กำหนดการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
เวลา 15.30 - 17.00 น.
หCอง Orchid Grand Ballroom : การบริหารการศึกษา
ลำดับ

เวลา

1

15.30 – 15.45 น.

2

15.45 – 16.00 น.

3

16.00 – 16.15 น.

4

16.15 – 16.30 น.

5

6

หัวขCอวิจัย

ผูCนำเสนอ

การใช/อำนาจของผู/บริหารสตรีที่ส?งผลต?อการบริหารงาน
วิชาการตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา (ERC61_52)
แนวทางการบริหารงานแบบมีส?วนร?วมในงานวิชาการ
ระดับปฐมวัย กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลคลองท?อมใต/
สังกัดเทศบาลตำบลคลองท?อมใต/ อำเภอคลองท?อม
จังหวัดกระบี่ (ERC61_88)
การดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
(ERC61_235)
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนที่บูรณาการ
แนวคิดปอเนาะโมเดิรaนฆอนโตร ประเทศอินโดนีเซีย
(ERC61_93)

กุลธิดา สะลิมิง

16.30 – 16.45 น.

การดำเนินงานสู?มาตรฐานโรงเรียนส?งเสริม
สุขภาพระดับเพชร กรณีศึกษา: โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรaธานี เขต 2 (ERC61_137)

จุฑามาศ แสงสุริยa

16.45 – 17.00 น.

ความสัมพันธaระหว?างวัฒนธรรมองคaการและความสุขใน
สถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปmตตานี (ERC61_57)

ฉัตรวดี สำเภาแก/ว

เกษรินทรa หัสรินทรa

โกสินทรa กล/าใจ

คอลีเยfาะ โตะฮิเล

หCอง Dalah 3 : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ลำดับ

เวลา

1

15.30 – 15.45 น.

2

15.45 – 16.00 น.

3

16.00 – 16.15 น.

4

16.15 – 16.30 น.

5

16.30 – 16.45 น.

6

16.45 – 17.00 น.

หัวขCอวิจัย
การดำเนินงานการจัดการเรียนร?วมของโรงเรียนแกนนำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
สงขลา (ERC61_96)
แนวทางการปpองกันการย/ายแผนการศึกษาของนิสิต
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (ERC61_276)
การดำเนินงานระบบการดูแลช?วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 (ERC61_162)
ผลการใช/การเรียนรู/เชิงรุกวิชาโบราณคดีบ/านพรหมทิน
ใต/ที่มีต?อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ประถมศึกษา (ERC61_122)
สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู
ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามกรอบอ/างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป
(CEFR) (ERC61_160)
การศึกษารูปแบบและผลการฝuกประสบการณaวิชาชีพครู
ระหว?างนักศึกษาในระบบปกติกับนักศึกษาในโครงการ
นำร?องการผลิตครูช?างอุตสาหกรรมสำหรับโรงเรียนใน
โรงงาน (Pilot Project of Industrial Teacher for
School in Factory) (ERC61_267)

ผูCนำเสนอ
ชลิตา ไชยทอง

ธารารัตนa มาลัยเถาวa
นวรัตนa เสริมไชยพัฒนa

นันทaนภัส นิยมทรัพยa

พรพิมล ประสงคaพร

ภาคภูมิ ใจชมภู

หCอง Bunga : การวัดและประเมินผล
ลำดับ

เวลา

1

15.30 – 15.45 น.

2

15.45 – 16.00 น.

3

16.00 – 16.15 น.

4

16.15 – 16.30 น.

5

16.30 – 16.45 น.

6

16.45 – 17.00 น.

หัวขCอวิจัย
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต?อการให/บริการ
ของเจ/าหน/าทีเ่ ทศบาลตำบลหนองจิก ต.ตุยง อ.
หนองจิก จ.ปmตตานี (ERC61_295)
ความพร/อมในการเปŠนชุมชนการเรียนรู/ทางวิชาชีพของ
สถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดเทศบาลในจังหวัด
ปmตตานี (ERC61_47)
ปmจจัยที่ส?งผลต?อการจัดการความรู/ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (ERC61_65)
สภาพและปmญหาการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู/ทาง
วิชาชีพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปmตตานีเขต 1 (ERC61_89)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆa
ปmตตานี (ม จ ร วส.ปน.) (ERC61_297)
การประเมินความต/องการจำเปŠนในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคaของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา (ERC61_191)

ผูCนำเสนอ
กฤตมุข สนพิภพ

จารี ส/มเกิด

ทัศวรรณa บุญรัตนa

ธนัญนพัช ทองจีน

นพฤทธิ์ ขวัญสุรัตนa

นาอีมะหa บือราเฮง

กำหนดการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
หCอง Orchid Grand Ballroom : การบริหารการศึกษา
ลำดับ

เวลา

1

13.00 – 13.15 น.

2

13.15 – 13.30 น.

3

13.30 – 13.45 น.

4

13.45 – 14.00 น.

5

14.00 - 14.15 น.

6

14.15 – 14.30 น.

7

14.30 – 14.45 น.

8

14.45 – 15.00 น.

หัวขCอวิจัย
การบริหารงานวิชาการที่ส?งผลต?อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา (ERC61_243)
ภาวะผู/นำเชิงจริยธรรมของผู/บริหารสถานศึกษาในการ
บริหารงานวิชาการ กรณีศึกษาโรงเรียนบ/านนาทุ?งโพธิ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง
เขต 2 (ERC61_95)
ปmญหาและความต/องการในการบริหารงานวิชาการของ
ผู/บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนนำร?องสะเต็มศึกษาตาม
ทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต/
(ERC61_49)
การบริหารระบบดูแลช?วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
สังกัดองคaกร ปกครองส?วนท/องถิ่น จังหวัดพัทลุง
(ERC61_74)
ภาวะผู/นำการเปลี่ยนแปลงของผู/บริหารสถานศึกษาที่
ส?งผลต?อองคaการแห?งการเรียนรู/ของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
(ERC61_73)
ภาวะผู/นำทางวิชาการของผู/บริหารสถานศึกษาที่ส?งผล
ต?อประสิทธิผลของโรงเรียน ตามทัศนะบุคลากรใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 3 (ERC61_154)
วัฒนธรรมองคaการที่ส?งผลต?อการเปŠนองคaการแห?งการ
เรียนรู/ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (ERC61_241)
การจัดชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ(PLC)ที่ส?งผลต?อความ
ผูกพันต?อองคaการของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปmตตานี เขต 3 (ERC61_278)

ผูCนำเสนอ
เฉลียวศาสตรa หวันดิน

ซัลมา มหาศานติ

ซากูรา หลงแซ

ณัฏฐกานตa รัตนญา

ณัฐนันทa อนันตณรงคa

ดารีนา ลาเตfะ

นูรดีน เจfะเมfาะ

นูรีน กากะ

ลำดับ

เวลา

9

15.00 – 15.15 น.

10

15.15 – 15.30 น.

11

15.30 – 15.45 น.

12

15.45 – 16.00 น.

หัวขCอวิจัย
บทบาทของผู/บริหารสถานศึกษาที่ส?งผลต?อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูผู/ดูแลเด็ก ศูนยaพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคaกรปกครองส?วนท/องถิ่นจังหวัดสงขลา
(ERC61_66)
ภาวะผู/นำการเปลี่ยนแปลงของผู/บริหารสถานศึกษาที่
ส?งผลต?อการจัดการเรียนรู/ของครูในโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปmตตานีเขต 2
(ERC61_130)
ความเปŠนพลเมืองของผู/บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ERC61_105)
การบริหารงานวิชาการที่ส?งผลต?อประสิทธิผลของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรังเขต 2 (ERC61_62)

ผูCนำเสนอ
นูรียา ประจวบแท?น

นูรูฮูดา สาและนิง

เบญจพร ฉินอังกูร

พชรพร สุพรรณศิริ

หCอง Dalah 3 : การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตรdการกีฬา
ลำดับ

เวลา

1

13.00 – 13.15 น.

2

13.15 – 13.30 น.

3

13.30 – 13.45 น.

4

13.45 – 14.00 น.

5

14.00 - 14.15 น.

6

14.15 – 14.30 น.

7

14.30 – 14.45 น.

8

14.45 – 15.00 น.

9

15.00 – 15.15 น.

หัวขCอวิจัย

ผูCนำเสนอ
เกศินี นันทเสนียa

ความพึงพอใจของประชาชนต?อการให/บริการของ
ศูนยaบริการ (One Stop Service )ของเทศบาลเมือง
ปmตตานี (ERC61_299)
การศึกษาคุณภาพชีวิตของเจ/าหน/าที่ตำรวจ สถานี
ขวัญฤทัย แววสุวรรณ
ตำรวจภูธรปะนาเระ จังหวัดปmตตานี (ERC61_296)
ศึกษาการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู/ทางวิชาชีพ (PLC : ธนายุ ขุนนุ/ย
Professional Learning Community) ในโรงเรียน
เทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (ERC61_59)

ความพึงพอใจต?อการบริการของเทศบาลตำบลนา สุภารัตนa ลิ้มดำรงคa
ประดู? อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปmตตานี
(ERC61_300)
การแสดงความคิดเห็นของเจ/าหน/าที่ตำรวจในการปฏิบัติ
หน/าที่ต?อประชาชนในเขตพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรโกตาบา
รู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (ERC61_303)
ทัศนคติต?อหลักพุทธธรรมกับการนำหลักพุทธธรรมมาใช/
ในชีวิตประจำวันของนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆaปmตตานี (ERC61_304)
ความพึงพอใจของประชาชนต?อการปฏิบัติหน/าที่ทหาร
พรานกรม 43 เทศบาลนาประดู? จังหวัดปmตตานี
(ERC61_298)
การสร/างชุมชนแห?งการเรียนรู/ทางวิชาชีพของโรงเรียน
หาดใหญ?วิทยาคาร โรงเรียนต/นแบบศาสตรaวิถีอิสลาม
(ERC61_108)
ความพึงพอใจของประชาชนในการใช/บริการของ
องคaการบริหารส?วนตำบลบานา จังหวัดปmตตานี
(ERC61_302)

พัชราภรณa แดงนุ/ย
ภัทรานิษฐa จันสีสุก
เยินยอ บัวขาว
รุษณี สีเต็ม

ธีระพล บุญเนื่อง

สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตรdการกีฬา
10

15.15 – 15.30 น.

แรงจูงใจในการออกกำลังกายของนักศึกษา วิทยาลัย
รัตภูมิ (ERC61_124)

สมชาย ตุละ

หCอง Bunga : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
ลำดับ

เวลา

หัวขCอวิจัย

ผูCนำเสนอ

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1

13.00 – 13.15 น.

2

13.15 – 13.30 น.

3

13.30 – 13.45 น.

4

13.45 – 14.00 น.

5

14.00 - 14.15 น.

6

14.15 – 14.30 น.

7

14.30 – 14.45 น.

ถอดรหัสกระบวนการเรียนรู/และแนวทางในการจัด
การศึกษาที่สอดคล/องกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในจังหวัดชายแดนใต/ (ERC61_236)
การนิเทศแบบเพื่อนช?วยเพื่อนที่ส?งผลต?อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู/ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปmตตานี เขต 2
(ERC61_117)
การดำเนินงานระบบดูแลช?วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนราธิวาส
(ERC61_233)
ปmญหาและแนวทางการแก/ปmญหาการบริหารโครงการ
ห/องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรa คณิตศาสตรa เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล/อม ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (ERC61_240)
การวิเคราะหaหลักสูตรสำหรับการจัดการเรียนการสอน
ในโครงการนำร?องการผลิตครูช?างอุตสาหกรรมสำหรับ
โรงเรียนในโรงงาน ตามหลักการ SWOT ANALYSIS
(ERC61_277)
การจัดการกิจกรรมพัฒนาผู/เรียน กรณีศึกษาโรงเรียน
บ/านตะบิงติงงี อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
(ERC61_275)
การศึกษาสภาพปmญหาและแนวทางพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะหa กลุ?มภาคใต/ สังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีศึกษาโรงเรียนฟpา
ใสวิทยา (ERC61_64)

มณฑนา พิพัฒนaเพ็ญ

ปmจจัยที่ส?งผลต?อการเปŠนองคaการแห?งการเรียนรู/ของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดปmตตานี (ERC61_161)

นิอุสมาน อูมา

มะรอซดี กาเดรa

แวอิสมาดี แวสือแม

ศักดิ์ชาย สิงหaทอง

สมโภชนa กูลศิริศรีตระกูล

อวิริวัธนa บาราอิตำ

อารียา แกสมาน

การวัดและประเมินผล
8

14.45 – 15.00 น.

ลำดับ

เวลา

9

15.00 – 15.15 น.

10

15.15 – 15.30 น.

11

15.30 – 15.45 น.

12

15.45 – 16.00 น.

หัวขCอวิจัย
การวิเคราะหaองคaประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดทักษะ
การรู/เท?าทันสื่อในศตวรรษที่ 21 ในนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต/น (ERC61_132)
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรaของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปšที่ 1
โรงเรียนเมืองปmตตานี โดยใช/เทคนิคการสอนแบบ open
approach และสื่อนา›ิกาหรรษา (ERC61_292)
วิเคราะหaกระบวนการใช/จ?ายงบประมาณตามนโยบาย
และยุทธศาสตรaของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในเขตพื้นที่ภาคใต/ตอนล?าง (ERC61_301)
ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของ
นิสิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยa มหาวิทยาลัยของรัฐ
แห?งหนึ่ง (ERC61_289)

ผูCนำเสนอ
ปวีณา มะแซ

ยูฮานีส ยีระ

รังสรรคa วัฒนาชัยวณิช

รัตนาวดี แก/วเทพ

กำหนดการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
หCอง Orchid Grand Ballroom : การบริหารการศึกษา
ลำดับ

เวลา

1

13.00 – 13.15 น.

2

13.15 – 13.30 น.

3

13.30 – 13.45 น.

4

13.45 – 14.00 น.

5

14.00 - 14.15 น.

6

14.15 – 14.30 น.

7

14.30 – 14.45 น.

8

14.45 – 15.00 น.

หัวขCอวิจัย
วัฒนธรรมองคaการที่ส?งผลต?อประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
สตูล (ERC61_127)
ภาวะผู/นำทางวิชาของผู/บริหารโรงเรียนที่ส?งผลต?อความ
เปŠนชุมชนแห?งการเรียนรู/ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต1 (ERC61_128)
ความฉลาดทางอารมณaของผู/บริหารที่ส?งผลต?อการ
บริหารงานบุคคลตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงาน
ส?งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสงขลา (ERC61_83)
ภาวะผู/นำการเปลี่ยนแปลงของผู/บริหารสถานศึกษาที่
ส?งผลต?อความเปŠนชุมชนการเรียนรู/ทางวิชาชีพของครูใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปmตตานีเขต 2 (ERC61_120)
ภาวะผู/นำการเปลี่ยนแปลงของผู/บริหารสถานศึกษาท?ี
ส?งผลต?อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท?ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดยะลา (ERC61_252)
การใช/อำนาจของผู/บริหารสถานศึกษาที่ส?งผลต?อการ
ทำงานเปŠนทีมของครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 (ERC61_131)
ภาวะผู/นำการเปลี่ยนแปลงของผู/บริหารสถานศึกษา
มือใหม?ตามการรับรู/ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดยะลา (ERC61_266)
ภาวะผู/นำทางวิชาการของผู/บริหารสถานศึกษาที่ส?งผล
ต?อประสิทธิภาพการทำงานเปŠนทีมของครูคณิตศาสตรaใน
การใช/นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต/ (ERC61_231)

ผูCนำเสนอ
พิงคaพันธุa แพงพุทธ

มะยูโซfะ หะมะ

มู?หำหมัด บินล?าเตfะ

มูฮัมหมัดรอบี มะมิง

รอซีแกน สมาแอ

ริฟฮาน หะยีอาแว

รุสนี เจfะแล

ไรฮาน ปุยุด

ลำดับ

เวลา

หัวขCอวิจัย

ผูCนำเสนอ

9

15.00 – 15.15 น.

สภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเซนตa วรัญญา จิตรเสนาะ
โยเซฟ ทิพวัล (ERC61_164)

10

15.15 – 15.30 น.

11

15.30 – 15.45 น.

12

15.45 – 16.00 น.

ภาวะผู/นำทางวิชาการของผู/บริหารสถานศึกษาที่ส?งผล
วราวุธ วงศาชนัท
ต?อประสิทธิภาพการสอนของครู ตามทัศนะของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
(ERC61_94)
การบริหารงานวิชาการของผู/บริหารสถานศึกษาที่ส?งผล วริศรา หวุ?นกับหมัด
ต?อประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 (ERC61_69)
ภาวะผู/นำทางวิชาการของผู/บริหารสถานศึกษาที่ส?งผล
แวนูไรฮา ลีมอปาแล
ต?อประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปmตตานี เขต 2
(ERC61_284)

หCอง Dalah 1 : การบริหารการศึกษา
ลำดับ

เวลา

1

13.00 – 13.15 น.

2

13.15 – 13.30 น.

3

13.30 – 13.45 น.

4

13.45 – 14.00 น.

5

14.00 - 14.15 น.

6

14.15 – 14.30 น.

7

14.30 – 14.45 น.

8

14.45 – 15.00 น.

9

15.00 – 15.15 น.

หัวขCอวิจัย
ทักษะของผู/บริหารตามทัศนะของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยะลา (ERC61_232)
ความสัมพันธaระหว?างการบริหารแบบมีส?วนร?วมและการ
ทำงานเปŠนทีมตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา (ERC61_51)
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อยกระดับผล
การทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 กรณีศึกษา โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยา (ERC61_84)
ความสัมพันธaระหว?างวัฒนธรรมองคaการและ
องคaประกอบของชุมชนการเรียนรู/ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง (ERC61_55)
แนวทางสู?ความสำเร็จในการบริหารจัดการระบบดูแล
ช?วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ?
ภายใต/วิถีสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต/
กรณีศึกษา : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปmตตานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15
(ERC61_271)
ความเปŠนชุมชนแห?งการเรียนรู/ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปmตตานี
เขต 1 (ERC61_230)
ปmจจัยที่ส?งผลต?อความฉลาดทางอารมณaของผู/บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดปmตตานี (ERC61_229)
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ส?งผลต?อคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปmตตานี เขต 2 (ERC61_265)
บรรยากาศองคaการที่ส?งผลต?อชุมชนการเรียนรู/ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (ERC61_255)

ผูCนำเสนอ
แวรูอิสลัม สะแม

สมศรี หมาดหมีน

สุมลยา สาระวิโรจนa

อรพรรณ บุญมาก

อับดุล เจะสือแต

อัลฟาธีรa เดมะ

อาสมาน ฮาแว

อิมรอน ยะหริ่ง

อิรฟmล สะมะแอ

ลำดับ

เวลา

10

15.15 – 15.30 น.

11

15.30 – 15.45 น.

หัวขCอวิจัย

ผูCนำเสนอ

ภาวะผู/นำการเปลี่ยนแปลงของผู/บริหารที่ส?งผลต?อชุมชน ฮาฟšซี อับดุลเลาะ
การเรียนรู/ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (ERC61_258)
ภาวะผู/นำการเปลี่ยนแปลงของผู/บริหารที่ส?งผลต?อ
ฮำดี อับดุลเลาะ
วัฒนธรรมองคaการเชิงสร/างสรรคaของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปmตตานี เขต 1
(ERC61_238)

หCอง Dalah 2 : การวัดและประเมินผล
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ลำดับ

เวลา

หัวขCอวิจัย

ผูCนำเสนอ

การวัดและประเมินผล
1

13.00 – 13.15 น.

2

13.15 – 13.30 น.

3

13.30 – 13.45 น.

4

13.45 – 14.00 น.

การมีส?วนร?วมในการบริหารสถานศึกษาของผู/ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนเซนตaโยเซฟบางนา (ERC61_169)
ความสุขในการทำงานที่ส?งผลต?อประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู/ของครูโรงเรียนมัธยมในสหวิทยาเขตนคร
หาดใหญ? สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 (ERC61_48)
ปmจจัยที่ส?งผลต?อทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต/ (ERC61_254)
ความคาดหวังของผู/ปกครองต?อการจัดการศึกษาอิสลาม
แบบเข/มของโรงเรียนบ/านลากอ สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 (ERC61_250)

สมบูรณa จำวัน
สาโรจ แก/วมณี

สุกันยา ขวัญอ?อน

แสงดาว หะสาเมาะ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
5

14.00 - 14.15 น.

6

14.15 – 14.30 น.

7

14.30 – 14.45 น.

8

14.45 – 15.00 น.

9

15.00-15.15 น.

การดำเนินการการนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study) สู?การปฏิบัติในโรงเรียนภาคใต/ตอนล?าง
(ERC61_217)
การใช/บทเรียนคอมพิวเตอรaช?วยสอนร?วมกับ kahoot
และplicker ในการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำชั้น
มัธยมศึกษาปšที่ 3 โรงเรียนศาสนูปถัมภa จังหวัดปmตตานี
(ERC61_280)
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรaช?วยสอน เพื่อใช/
สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาโครงสร/างข/อมูลและ
อัลกอริทึม (ERC61_123)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู/โดยใช/เทคโนโลยี
Augmented Reality ที่มีผลต?อระดับการคิดเชิง
เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปšที่ 1
(ERC61_82)
นวัตกรรมการพัฒนานักศึกษาครูเพื่อเสริมสร/าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู/เพื่อการอยู?ร?วมกัน
(ERC61_294)

นาเดอรa อูซิน

นูรอัยนี่ นิยมเดชา

น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์

วิภาดา ทรัพยaพร/อม

สุธาสินี บุญญาพิทักษa

หCอง Dalah 3 : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลำดับ

เวลา

1

13.00 – 13.15 น.

2

13.15 – 13.30 น.

3

13.30 – 13.45 น.

4

13.45 – 14.00 น.

5

14.00 - 14.15 น.

6

14.15 – 14.30 น.

7

14.30 – 14.45 น.

8

14.45 – 15.00 น.

9

15.00 - 15.15 น.

10

15.15 – 15.30 น.

11

15.30 – 15.45 น.

หัวขCอวิจัย
การรับรู/วัฒนธรรมองคaการที่ส?งผลต?อความผูกพันของครู
ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปmตตานี (ERC61_118)
วัฒนธรรมองคaการเชิงสร/างสรรคaของสถานศึกษาที่ส?งผล
ต?อการพัฒนาตนเองของครู สังกัดสำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปmตตานี (ERC61_67)
แรงจูงใจในการทำงานที่ส?งผลต?อความผูกพันต?อโรงเรียน
ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปmตตานี เขต 2 (ERC61_189)
การศึกษาการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู/ทางวิชาชีพครู
กรณีศึกษา:โรงเรียนอนุบาลควนขนุน (ERC61_71)
วิธีการจัดการความขัดแย/งที่ส?งผลต?อแจงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล (ERC61_121)
บรรยากาศองคaการของสถานศึกษาตามการรับรู/ของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปmตตานี
(ERC61_244)
ความสัมพันธaระหว?างปmจจัยจูงใจและประสิทธิภาพการ
สอนของครู สังกัดสำนักงานส?งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตพัฒนพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต/ (ERC61_50)
การรับรู/บทบาทและการปฏิบัติจริงตามบทบาทของครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาในการปฏิบัติงาน
โครงการลดปmญหาการออกกลางคันของผู/เรียน
อาชีวศึกษา (ERC61_56)
รูปแบบวัฒนธรรมองคaกรที่ส?งผลต?อการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (ERC61_85)
วัฒนธรรมองคaการที่ส?งผลต?อการเปŠนบุคคลแห?งการ
เรียนรู/ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 (ERC61_253)
วัฒนธรรมองคaการที่ส?งผลต?อการปฏิบัติงานของครู
สังกัดสำนักงานส?งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปmตตานี (ERC61_260)

ผูCนำเสนอ
ซาฟวน มะแส

ดาอีญะหa ศรัทธาสุภัคกุล

นูรมา แวดือเรfะ

พงพัฒนa รักษaด/วง
ศศิธร วงศaศิลป•ไพศาล

ศิรัญญา เส/งซิว

สาลีนา สูนสละ

สุวลี จิตนวล

อานิดา หมิยิ

อุไบดfะ เหตุหาก

ฮัมดัน ยะโกะ

