรรัฐศำสตร์ วิทยำลัยสงฆ์ปัตตำนี 

16 

3 Teja Gajendra Chor 
ปรีนำภำ ชูรัตน ์
ฐปรัตน์ รักษ์ภำณุสิทธิ์ 

ควำมเครียด ควำมคิดเห็นต่อกำรรับบริกำรปรึกษำด้ำนสุขภำพจิต
แบบออนไลน์ เปรียบเทียบระหว่ำงนักศึกษำไทยและกัมพูชำ ใน
ภำวะกำรแพร่ระบำด COVID-19   

31 

4 พชร แสงแก้ว กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ
แพทย์ชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

75 

5 สิทธิชัย อินทรมนเฑียร 
อรุณรัศมิ์ วณิชชำนนท์ 

กำรใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับเทคนิคกำรใช้
ค ำถำมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4     

119 

6 ยมลพร ธีระกิจไพศำล
พูนสุข อุดม 
อรุณรัศมิ์ วณิชชำนนท์ 

กำรพัฒนำสมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบร่วมมือด้วยกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนตำมแนวคิดเกมิฟิเคชัน   

120 

7 จันทร์ดำ พิทักษ์สำลี 
เต็มเดอืน เต้ำแก้ว 

กำรศึกษำระดับปัญหำในกำรสอนออนไลน์ช่วงสถำนกำรณ์โควิด 
19 ของนักศึกษำ และควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อหน่วยฝึก
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) 

275 

8 ปำนวลัย รัตณบุตรศรี 
ภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร 
พระมหำกริช ถิรธมฺโม 

กำรศึกษำควำมพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรรัฐศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ปัตตำนี 
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน์ ประจ ำภำคเรียนที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2564 

290 



 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 
9 มนฑกำน อรรถสงเครำะห์  

จำรึก อรรถสงเครำะห์ 
กำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ ที่มีต่อกำรพัฒนำ
ทักษะทำงวิทยำศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ของ
นักศึกษำในรำยวิชำ 262 - 414 Science Project  
For Teachers (โครงงำนวิทยำศำสตร์ส ำหรับครู) คณะ
ศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Room3: การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและกลุ่มผู้สูงวัย 
เวลา 09.00-12.00 น. 

 
ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 

1 ชนิศร์  ชูเลื่อน 
พระสิริจริยำลังกำร 
จิตต์  นิลวิเชียร 
ไชยยุทธ์  อินบัว 
พระนิคม ธมฺมนำโถ 

กำรปรับตัวในกำรปฏิบัติศำสนกิจของพระสงฆ์ในสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

17 

2 นิติกร เพ็ชรรัตน์ทอง 
บัญชำ ยะริ่งทอง 
สมควร ตันวิเศษ 
สุรศักดิ์ มณีรัตน์ 
นันทพงศ์ วุฒิ 
ระวีวรรณ หำรมี 

บทบำทผู้น ำท้องถิ่นในกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพและหน้ำที่ตำม
รัฐธรรมนูญ ของประชำชนในอ ำเภอโคกโพธิ์ 

22 

3 จริยำ สุริมำ 
กัลย์ริศษำ ศิริอักษร 
วนิดำ เพ็งพัตรำ 

ควำมพึงพอใจต่อสวัสดิกำรของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ สภ.เมืองปัตตำนี 
อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 

23 

4 สุนิษำ ด ำขำว 
กรรณิกำร์ อนันตรำนนท ์
ธัญญรัตน์ ขุนทองจันทร์
รสจรี ยอดยิ่ง 
ประภัสสร เหล็กเพ็ชร์ 
รุ่งฤทัย หลงวงศ์ 
สุชำติ ใหมอ่อน 

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรบริกำรและกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำนำอ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 

24 

5 พระมหำสมคิด  
สมฺปนฺโน 

กำรศึกษำผลกระทบต่อกำรท ำหน้ำที่ของพระธรรมทูตอำสำ
ชำยแดนใต้ :กรณีศึกษำพระธรรมทูตอำสำในจังหวัดปัตตำนี 

25 

6 กิตติคุณ  จ ำปำดะ 
ขวัญจิต อ๊ึงโพธิ์ 
อังคณำ เธียรมนตรี 

ผลของกำรแนะน ำกำรจิบน้ ำต่อภำวะปำกแห้งน้ ำลำยน้อยของ
ผู้สูงอำยุ 

280 



 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 
7 ดลนภำ รัตนภกขุ 

อรุณี จันทร์หอม 
ไกรลำศ สิมฤทธิ์ 
พระมหำเสำวนันท์  
สุภำจำโร 

คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในเขตเทศบำลเมืองปัตตำนี 289 

 

  



 

Room4: แนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เวลา 09.00-12.00 น. 

 
ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 

1 พีรกฤต  
เครือลุนทีระยุทธ 

กำรนิเทศแบบชี้แนะเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนกำรคิดของครูสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 3 โดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง กำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำรคิด   

9 

2 ธีรพล หำญสุด 
นพดล นิ่มสุวรรณ 
เรชำ  ชูสุวรรณ 

กำรพัฒนำแผนกลยุทธ์แบบก ำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ส ำคัญ 
(Objective and Key Results: OKRs) ของโรงเรียนธรรมโฆสิต 
อ ำเภอนำหม่อม  จังหวัดสงขลำ 

88 

3 จีรนันท์  ศุภวัฒน์วงศ์ 
ชวลิต  เกิดทิพย์ 

วิเครำะห์องค์ประกอบกำรรู้เท่ำทันดิจิทัลของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

96 

4 ฟำตีมำ มำดอรี 
วุฒิชัย เนียมเทศ 

กำรบริหำรงำนวิชำกำรท่ีส่งผลต่อทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผู้เรียนในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศกึษำนรำธิวำส เขต 2 

149 

5 สุพิตรำ จงบุรี 
วรลักษณ์ ชูก ำเนิด 

กำรน ำนโยบำยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5 On ไปปฏิบัติใน
สถำนศึกษำพ้ืนที่พิเศษสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรัง เขต 2 

157 

6 สุฐิตำ วรรณประภำ 
ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน 
สัชฌุเศรษฐ์  
เรืองเดชสุวรรณ 

กำรตัดสินใจน ำบุตรหลำนเข้ำมำเรียนของผู้ปกครองโรงเรียน
อนุบำลดรุณนิมิตวิทยำ 

203 

7 นิภัทรำ สังข์มณี กำรพัฒนำประสิทธิภำพครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้ำน
ห้วยน้ ำโจน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี 
เขต 1 

272 

8 ภัทรำวดี สีแก้วเขียว 
จิระวัฒน์ ตันสกุล 
ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 
ธีระยุทธ รัชชะ 

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกำรน ำผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำในสำมจังหวัดชำยแดนใต้ 

285 



 

Room5: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
เวลา 09.00-12.00 น. 

 
ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 

1 ศุภำพิชญ์ คีรีรัตน์ 
พูนสุข อุดม 
ธัญชนก พูนศิลป์ 

กำรพัฒนำมโนมติทำงวิทยำศำสตร์ เรื่อง สำรละลำย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีสร้ำง
แบบจ ำลอง-สังเกต-สะท้อนควำมคิด-อธิบำยร่วมกับกำรใช้สื่อ
ประสม 

121 

2 ฟิรดำวส์ ปิยำนนท์พงศ์
นูรอำซีกีน ยีสมัน 
แสงเดือน หมัดสะเม๊ำะ 

ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบอุปนัยร่วมกับกำรใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและสมรรถนะ
ควำมสำมำรถในกำรคิด เรื่อง ระบบหำยใจ ของนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จังหวัดปัตตำนี 

123 

3 อรบุษย์ หนักแน่น 
สิงหำ ประสิทธิ์พงศ์ 
ธนิกำ วศินยำนุวัฒน์ 

ผลกำรพัฒนำทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนใน
รูปแบบกำรสอนออนไลน์เรื่องโมเมนตัมและกำรชน 

125 

4 ธนพร อุทัย 
เดือนเพ็ญ กชกรจำรุพงศ์ 
วิภำฤดี วิภำวิน 

กำรพัฒนำแนวคิดเชิงค ำนวณ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกับชุดฝึกทักษะ DPAA และกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแบบโต้ตอบ
ผ่ำนระบบออนไลน์ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4   

129 

5 มณิสร แซ่แพ 
สิงหำ ประสิทธิ์พงศ์ 
เมธี ดิสวัสดิ ์

กำรพัฒนำกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5 โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบท ำนำย สังเกต 
อธิบำยในเรื่องคลื่น 

130 

6 มนัญญำ ไชยนิรมล 
สิงหำ ประสิทธิ์พงศ์ 
เสำวรส ยิ่งวรรณะ 

กำรพัฒนำกำรให้เหตุผลเชิงวิทยำศำสตร์ในรำยวิชำฟิสิกส์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
กำรสืบเสำะหำควำมรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีกำรโต้แย้ง 

151 

7 นูรอำซีกีน มะ 
รัชดำ เชำวน์เสฏฐกุล 
วัสลีณำ หำไม 

กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบสืบเสำะหำควำมรู้ (5Es) ควบคู่กับกำรใช้ 
Liveworksheets เรื่อง จ ำนวนเชิงซ้อนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยำนุกูล 

179 

8 ณัชชำ จันดำท้ำย 
อุมำลี นำมดวง 

กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ เรื่อง แรงเสียด
ทำน โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem-
based learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 

212 



 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ID 
9 ศลีนำ เกิดฤทธิ์ 

อุมำลี นำมดวง 
กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในรำยวิชำเคมีเรื่อง สำรละลำย 
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้แบบ 5E 
ร่วมกับเกมออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4   

282 

10 ยำมำลลุดดีน มำหะมะเด็ง 
ขจรพงษ์ หนูทอง 
รัชดำ เชำวน์เสฏฐกุล 

กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้โจทย์ปัญหำเรื่อง เศษส่วนของ
พหุนำม โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดโพลยำร่วมกับ
กระบวนกำรกลุ่มสัมพันธ์ชองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) 

299 

 

 


