กำหนดการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร3
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ลำดับ
กลุLมที่ 1 การบริหารการศึกษา
1
2
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4
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7
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หัวขFอวิจัย

การนิเทศภายในของผู3บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 (ERC61_98)
การบริหารงานวิชาการของผู3บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรZธานี เขต 3
(ERC61_43)
ภาวะผู3นำทางวิชาการของผู3บริหารสถานศึกษาที่ส]งผลต]อสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (ERC61_61)
การดำเนินการส]งเสริมความเป`นผู3ประกอบการของสถานศึกษา :
กรณีศึกษาโรงเรียนบ3านรีสอรZท จังหวัดพัทลุง (ERC61_262)
มาตรการส]งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด :
กรณีศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดปdตตานี (ERC61_149)
ความสัมพันธZระหว]างภาวะผู3นำเชิงจริยธรรมกับการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผู3บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 (ERC61_99)
Promotion of Moral School : A Case Study of public school in
Thailand and Malaysia (ERC61_177)
การดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำในโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการทางสติปdญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(ERC61_42)
มาตรการการบริหารจัดการนักเรียนกลุ]มเสี่ยงโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ปdตตานี (ERC61_147)

ผูFนำเสนอ
จิรัฐติกาล สกูลหรัง
ปวันรัตนZ สักหวาน

เพชรลัดดา สุพรรณศิริ

มณฑิรา สังขวิเชียร
มุสตากีม แวสุหลง
ศุภชัย สุขหอม

สาการียา อาแว
สุชาดา ทวีทรัพยZ

อ€ะหมัด ดอละ

กลุLมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
10

11

ความสามารถในการแก3ปdญหา เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงาน
นิวเคลียรZ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป‚ที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู3แบบใช3
ปdญหาเป`นฐาน ร]วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษา (ERC61_181)
การสร3างชุมชนการเรียนรู3ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูในระดับมัธยมศึกษา:
กรณีศึกษาสหวิทยาเขตนครหาดใหญ] (ERC61_245)

กนกวรรณ เข็มภูเขียว

คอลิฟ เส็นทุ]ย

ลำดับ

หัวขFอวิจัย

12

มาตรการการแก3ปdญหาการอ]านไม]ออกเขียนไม]ได3ของโรงเรียนขนาดเล็ก:
กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดปdตตานี (ERC61_209)
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู3โดยใช3รูปแบบการสอนตามแนวคิด
Constructivism และ Metacognition ร]วมกับความรู3ประสาทวิทย
ศึกษาศาสตรZเป`นฐานที่มีผลต]อความสามารถด3าน metacognition
ความเครียดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป‚ที่ 1
(ERC61_172)
การจัดการระบบดูแลช]วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13 (ERC61_134)
ความคิดเห็นของนิสิตต]อการจัดการเรียนการสอนโดยใช3การคิดเชิงออกแบบ
(ERC61_166)
ผลการเปลี่ยนมโนมติเรื่อง พันธุศาสตรZของนักเรียนโดยใช3วิธีการสอนของ
Batzli (ERC61_239)
การส]งเสริมการคิดวิเคราะหZนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส: กรณีศึกษา
โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปdตตานี (ERC61_193)
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการศึกษาปฐมวัยต3นแบบของ
โรงเรียนเอกชน กรณีศึกษา : โรงเรียนสตรีวัดปากน้ำ (ERC61_197)
การส]งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนร]วมของโรงเรียนประถมศึกษา:
กรณีศึกษาโรงเรียนในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย (ERC61_226)
สภาพการบริหารความเสี่ยงด3านการเรียนการสอนพลศึกษาและกีฬาใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด
พะเยา (ERC61_129)
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู3แบโครงงาน ที่มีต]อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐZของใช3จากเศษวัสดุ
เหลือใช3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป‚ที่ 4 (ERC61_176)
การศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณZการเรียนรู3ด3วย
กระบวนการจัดการเรียนรู3เชิงรุก ในรายวิชาการจัดการเรียนรู3คณิตศาสตรZ
เพื่อส]งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรZ (ERC61_185)
การศึกษาความสามารถในการสร3างคำอธิบายทางวิทยาศาสตรZ เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป‚ที่ 5 ด3วยการจัดการ
เรียนรู3โดยใช3เทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตรZ (ERC61_139)
การจัดประสบการณZการเรียนรู3ตามแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา : กรณีศึกษา
โรงเรียนอนุบาลทุ]งประสานมิตร (ERC61_222)
ศึกษาปdญหาและแนวทางแก3ไขปdญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู3เรียนฯ (ERC61_220)
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ผูFนำเสนอ
นูรไวดา ลือแบซา
พรพิมล ผาพิมูล

พาวุฒิ ศิริมานูญ
พิสมัย หาญมงคลพิพัฒนZ
ไพโรจนZ เติมเตชาติพงศZ
มนัส เรืองจรูญศรี
มาริสา ธรรมเสน
มูฮำมัดซำซูบาฮารี มะยู
โซ€ะ
รักษิต สุทธิพงษZ

วลัยลักษณZ หงอสกุล

วิภาดา นาเลา

ศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล

สุปราณี ใบหมัด
สุภาพร แก3วเจริญ

ลำดับ
26

หัวขFอวิจัย
ปdญหาและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย กรณีศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต3ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย (ERC61_259)

ผูFนำเสนอ
ฮัมดีน กะสูเมาะ

กลุLมที่ 3 การวัดและประเมินผล
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30

31
32

ความสัมพันธZระหว]างความผูกพันต]อองคZกรและการมีส]วนร]วมในการ
ประกันคุณภาพภายในของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดยะลา (ERC61_53)
ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย: กรณีศึกษาโรงเรียนแห]งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ERC61_249)
ความคิดเห็นของผู3ปกครองต]อการลาออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป‚ที่6
ในโรงเรียนเอกชน เพื่อศึกษาต]อยังสถานศึกษาอื่น ตามกรอบแนวคิด
ส]วนผสมทางการตลาด (ERC61_167)
ความสามารถในการแก3ปdญหาอย]างสร3างสรรคZ เรื่องอาหารกับการ
ดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป‚ที่ 2 โดยใช3การจัดการเรียนรู3ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (ERC61_184)
ความสามารถในการคิดวิเคราะหZของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป‚ที่ 4 ที่ได3รับ
การจัดการเรียนรู3แบบวัฏจักรการเรียนรู3 7 ขั้น (ERC61_174)
การศึกษาความสามารถในการคิดอย]างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป‚ที่ 6
โดยใช3วัฎจักรการเรียนรู3 7 ขั้น (ERC61_182)

กรรณิกา กิติลาภะ

ภิษณี วิจันทึก

มนัสนันทZ ตาแก3ว

ศิริพร มาตรกำจร

สุกัญญา สายคำภา
สุพรรณธิดา แก3ววิเศษ

กลุLมที่ 4 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
33
34

Media Assisted Instruction for Impair Vision Students by UV
Inkjet Printing (ERC61_115)
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรZธานี เขต 3 (ERC61_41)

จันทิรา โกมาสถิตยZ
มณฑิตา บิลเดช

กลุLมที่ 5 การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
35

การส]งเสริมชุมชนแห]งการเรียนรู3ทางวิชาชีพของโรงเรียนประถมศึกษาใน
ประเทศไทยและโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย (ERC61_140)

ธันยZชนก อาภรณZ

กลุLมที่ 6 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
36

37

การรับรู3วัฒนธรรมองคZการที่ส]งผลต]อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปdตตานี
(ERC61_54)
การพัฒนาวิชาชีพของครูต3นแบบ กรณีศึกษา : ครูรางวัลครูขวัญศิษยZ
จังหวัดสงขลา (ERC61_215)

ซารีฮา บาโฮะ

นัสรี มั่นนันทZกุล

ลำดับ
38

หัวขFอวิจัย
แนวทางการส]งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด กรณีศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (ERC61_268)

ผูFนำเสนอ
ราเหม ด]อล€ะ

