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กลุhมที่ 1          การจัดการเรียนรูkปฐมวัยและประถมศึกษาเพื่อพัฒนาผูkเรียนแบบองค8รวม 

ห"องนำเสนอ  น้ำพราว 1 

   

ลำดับ ช่ือผู"วิจัย ช่ืองานวิจัย ID 

1 ประกายกาญจณ,  รอดทิม การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ,  RAPD Model  เพ่ือ

สFงเสริมความสามารถในการคิดรวบยอดของเด็กปฐมวัย    

4 

2 สกุณา คงสุวรรณ การใชSกิจกรรมกลางแจSงสำหรับเด็กปฐมวัยเพ่ือพัฒนาทักษะ

สมองเพ่ือชีวิตท่ีสำเร็จ (Executive Functions) ดSานทักษะ

กำกับตนเองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบSานแซะ 

45 

3 นูรีฮะห, คามิ   

สุภาพร จันทรคีรี 

การพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใชSกิจกรรมการทำขนมไทยจาก

สีธรรมชาติในทSองถ่ินของนักเรียนช้ันอนุบาลปoท่ี 3 โรงเรียน

บSานเจาะปpนตัง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

49 

4 ฮาซัน  อากาปาแย  

นัชชิมา  บาเกาะ 

ผลการจัดการเรียนรูSแบบสืบเสาะหาความรูS 5E รFวมกับเทคนิค 

TGT ท่ีมีผลตFอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร,และทักษะ

กระบวนการกลุFมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปoท่ี 4 โรงเรียน

นิบงชนูปถัมภ, 

67 

5 ฮุซนา  มะเระ ผลการจัดการเรียนรูSรายวิชาศิลปะ เร่ือง สัดสFวนและความ

สมดุล โดยใชSกิจกรรมผSามัดยSอมสีมายา ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปoท่ี 6 โรงเรียนวัดหนSาถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ,) 

54 

6 พลากร พวงสุวรรณ 

รุจิราพรรณ คงชFวย 

โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช  

การใชSทฤษฎีการถFายโอนภาษาเพ่ือแกSปpญหาการใชSภาษาไทย

กลางติดสำเนียงภาษาถ่ินของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปoท่ี 1 

โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

89 

7 มาลิตา ละมูลสุข การพัฒนาชุดกิจกรรมเกมมหัศจรรย,คำควบกล้ำ ประกอบการ

จัดการเรียนรูSแบบซิปปาท่ีเนSนการแกSปpญหาแบบบูรณาการ

ดSวยเทคนิคเพ่ือนชFวยสอน กลุFมสาระการเรียนรูSภาษาไทย  

127 



ลำดับ ช่ือผู"วิจัย ช่ืองานวิจัย ID 

ช้ันประถมศึกษาปoท่ี 3 โรงเรียนบSานดาหลำ 

8 ศิริพร  หม่ืนหนู 

ธัญชนก  พูลศิลป} 

การพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร, เร่ือง ความหลากหลาย

ของสัตว, ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปoท่ี 4 โดยใชSเกมเป~น

ฐาน 

121 

9 ณัฐวดี   อารมณ,                                                                                    

เครือวัลย,   ทองหนูนุSย                                                                      

ผลการจัดการเรียนรูSแบบสืบเสาะหาความรูSบูรณาการรFวมกับ

ภูมิปpญญาชาวประมงชุมชนบางหอยท่ีมีตFอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร,ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปoท่ี 6 

โรงเรียนวัดเลียบ จังหวัดสงขลา 

132 



กลุhมที่ 2    การสอนวิทยาศาสตร8และคณิตศาสตร8ในศตวรรษที่ 21 

ห"องนำเสนอ  น้ำพราว 1 

 

ลำดับ ช่ือผู"วิจัย ช่ืองานวิจัย ID 

1 สิริพร  แกSวมาก 

ประชิต คงรัตน, 

การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร, ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปoท่ี 3 โดยใชSกระบวนการจัดการเรียนรูSเชิงรุก (Active 

Learning) รFวมกับการใชSส่ือการสอนแบบจำลอง 

28 

2 นาเดีย เจ�ะอีแต  

นัชชิมา บาเกาะ   

การพัฒนาความรูSเร่ืองพหุคูณของ 1 ถึง  12 ท่ีใชSนวัตกรรม

การศึกษาช้ันเรียนและการจัดการเรียนรูSโดยใชSเกมของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปoท่ี 4 โรงเรียนบSานยะต�ะ 

39 

3 ปทิตตา  ไชยมณี   

ภาชินี  เต็มรัตน, 

  

การศึกษาทักษะการคำนวณทางคณิตศาสตร,ในการจัดการ

เรียนรูSแบบบูรณาการภูมิปpญญาทSองถ่ิน การทำดอกไมSจันทน,

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปoท่ี 5 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม   

48 

4 ธนิสรณ, เพชรสำรวล

รุจิราพรรณ คงชFวย

โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร, เร่ือง 

ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลSอม โดยการจัดการเรียนรูSแบบสืบเสาะหา

ความรูS (5E) รFวมกับเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปoท่ี 4 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา 

58 

5 สมสุข สันมาแอ ผลการจัดการเรียนรูSโดยใชSรูปแบบเกมโชว,โทรทัศน,รFวมกับการ

เรียนรูSโดยใชSพืชในชุมชนท่ีมีตFอการคิดวิเคราะห,วิชา

วิทยาศาสตร,ชีวภาพ เร่ือง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปoท่ี 4 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลา 

85 

6 วิษณุ  ชูแสง 

สุวรรณี เปล่ียนรัมย, 

การศึกษาความคิดสรSางสรรค,ทางคณิตศาสตร, เร่ือง แกน

สมมาตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปoท่ี 3 ตามแนวทางการ

เรียนรูSแบบเป�ด 

115 

7 พัชราวดี  แสงจันทร, 

และสุวรรณี เปล่ียนรัมย, 

การศึกษาความคิดสรSางสรรค,ทางคณิตศาสตร, เร่ือง แบบรูป                                         

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปoท่ี 6 ตามแนวทางการเรียนรูSเชิง

รุก (Active learning)   

116 

8 สุไรยา นิยมเดชา การศึกษาทักษะการสรSางแบบจำลองทางวิทยาศาสตร, เร่ือง 

แบบจำลองอะตอม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปoท่ี 1 ผFานการ

จัดการเรียนรูSโดยใชSแบบจำลองเป~นฐาน                             

129 



ลำดับ ช่ือผู"วิจัย ช่ืองานวิจัย ID 

9 นายะห, แลแลวา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร, เร่ือง รูปท่ีมี

แกนสมมาตร โดยใชSหนังสือการ,ตูนบริบทชุมชน สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปoท่ี 3 

146 

10 สโรชา ไชยเพชร  

ธนิกา วศินยานุวัฒน, 

 

ผลการจัดการเรียนรูSโดยใชSแบบจำลองเป~นฐานรFวมกับแอป

พลิเคชัน Quiver ท่ีสFงเสริมทักษะการสรSางแบบจำลอง วิชา 

วิทยาศาสตร, เร่ือง เซลล,พืชเซลล,สัตว, ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปoท่ี 1 

149 

 

 



กลุhมที่ 3    การใชkการเรียนรูkโดยใชkภูมิปgญญาและวัฒนธรรมทkองถิ่นเปwนฐาน 

ห"องนำเสนอ  น้ำพราว 2 

 

ลำดับ ช่ือผู"วิจัย ช่ืองานวิจัย ID 

1 นนทกร  เสSงสุSน

เขมปpณฑา  เฟ��องปpญญา

ยุวัลดา  ชูรักษ, 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหนSาท่ีพลเมือง 

เร่ืองการปฏิบัติตนตามกฎหมายการคุSมครองสิทธิของบุคคล

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปoท่ี 1โดยการจัดการเรียนรูSดSวย

ตนเองกับการจัดการเรียนรูSแบบปกติ 

18 

2 ธัชพรรณ หนูชูไชย  

ยุวัลดา ชูรักษ, 

ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ 

การศึกษาผลการเรียนรูSรายวิชาสังคมศึกษา 4 (เศรษฐศาสตร,)  

เร่ือง การประยุกต,ใชSเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต โดยใชS

รูปแบบ CIPPA MODEL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปoท่ี 5 

โรงเรียนหาดใหญFรัฐประชาสรรค, 

34 

3 คัซมี ดาลียา         

สมฤดี ปาละวัล 

การพัฒนาทักษะการอFานสะกดคำโดยใชSวิธีสอนแบบทวิภาษา

รFวมกับแบบฝ�กเสริมทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปoท่ี 1 

โรงเรียนบSานตันหยง 

50 

4 อัลฟาฟา  บิลละเตะ การสรSางสรรค,การแสดง นาฏลีลาเปล่ียนผSาพระสามองค, 

สำหรับนักเรียนรายวิชาชุมนุมนาฏศิลป}ไทย โรงเรียนบSานเทพา 

อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา   

56 

5 ฟาดีละห,  กอเสง 

นพรัฐ เสนFห, 

การพัฒนาทักษะการเขียนเร่ืองจากภาพ โดยใชSแบบฝ�กทักษะ 

“นาประดูFนFาอยูF”สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปoท่ี 3 

โรงเรียนบSานควนประ อำเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปpตตานี 

59 

6 สิริญญา สุหลง  

ยุพดี ยศวริศสกุล 

ผลของการใชSฐานการเรียนรูSตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ในการสFงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปoท่ี 3 โรงเรียนบSานกูวิง 

อำเภอเมือง จังหวัดปpตตานี 

69 

7 ธนกร บริพันธ,   

เจรจา บุณวรรณโณ  

อังศณา ณ สงขลา 

การพัฒนาทักษะความคิดสรSางสรรค, เร่ือง เศรษฐกิจชุมชน

หาดใหญF โดยใชSชุมชนเป~นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปoท่ี 

5 โรงเรียนหาดใหญFวิทยาลัย   

อำเภอหาดใหญF จังหวัดสงขลา 

74 

 

 

8 ภัทรานิษฐ,  บุญฤทธ์ิ 

ภาชินี  เต็มรัตน, 

รุFงทิพย,  ปราโมทย,พันธุ, 

การจัดการเรียนรูSวิชาวิทยาศาสตร,โดยใชSภูมิปpญญาทSองถ่ินเป~น

ฐาน :  สSมโอหอมควนลังบูรณาการเร่ืองสFวนประกอบของพืช 

ช้ันประถมศึกษาปoท่ี 4 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพท่ี 11 

84 



ลำดับ ช่ือผู"วิจัย ช่ืองานวิจัย ID 

9 มณทิพย,  ศรีรักษา

วิภาดา  พินลา  

การพัฒนาสมรรถนะการเป~นพลเมืองท่ีเขSมแข็ง โดยใชSการ

จัดการเรียนรูSแบบแสดงบทบาทสมมติรFวมกับการบูรณาการ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชาสังคมศึกษา เร่ือง กฎหมายใน

ชีวิตประจำวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปoท่ี 3 โรงเรียนศรี

บรรพตพิทยาคม 

112 

10 แสงดาว แกSวทอง  

ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ 

ยุวัลดา ชูรักษ, 

การศึกษาผลการเรียนรูSสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปoท่ี 3 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ท่ีไดSรับการจัดการเรียนรูSดSวย

กระบวนการสืบเสาะหาความรูS 5E บูรณาการรFวมกับ

วัฒนธรรมและภูมิปpญญาทSองถ่ิน 

119 

 

 



กลุhมที่ 4   การพัฒนาภาษาอังกฤษและบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูk 

ห"องนำเสนอ  น้ำพราว 2 

 

ลำดับ ช่ือผู"วิจัย ช่ืองานวิจัย ID 

1 ชวัลวิทย, พิณเขียว พฤติกรรมการใชSส่ือออนไลน, โดยใชSกิจกรรมการเรียนรูSแบบ 

BIG MODEL สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปoท่ี 3 โรงเรียน

หารเทารังสีประชาสรรค,   

23 

2 นาดียา ยามา 

นูรไลลา อาแซ 

คเชษฐ ปุรัษกาญจน, 

สิริลักษณ, เกษรปทุมานันท, 

กุลนิดา สายนุSย 

วรยุทธ ชัยเจริญสมบัติ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กลSามเน้ือ 

กระดูก และขSอ โดยการจัดการเรียนรูSแบบใชSคำถามผFาน

การ,ตูนแอนิเมชันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปoท่ี 4                     

โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)   

35 

3 อารียา   ขะเด	
อังศนา ณ สงขลา	
เจรจา บุญวรรณโณ 

ผลการจัดการเรียนรูSแบบโฟนิกส, (Phonics) เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการจำอักษรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปoท่ี ๒ โรงเรียนบSานเลียบ ผFานกิจกรรม 

Active learning 

40 

4 รสิตา ดาศรี 

พิมพ,ภัช ภูFทอง ฤทธ์ิเดช 

ทัชชญา สังขะกูล 

วรสุดา ขวัญสุวรรณ 

เรืองรัมภา อินทรักษ, 

ภาณุพันธ,นัดดา  ดำนุSยราวัฒน, 

การพัฒนาศักยภาพขSอมูลพ้ืนฐานชุมชนสูFการทFองเท่ียวผFาน

กระบวนการเรียนรูSอยFางมีสFวนรFวมดSวยเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ   

44 

5 อาภาสิริ อุ�ยจ�าย การใชSชุดแบบฝ�กเสริมความรูSดSานคำศัพท,ภาษาอังกฤษ โดย

การใชSกลวิธีการเดาความหมายคำศัพท,จากตัวช้ีแนะใน

บริบท เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดSานคำศัพท,ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปoท่ี 6 

63 

6 ฮัสนะห, รอเหม 

เนาวรัตน, มะลีลาเต�ะ 

ผลการจัดการเรียนรูSโดยใชS Google Earth ในวิชา

ภูมิศาสตร, เร่ือง สถานท่ีสำคัญในทSองถ่ิน: ถ้ำกระแชง ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปoท่ี 5 โรงเรียนบSานเจาะปpนตัง 

อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

76 



ลำดับ ช่ือผู"วิจัย ช่ืองานวิจัย ID 

7 เฉลิมกาญจน,  เทพยา   

เจรจา บุณวรรณโณ   

อังศณา ณ สงขลา 

ผลของการจัดการเรียนรูSโดยใชSกระบวนการจ๊ิกซอว,รFวมกับ

การใชSแอปพลิเคชันคาฮูทท่ีมีตFอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ือง ชนิดของประโยคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปoท่ี 6 

โรงเรียนหาดใหญFวิทยาลัย  อำเภอหาดใหญF  จังหวัดสงขลา 

83 

8 อัญชลี แทบทาม  

พิชญา สุวรรณโน 

วิมล งามย่ิงยวด 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดการ

เรียนรูSแบบปฏิบัติการรFวมกับ TPACK Model เร่ือง การหา

ความเขSมขSนในหนFวยรSอยละโดยมวลตFอปริมาตรของ

สารละลายน้ำเกลือในการทำไขFครอบ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปoท่ี 2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม   

111 

9 สุนิสา อีดเหล็ก การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูSดSานการอFานและการ

เขียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง คำศัพท,หมวดคำกริยา   

โดยใชS can you action game ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปoท่ี 5  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต จังหวัดสตูล 

128 

  



 

 

 


