
รายละเอียดการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 
 

กลุ$มท่ี 1   นวัตกรรมการจัดการเรียนรู6เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21   

ห6องนำเสนอ  สะบารัง 1 

 

ลำดับ เวลา ช่ือผู6วิจัย ช่ืองานวิจัย ID 

1 09.00-09.20 น. นุชรินทร. ม่ิงโอโล  

ป6ยะธิดา ชนะพันธ. 

การุณา แกAวนิมิตร  

วิภา ชัยสวัสด์ิ 

การพัฒนาหลักสูตรการสรAางส่ือและ

นวัตกรรมสำหรับการจัดการศึกษา

คณิตศาสตร.ในยุค New Normal   

13 

2 09.20-09.40 น. ป6รันญา บิลแสะ การจัดประสบการณ.แบบโครงการโดย

ผสมผสานการใชAส่ือเทคโนโลยีและภูมิปaญญา

ทAองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทักษะทางดAานสังคมของ

เด็กปฐมวัย ระดับช้ันอนุบาล 3  

โรงเรียนบAานโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร.

บำรุง)   

22 

3 09.40-10.00 น. นาวาวี โตjะตาหยง 

ธัญยพร ทองเพชรปริญญา 

สะมะแอ 

ลุกมัน สาและมะ  

อัมรีย. สือแม  

วาษิก จันทร.สงค.  

สิริลักษณ. เกษรปทมานันท. 

สฤษเดช แซมมณี  

พิทักษ. ทิพย.วารี 

การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษามือสำหรับ

บุคคลพิเศษโดยใชAส่ือวิดีทัศน. ของนักศึกษา   

คณะศึกษาศาสตร. สาขาพลศึกษาสำหรับ

บุคคลพิเศษ ช้ันปmท่ี 2                              

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหoงชาติ วิทยาเขต

ยะลา   

78 

4 10.00-10.20 น. สุนิตย.ษา พรหมชoวย 

พิชญา สุวรรณโน 

วิมล งามย่ิงยวด 

การพัฒนาทักษะความคิดสรAางสรรค.ในการ

ทำงานศิลปะจากสีธรรมชาติโดยใชAพืช

ทAองถ่ินของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปmท่ี 5 

โรงเรียนบAานเคลียง อำเภอนาทวี จังหวัด

สงขลา 

86 



ลำดับ เวลา ช่ือผู6วิจัย ช่ืองานวิจัย ID 

5 10.20-10.40 น. รัศมี ฉาดสัน 

พิชญา สุวรรณโน 

วิมล งามย่ิงยวด 

การพัฒนาผลการจัดการเรียนรูAโดยใชA

แบบจำลองเปuนฐาน เร่ือง ระบบยoอยอาหาร 

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 5  

โรงเรียนหาดใหญoวิทยาลัย อำเภอหาดใหญo 

จังหวัดสงขลา 

87 

6 10.40-11.00 น. ณัฐธัญ วิไลรัตน. 

เครือวัลย. ทองหนูนุAย 

ผลของโปรแกรม1คน 1กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ

ตามหลัก FITT ท่ีมีตoอความทนทานของ

ระบบหายใจและไหลเวียนเลือดของนักเรียน

ในชุมชนโรงเรียนบAานดอนข้ีเหล็ก 

108 



กลุ$มท่ี 2   การสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับผู6เรียนยุคใหม$   

ห6องนำเสนอ  สะบารัง 2   

 

ลำดับ เวลา ช่ือผู6วิจัย ช่ืองานวิจัย ID 

1 09.00-09.20 น. อภิชัย  จันทร.เกษ  

เครือวัลย.  ทองหนูนุAย 

   

ผลของการจัดการเรียนรูAโดยใชAกระบวนการจี

แพสรoวมกับการใชAแผนผังความคิดท่ีมีตoอ

ผลสัมฤทธ์ิและความสามารถในการเขียน

เรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 5 

26 

2 09.20-09.40 น. นิษาวดี  ศรีสาย   

รุoงทิพย.  ปราโมทย.พันธุ.

ภาชินี  เต็มรัตน.   

โดยใชAนวัตกรรมแบบฝ{กทักษะการอoานรูAเร่ือง 

“บูรณาการวิถีชุมชนของคนควนเนียง”    

 Improving Thai Reading and Writing 

Skills in 1st Grade Students by 

Using Reading Comprehension 

Exercises on "Integrating the 

Community Trajectory of Khuan Niang 

People". 

43 

3 09.40-10.00 น. นูรมี  อูแม 

นาตีกะห.  ยีลูมา 

การพัฒนาทักษะการอoานสะกดคำ

ภาษาอังกฤษ โดยใชAหลักสูตรจอลล่ีโฟนิกส. 

รoวมกับแอพลิเคชัน TikTokED ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปmท่ี 4 โรงเรียนบAานแยะ   

61 

4 10.00-10.20 น. วิลาสินี  ทองเอียด  

วรินธร เบญจศรี 

การพัฒนาทักษะการแตoงบทรAอยกรองประเภท

กลอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปmท่ี 5 โรงเรียน

วัดโพรงงู โดยใชAแบบฝ{กทักษะชุดสาระการเรียนรูA

ทAองถ่ิน เลoาขานตำนานเมืองลุง 

103 

5 10.20-10.40 น. ปรเมศวร. สุพรรณ.  

วรินธร เบญจศรี 

ผลการจัดการเรียนรูAโดยใชAเทคนิค Think Pair 

Share รoวมกับ สมุดเพลง เร่ือง ชนิดของคำใน

ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปmท่ี 4  โรงเรียนวัด

ลำใน 

104 

6 10.40-11.00 น. ศศิพิมพ. สุขะปุณพันธ.

พิชญา สุวรรณโน  

วิมล งามย่ิงยวด 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนรูAแบบ

บูรณาการโดยใชAภูมิปaญญาทAองถ่ินเปuนฐาน 

เร่ือง คอเปuดอยูoท่ีไหน สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปmท่ี 1 โรงเรียนวัดประตูไชย 

(แกAวอุทิศ) อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา   

130 



 

กลุ$มท่ี 3   การสอนวิทยาศาสตรPและคณิตศาสตรPในยุคความปกติคร้ังใหม$ 

ห6องนำเสนอ  รูสะมิแล 

 

ลำดับ เวลา ช่ือผู6วิจัย ช่ืองานวิจัย ID 

1 09.00-09.20 น. วิศเวศ วoองไว1  

วรภาคย. ไมตรีพันธ. 

ผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนรูAโดยใชAทีม

เปuนฐาน (TBL) ในการสoงเสริมการเรียนรูAดAาน

วิทยาศาสตร.โลกระดับอุดมศึกษาชoวงกลับสูo

ภาวะปกติหลังเกิดโรคระบาด   

11 

2 09.20-09.40 น. สบัยนา สาและ 

อังศณา ณ สงขลา 

เจรจา บุญวรรณโณ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ือง การวิเคราะห.และนำเสนอขAอมูลเชิง

คุณภาพกoอนและหลังการจัดการเรียนรูAโดยใชA

โครงงานเปuนฐานรoวมกับการสอนแบบอุปนัย 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 6 โรงเรียน

สะเดา“ขรรค.ชัยกัมพลานนท.อนุสรณ.” 

21 

3 09.40-10.00 น. อริสรา อAาหลีสาหัส 

พิชญา สุวรรณโน 

วิมล งามย่ิงยวด 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา 

เร่ือง โครงสรAางภายนอกของลำตAนและใบตAน

ตาลโตนด ดAวยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรูA 5 ข้ันรoวมกับการเรียนรูAแบบรoวมมือ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 5 โรงเรียน

สทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลา 

88 

4 10.00-10.20 น. อาริษา เตาวาโต การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนรูAแบบ

สืบเสาะหาความรูA (7Es) เร่ือง ระบบนิเวศ 

โดยใชAบริบทชุมชนในเขตพ้ืนท่ีเปuนฐานของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 3/1 

โรงเรียนระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

95 

5 10.20-10.40 น. พิมภรณี หลุjดหลjะ 

พิชญา สุวรรณโน 

วิมล งามย่ิงยวด 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 

ปริซึมและทรงกระบอก โดยใชAแบบฝ{กทักษะ

คณิตศาสตร.ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 2 

โรงเรียนหาดใหญoวิทยาลัยสมบูรณ.กุลกันยา 

101 

6 10.40-11.00 น. วิทยา  รัตนะ 

ธัญชนก พูนศิลป� 

การพัฒนาทักษะการคิดอยoางมีวิจารณญาณ 

โดยการจัดการเรียนรูAแบบใชAปaญหาเปuนฐาน 

102 



ลำดับ เวลา ช่ือผู6วิจัย ช่ืองานวิจัย ID 

 ในแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร.ใน

ชีวิตประจำวัน รายวิชาเคมี  

เร่ือง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปmท่ี 5    

 

 

 

 

  



กลุ$มท่ี 4   การศึกษากับการพัฒนาทักษะทางสังคมท$ามกลางความหลากหลาย 

ห6องนำเสนอ  ฟาฏอนี 

 

ลำดับ เวลา ช่ือผู6วิจัย ช่ืองานวิจัย ID 

1 09.00-09.20 น. ปริญ รสจันทร. การพัฒนาหลักสูตรฝ{กอบรมเพ่ือเสริมสรAาง 

ความสามารถในการสรAางทักษะการอยูo

รoวมกันสำหรับครูในจังหวัดรAอยเอ็ด 

10 

2 09.20-09.40 น. กัญฐิตา รัตนะ 

ยุวัลดา ชูรักษ. 

อัสมะ  ดิง 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูA  เร่ือง 

ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา สาระ

ภูมิศาสตร. กลุoมสาระการเรียนรูAสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 2  

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม อำเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา 

19 

3 09.40-10.00 น. พิมพ.ปวี รามาส 

พัชรินทร. เสริมการดี 

ยุวัลดา ชูรักษ. 

การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนรายวิชาสังคม

ศึกษาดAวยหนังสือเลoมเล็กแบบวงกลม                

เร่ืองการสังคายนา สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปmท่ี 1 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม  

อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 

25 

4 10.00-10.20 น. ยินดี แดงรามัน  

อังศณา ณ สงขลา 

เจรจา บุญวรรณโณ 

การพัฒนาความสามารถในการแกAโจทย.

ปaญหาการบวก ลบ ซ่ึงบูรณาการกับทAองถ่ิน 

โดยใชAรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 

STAR รoวมกับ Vonder Go ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปmท่ี 3 โรงเรียนบAานน้ำลัด 

อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

27 

5 10.20-10.40 น. ซัยฟุดดีน  หะยีดีแม ผลการจัดการเรียนการสอนอิงภูมิปaญญาวิถี

ชาวบAานตoอการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน            

ตามแบบอยoางของทoานนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.)   

47 

6 10.40-11.00 น. อารีนา มะแดเฮาะ 

สุภาพร  จันทรคีรี 

การจัดประสบการณ.การเรียนรูAทางภูมิศาสตร.

เพ่ือพัฒนาความเขAาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

สำหรับเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปmท่ี 3  โรงเรียน

บAานเจาะบือแม 

72 

7 11.00-11.20 น. เบญญา อนันตประเสริฐ

ภูวเดช อินทเรือง 

ผลการจัดการเรียนรูAโดยใชAรูปแบบการเรียนรูA

แบบรoวมมือเทคนิค STAD เร่ือง ภูมิลักษณ.

100 



ลำดับ เวลา ช่ือผู6วิจัย ช่ืองานวิจัย ID 

มนต.ทิวา ไชยแกAว เมืองสงขลา ท่ีมีตoอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาทAองถ่ินศึกษาและความพึงพอใจในการ

เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 1 



  
 


