
รายละเอียดรูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ในโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงาน  
“นวัตกรรมวิชาชีพคร”ู  เครือขายวิจัยทางการศึกษาภาคใตตอนลาง  

ในวันท่ี 21 มกราคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ผลงานนิสิต สายวิทยาศาสตร 

  ท่ี ชื่อ – สกุล ชื่อเร่ือง รูปแบบการนําเสนอ 
1. ภัทราพร  เจะเซ็ง การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะ (5E) รวมกับการเรียนรูแบบ 

KWL  เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง ปจจัยท่ีสงผล
ตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

บรรยาย 

2. จุฑาลักษณ  ริยาพันธ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องระบบยอยอาหารของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยการจัดการเรยีนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู (5E) รวมกับการใชชุดกิจกรรม 

บรรยาย 

3. จุฑารัตน  เหลือแกว การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อาหารและ
สารอาหารโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
รวมกับเกม ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

โปสเตอร 

4. รังสิตา  หาญพันธุ การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบภมูิคุมกัน วิชา
วิทยาศาสตรพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใช
กระบวนการจดัการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD  

บรรยาย 

5. เมธาวี  ประดับแสง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการ
สอนแบบสืบเสาระหาความรู 5E รวมกับผังมโนมต ิ

โปสเตอร 

6. เกศรา  หอยสังข ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการ
ดํารงชีวิตโดยใชการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน 
(5E) รวมกับการสรางแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 

โปสเตอร 

7. กรวิชญ  รักบุร ี การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร เรื่อง 
ความสัมพันธและฟงกชันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 โดยใชวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิ
ซิท รวมกับการใชแบบฝกเสรมิทักษะ 

บรรยาย 

8. นิรุช  พรมแกว ผลการจัดการเรยีนรูโดยใชแบบซปิปา (CIPPA Model) ท่ีมีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง ลําดับและ
อนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหาดใหญ
วิทยาลัย 2  

บรรยาย 

9. อนุสรา  สิทธิรักษ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง เศษสวน โดยใช
รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4 MAT ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนหาดใหญวิทยาลัย 2 

โปสเตอร 

10. อาทิตา  คงขํา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเรื่องไฟฟา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการใชการจัดการเรยีนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับรูปแบบการสอน
แบบรวมมือจากเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 
 

บรรยาย 



  ท่ี ชื่อ – สกุล ชื่อเร่ือง รูปแบบการนําเสนอ 
11. วราลี  ฟุงเฟอง การจัดการเรยีนการสอนแบบสืบเสาะรวมกับกลวิธีการโตแยง 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสรางคําอธิบายทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนธรรมโฆษิต จังหวัดสงขลา 
 

บรรยาย 

12. ศศิธร  ฤทธิพรัด ผลการใชรากศัพทควบคูกับสื่อวีดโีอเพ่ือพัฒนาความเขาใจ
ศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตร หนวยการเรยีนรูท่ี 3  เรื่อง 
เซลลของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีน
ธรรมโฆษิต จังหวัดสงขลา 

บรรยาย 

   

 

ผลงานนิสิตสายสงัคมศาสตร 

       ท่ี ชื่อ – สกุล ชื่อเร่ือง รูปแบบการบรรยาย 
1. ฐิติพงศ  พรหมมวง การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูเพ่ือสงเสรมิกลยุทธการเรยีน

ภาษาอังกฤษดานการจําของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

บรรยาย 

2. แพรพรรณ  ขุนคต การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การใชกลามเน้ือมดัเล็กของเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาล 1/3 
โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคณุานุสรณ) 

บรรยาย 

3. จุฑามาศ  มีเจย การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความภาษาไทย
โดยใชเทคนิค KWL Plus ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนเทศบาล 3 (โสภณวิทยาคณุานุสรณ) 

โปสเตอร 

4. นิติกร  ชางทอง ผลของโปรแกรมฝกตาราง 9 ชอง ท่ีมีตอความสามารถในการ
เลี้ยงลูก 
ฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิง โรงเรยีน
สตรีพัทลุง 

บรรยาย 

5. กนกวรรณ  นวลแกว ผลการใชแรงเสรมิทางบวกตอพฤติกรรมการไมสงงานของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/7 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัด
สงขลา 

บรรยาย 

6. สุภาวรรณ  จิตตเพง การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาตเิพ่ือพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรการรูคา 1-10 ของเด็กปฐมวัย 

โปสเตอร 

7. วรรณนิศา  ธารเนตร การพัฒนาชุดเกม เพ่ือสงเสรมิความรูทางดานคําศัพท เรื่อง 
Food & Fashion สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ปการศึกษา 2560 

บรรยาย 

8. ธันยชนก สุมาล ี การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะการฟง
และการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมแบบรวมมือกันเรียนรู
เทคนิคการแขงขันเกมเปนทีม (TGT) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา  ปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลยัสมบูรณกุล
กันยา 
 

โปสเตอร 



       ท่ี ชื่อ – สกุล ชื่อเร่ือง รูปแบบการบรรยาย 
9. อังคณา  นาคพล การพัฒนาชุดเกมประกอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 

โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคเรียนดวยชวยกัน เรื่อง 
อาณาจักรสัตว (The animal kingdom) สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

โปสเตอร 

10. ลัดดาวัลย  บินโตะหีม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหา 
เรื่อง ประวัติและความสําคญัของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ 
และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” โดยการสอน
แบบโฟรแมท 

บรรยาย 

11. ณัฐวุฒิ  จงจิต  การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย
สมบูรณกุลกันยาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5Es) 

บรรยาย 

12. ศราวุธ  แกวบุตร การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 
เรื่อง การพัฒนาการทางประวัติศาสตรของภมูิภาคในทวีเอเชีย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชวิธีการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนเปนกลุมกับรูปแบบการสอนปกต ิ

บรรยาย 

13. พงศศักดิ์  หนูเอียด การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู เรื่องพัฒนาการของ
ภูมิภาคตางๆของโลก สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร กลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนมัธยมสิริวัณว
รี 2 สงขลา ระหวางเทคนิคสื่อประสมกับปกต ิ

โปสเตอร 

14. อัญชลีพร  จิตพรหม การศึกษารายกรณีเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียน
ออทิสติก 

บรรยาย 

15. อนันต  ชูชวย การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูและความพึงพอใจ
ของนักเรียนกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 5 โดยใช
บทเรียนสาํเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ 

บรรยาย 

16. ทศพร  สงศร ี การใชวิธีการสอนแบบกลุมสมัพันธเพ่ือสงเสรมิความเขาใจใน
การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

บรรยาย 

 

   ใหนิสิตดําเนินการจัดเตรียมการนําเสนอตามรูปแบบท่ีกําหนด ตามรายละเอียดดังแนบ  หากนิสิตมี
ประเด็นสงสัยใดๆ สามารถติดตอไดท่ี คุณอุทัย  ศิริคุณ (ผูประสานงาน) โทร. 084-1940068 
 

 

 

 



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอปฏิบติัสาํหรับการนาํเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร 

 

กําหนดใหทําโปสเตอรแบบมีขาตั้ง จํานวน 1 แผนตอ 1 เรื่อง โดยจัดทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

ขนาดอักษรควรมีขนาดเพียงพอท่ีจะอานไดในระยะหาง 1 เมตร ประกอบดวย 

หรือ 

กําหนดใหโปสเตอรมีขนาดกวาง 90 ซม. X ยาว 120 ซม. จํานวน 1 แผน ตอ 1 เรื่อง  โดยจัดทําเปน

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาดอักษรควรมีขนาดเพียงพอท่ีจะอานไดในระยะหาง 1 เมตร ประกอบดวย  

 

1. ช่ือเรื่อง  : มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามผลงานท่ีนําเสนอ) 
2. ช่ือผูทําวิจัย  และหนวยงานท่ีสังกัด 
3. บทคัดยอ  สรุปสาระสําคัญเฉพาะท่ีจําเปน  ใชภาษารัดกุมเปนประโยคสมบูรณ  และเปนรอยแกวโดย

ไมแบงเปนขอๆ 
4. คํานํา  บอกความเปนมาและวัตถุประสงคของการวิจัย 
5. อุปกรณและวิธีการ 
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
7. สรุปผลการวิจัย 
8. เอกสารอางอิง เลือกเฉพาะท่ีเก่ียวของโดยตรงเทานั้น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   มีการประกวดและใหรางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 

 

 

ขอปฏิบติัสาํหรับการนาํเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 
 

1. เวลาการนําเสนอ  15  นาที  เวลาซักถาม  5  นาที  รวม 20 นาที 
 

2. เ ม่ื อ นํ า เ ส น อ ไ ป แ ล ว  1 0  น า ที   ผู ดํ า เ นิ น ร า ย ก า ร จ ะ ย ก ป า ย แ จ ง เ ตื อ น                                        
เม่ือหมดเวลา  15  นาที ผูดําเนินรายการจะยกปายแจงเตือนอีกครั้ง  ขอใหผูนําเสนอ    
หยุดการนําเสนอ  และเตรียมตัวตอบคําถาม 

 

3. ผลงานท่ีนําเสนอ  ควรจัดทําเปน  MS PowerPoint  2003 และ 2007 เทานั้น  
 

4. นักวิจัยจะตองนําไฟลท่ีจะนําเสนอมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอรในหองประชุมท่ี
ทานจะนําเสนอในเวลา 12:20-12:40 น. 
หากผูนําเสนอไมนําไฟลมาลงในเครื่องคอมพิวเตอรตามกําหนดเวลาดังกลาวอาจมีการ

เปล่ียนแปลงลําดับการนําเสนอของทาน โดยใหสิทธิ์ผูมาลงทะเบียนไฟลไวกอน ท้ังนี้ ข้ึนอยู
กับดุลพินิจของประธาน Session นั้นๆ เพ่ือความรวดเร็วและเปนไปตามกําหนดเวลาการ
นําเสนอท่ีไดแจงไว 
 
5. หากผูนําเสนอตองการนําเสนอในรูปแบบอ่ืนหรือตองการใชโปรแกรมอ่ืนนอกเหนือจาก   

MS PowerPoint 2003 และ 2007  กรุณาแจงฝายจัดการประชุมกอนลวงหนา 2 วันกอน
การจัดประชุมเพ่ือจะไดประสานการจัดโสตทัศนูปกรณไวใหอยางเหมาะสม 

 

6. ขอใหผูนําเสนอกรุณารักษาเวลา  เพ่ือใหการนําเสนอผลงานวิจัยเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด
และเสร็จสิ้นตามเวลา   
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