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Schedule for Poster  Presentation 

8th  December 2016  (01.30 - 03.30 PM) 

Education (ศึกษาศาสตร/์ครุศาสตร์) 
at Rajanagarindra meeting room, 5th floor, 100 Year Somdech Phra Srinagarindra Building 

 
No. ID Name Title University/Institute 

1 P-ED-009 Jiraporn Wongkerd THE STUDY OF GRADUATES’ PERFORMANCE IN GENERAL 
EDUCATION  

King Mongkut’s University of Technology 
Thonburi 

2 P-ED-010 Chalie Patarapichayatham 
and Akihito Kamata 

 EVALUATION OF THE ABILITY ESTIMATES UNDER THE         
BI-FACTOR TESTLET MODEL 

 Southern Methodist University 
Dallas,Texas, USA 

3 P-ED-031 Jiraporn Wongkerd  Ekarut 
Ruayruay and Tarapong 
Karnjanaparichat 

DEVELOPMENT  OF FACILITATE SKILL THE RAJAMANGALA 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA TEACHER TO SUPPORT 
IMPLEMENTATION OF WORK INTEGRATED LEARNING 

King Mongkut’s University of Technology 
Thonburi 

4 P-ED-049 Wilaiwan Wongjinda DEVELOPMENT OF SELF-INSTRUCTION THROUGH ONLINE 
LEARNING ON TEACHING SKILL FOR INDUSTRIAL EDUCATION 

Rajamangala University of Technology 
Suvarnabhumi  

5 P-ED-051 Watchara Senajuk   A TEACHING EVALUATION OF PRE-SERVICE TEACHER 
STUDENTS IN BIOLOGY MAJOR IN EDUCATION PROGRAM OF 
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY 

Rajabhat Mahasarakham University 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

วันที่ 8 ธันวำคม 2559 เวลำ 13.30 – 15.30 น. 

กลุ่มศกึษำศำสตร์/ครุศำสตร์ (Education) 
 ณ ห้องประชุมรำชนครินทร์ ชั้น 5 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ล ำดับ รหัส ชื่อผู้น ำเสนอ ชื่อเร่ือง มหำวิทยำลัย/สถำบันหน่วยงำน 

1 P-ED-001 นฤมล เจริญพรสกุล  องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการบรหิารโรงเรียนเอกชน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

2 P-ED-002 วิทยา จอมทอง   การพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์เรือ่งการคูณบนแท็บเล็ตพีซ ีส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

3 P-ED-003 สุวรรณา  จุ้ยทอง การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยโครงงาน สู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

4 P-ED-004 จีรนันท์ ทองอ่วม    การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคณุภาพการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์ 

5 P-ED-005 ฐิติมา กาบแก้ว  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

6 P-ED-006 พิชามญช์ุ  ส ารวม   การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศกึษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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ล ำดับ รหัส ชื่อผู้น ำเสนอ ชื่อเร่ือง มหำวิทยำลัย/สถำบันหน่วยงำน 

7 P-ED-007 จิรศักดิ ์ ไกรเพียร   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารกับ
วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 

8 P-ED-008 วริฏฐา อนุมณี   การจัดการเรยีนรู้แบบวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู ้7 ขั้นร่วมกับผัง
กราฟิก ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สารรอบตัว และ
ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

9 P-ED-011 ชุติมา  แก้วเก่า  การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาองักฤษ เรื่อง Prepositions 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

10 P-ED-012 กฤติมา มูลจัด   การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บรหิารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์                        
ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 

11 P-ED-013 นัทธินันท์  ละมายสิงห ์ การใช้นิทานเพื่อพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

12 P-ED-014 นิสา บุญประเสริฐ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษา
ชัยนาท 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
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ล ำดับ รหัส ชื่อผู้น ำเสนอ ชื่อเร่ือง มหำวิทยำลัย/สถำบันหน่วยงำน 

13 P-ED-015 ทิชา เขม้นเขตการ การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจ าแนกค าในภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

14 P-ED-016 ฉวีวรรณ ฉัตรวิไล สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสง่ผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

15 P-ED-017 ณัฏฐนันท์ เพ็ญแจ้ง ผลการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ชุดการสอนที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาที่ 6 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์    

16 P-ED-018 แอนนา พิลาภ   การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์

17 P-ED-019 นภาภสัสร์ ธนาถิรกุล ผลการสอนอ่านภาษาไทยแบบเอสคิวสามอาร์ที่มตี่อความสามารถในการอ่าน
จับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์    

18 P-ED-020 ธิษณา พิลาล้ า   สภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของคร ู มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
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ล ำดับ รหัส ชื่อผู้น ำเสนอ ชื่อเร่ือง มหำวิทยำลัย/สถำบันหน่วยงำน 

19 P-ED-021 ชัชฎาภรณ์  หงษ์กลาย การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรมของ
นักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ระหว่างการจัดการเรยีนรูโ้ดยการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับเทคนิคแบบระดมสมอง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี

20 P-ED-022 นันทพร รารักษ์   ผลของการใช้แนวการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี ซี 
ไอ อาร์ ซี ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

21 P-ED-023 ชัชฎาภรณ์ ภูตันวงษ์ การด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

22 P-ED-024 พรทิพย์ เพ็ชร์รื่น   ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา ตามอัธยาศยัจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร ์

23 P-ED-025 พิมพ์ชนก อินทะโชติ   ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมองค์การภายในสถานศกึษาตามทรรศนะของผู้บริหารและครู  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุร ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

24 P-ED-026 อลงกรณ์ งามกุศล   การด าเนินการบรหิารงานบุคคลในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
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ล ำดับ รหัส ชื่อผู้น ำเสนอ ชื่อเร่ือง มหำวิทยำลัย/สถำบันหน่วยงำน 

25 P-ED-027 หัสยา บุญศรไชย   ความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อจดัการเรียนรูสู้่ประชาคมอาเซยีนของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                     
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

26 P-ED-028 ดลนภา พงษ์ทรัพย์   กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

27 P-ED-029 รัตน์เกล้า สืบเสาะ   การประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครสูงักัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุร ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

28 P-ED-030 มนัสวีร์ สรรพชัยยุทธ์   คุณธรรมของผู้บรหิารสถานศึกษา ตามความคดิเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

29 P-ED-032 อภิชาติ อ่อนเอม แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศกึษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต  2 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

30 P-ED-033 กษมา สุขุมาลจันทร ์ แรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 32 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสพุรรณบรุ ี
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ล ำดับ รหัส ชื่อผู้น ำเสนอ ชื่อเร่ือง มหำวิทยำลัย/สถำบันหน่วยงำน 

31 P-ED-034 ยุพิน กรุมรัมย์   สภาพการวจิัยในช้ันเรียนของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต าบลในจังหวัดบุรรีัมย ์

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์

32 P-ED-035 สุทธินี สีเหลื่อม   สภาพและแนวทางการท างานเป็นทีมของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบรุีรัมย ์

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์

33 P-ED-036 ชาญชัย วงศ์สิรสวสัดิ ์ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้นของ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์                   
ในพระบรมราชูปถัมภ ์  

34 P-ED-037 ศรัณยู เกี้ยวกลาง   พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บรหิาร และครูโรงเรยีนสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสมีา 

มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล  

 

35 P-ED-038 ณภัทร เกีย้วกลาง การศึกษาพฤติกรรมกัลยาณมิตรนเิทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล  

 
36 P-ED-039 

 

อังคนา กรัณยาธิกุล   

 

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์                    
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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ล ำดับ รหัส ชื่อผู้น ำเสนอ ชื่อเร่ือง มหำวิทยำลัย/สถำบันหน่วยงำน 

37 P-ED-040 
 

ทิพวรรณ ส าเภาแก้ว   
 

ปัจจัยการบริหารทีส่่งผลต่อประสทิธิผลของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์ 
 

38 P-ED-041 
 

จงกล ภู่เทียน  
 

การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สง่ผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์ 
 

39 P-ED-042 เพ็ญลดา ทู้ไพเราะ ผลการจัดการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think-
Pair-Share) เรื่องอัตราส่วนและรอ้ยละ  ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

40 P-ED-043 นาตยา บุตะเขียว    ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการท างานเป็น
ทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์
 ในพระบรมราชูปถัมภ ์  

41 P-ED-044 ชลดา บัวสี   ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรยีนกับขวัญก าลังใจ
ในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                     
ในพระบรมราชูปถัมภ ์  

42 P-ED-045 กนกวลี สุขปลั่ง   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารกับขวญัก าลังใจใน
การท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                     
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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ล ำดับ รหัส ชื่อผู้น ำเสนอ ชื่อเร่ือง มหำวิทยำลัย/สถำบันหน่วยงำน 

43 P-ED-046 เตือนใจ  แสวงสุข การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิม่เตมิ วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญ
จังหวัดชัยนาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนหันคาราษฎรร์ังสฤษดิ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 

 

44 P-ED-047 นุชสรา ปานเพ็ชร      การด าเนินงานเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์

45 P-ED-048 ไอศวรรย์ สุวรรณไตรย์   การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                     
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

46 P-ED-050 อรรณพ มลูเดช   แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัด
การศึกษา โรงเรียนในอ าเภอแม่วงก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

 

47 P-ED-052 ธันยพร หนุนอนันต์   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษและความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจโดยวิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA ร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

 

48 P-ED-053 อรสุมา ถาวรสุขอนันต ์ ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจีแพส ที่มตี่อความสามารถในการ
เขียนเรียงความ  และเจตคติต่อการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  



The 41st National and 5th International Graduate Research Conference                                                                                                             
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาต ิครั้งที่ 5 

 
ล ำดับ รหัส ชื่อผู้น ำเสนอ ชื่อเร่ือง มหำวิทยำลัย/สถำบันหน่วยงำน 

49 P-ED-054 มยุรี โรจน์อรณุ ผลของการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่มทีม่ีต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และความสามารถในการท างานกลุ่ม            
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

50 P-ED-055 จุไรรัตน์ สร้อยศรี   การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรูต้ามรปูแบบ 
PCRSEและรูปแบบคู่มือคร ู รายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี

51 P-ED-056 อรัญญา ขัดศิริ   ทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของคร ู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 

 
52 P-ED-057 

 

วุฒิชัย โลนันท  

 

กระบวนการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

 
53 P-ED-058 อดุลย์ จันตา   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใหญ่ตอนต้นเพื่อเสรมิสร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

54 P-ED-059 

 

เสาวคนธ์ เมืองสุข  

 

ผลการจัดการเรยีนรู ้Predict-Observe-Explain ร่วมกับ ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
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ล ำดับ รหัส ชื่อผู้น ำเสนอ ชื่อเร่ือง มหำวิทยำลัย/สถำบันหน่วยงำน 

55 P-ED-060 ณพรรษ อาทิตวรากูล   
 

การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคิด
วิเคราะหส์ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

56 P-ED-061 
 

สมบัต ิพรหมสวรรค ์  
 

แนวทางการพัฒนาตลาดทีม่ีโครงสร้างอาคารถาวร เพื่อส่งเสรมิให้เป็นแหล่งการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

57 P-ED-062 
 

อรุณรตัน ์ขยันดี   
 

การเปรยีบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินและน าเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรยีนรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์                    
ในพระบรมราชูปถัมป ์ 
 

58 P-ED-063 

 

ธนวัฒน์ ขุนราช  

 

การศึกษาปัจจัยทีส่ัมพันธ์กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง       

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสพุรรณบรุ ี 

 

59 P-ED-064 กัณญ์ฐญาณ์ สุขสวสัดิ ์ ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะผู้น ากับการบริหารแบบมสี่วนร่วมของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 


