
รายละเอียดรูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิต สถาบันเครือขายฯ 
ในโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงาน  

“นวัตกรรมวิชาชีพคร”ู  เครือขายวิจัยทางการศึกษาภาคใตตอนลาง  
ในวันท่ี 21 มกราคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง รูปแบบการ

นําเสนอ 
หมายเหตุ 

1. สุทธิรักษ  จิตชื่น ผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  K-W-D-L 
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 
เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ท่ีมี
ตอความสามารถในการแกโจทยปญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

บรรยาย มอ.ปตตานี 

2. ศิราณี  ฤทธิโรจน ผลการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ STAD 
รวมกับการใชแบบฝกทักษะท่ีมีตอคะแนน
พัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

บรรยาย มอ.ปตตานี 

3.  โนรฮีดาย สะมะแอ  การสอนโดยใชบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส(e-
Learning) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

บรรยาย มอ.ปตตานี 

4.  ปทมา ยีสิด ิ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรื่ององคประกอบคอมพิวเตอร โดย
ใช Augmented Reality และ แอปพลิเคชัน 
Quizizz สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวดัปตตานี 

บรรยาย มอ.ปตตานี 

5. สีติรอกีเยาะ อูมา การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน
ท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ 
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

บรรยาย มอ.ปตตานี 

6. ศรัณยา   พลายดวง การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและวงจร สําหรับนักเรียน ปวช.1 
สาขางานแมคคาทรอนิกส  

บรรยาย มทร.ศรีวิชัย  



  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง รูปแบบการ
นําเสนอ 

หมายเหตุ 

7. ปณณวิชญ  จุตุโชติกานต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยสื่อ
ประสม เรื่อง “เทคนิคในการนําเสนอ” ใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
อาชีพ รหัส 3001-2001  

บรรยาย มทร.ศรีวิชัย  

8. เอกรินทร  เขียวไปล การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ MIAP 
สําหรับรายวิชาการติดตั้งไฟฟาในอาคาร บูรณา
การสอนโดยการถายทอดสดผานโปรแกรม 
Facebook 

โปสเตอร มทร.ศรีวิชัย 

9. ปาริฉัตร  แสงดํา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
เรื่อง บรรยากาศโดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู แบบ SE  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล 

บรรยาย มรภ.สงขลา 

10. วีระพงศ  ชางรอบ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เขาใจ เรื่อง Myths and legends โดยใชแบบฝก
ทักษะรวมกับการแสดงบทบาทสมมต ิของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนวมิน ทรา
ชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา 

บรรยาย มรภ.สงขลา 

11. มูนีเราะห   แวกาปง การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ํา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/5 โรงเรียน
เทศบาล 2 (บานหาดใหญ) จังหวัดสงขลาโดยใช
แบบฝกทักษะรวมกับเกมบิงโก 

บรรยาย มรภ.สงขลา 

12. ฤทัยรัตน   ศักดิรัตน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
เรื่อง รากท่ีสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
2/3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใช
แบบฝกทักษะตามแนวคิดการเสริมตอการเรียนรู
ของไวกอตสกี 

บรรยาย มรภ.สงขลา 

13. นิวัฒน  เตงท้ิง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
2/13 โรงเรียนวรนารเีฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใช
แบบฝกเสริมทักษะรวมกับเทคนิคการเสริมแรง
ดวยการใหคะแนนโบนัส 

โปสเตอร มรภ.สงขลา 

14. จุฑาทิพย  ปลื้มใจ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การถายโอนความรอนโดยใช
สื่อประสม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โปสเตอร มรภ.สงขลา 
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โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อําเภอเทพา จังหวัด
สงขลา 

15. นัสรีน  ลาเตะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาระหาความรู 5E 

โปสเตอร มรภ.สงขลา 

16. ศศินิภา  แซลิ่ม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่องพันธุกรรมและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยใชแบบฝกทักษะ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
เทพพิทยาภาณุมาศ จังหวัดสงขลา  

โปสเตอร มรภ.สงขลา 

17. ซูซันซินี  โตะแวมะ พัฒนานวัตกรรมปฐมวัย : ทักษะการใชกลามเนื้อ
มัดเล็กดวยกิจกรรม   
ศิลปสรางสรรคดวยใบตอง 

บรรยาย มรภ.ยะลา 

18. ไลลา   สาและ การพัฒนานวัตกรรมปฐมวยั : การพัฒนาทักษะ
ทางสังคม ดวยกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน 

บรรยาย มรภ.ยะลา 

19. อิบตีซาม   เจะหะ  การพัฒนานวัตกรรมปฐมวยั : การพัฒนา
กลามเนื้อมัดเล็กดวยกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
วัสดุธรรมชาติ เรื่อง ผลการใชกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาตท่ีิมีตอความสามารถ
ดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้น
อนุบาลปท่ี 2/4  

บรรยาย มรภ.ยะลา 

20. อาฟซา     อีแต การพัฒนาการละเลนกีฬาพ้ืนบาน ตะกรอขนไก 
เพ่ือการแขงขัน 

โปสเตอร มรภ.ยะลา 

21. ยุวดี     นิลแท การพัฒนาสมรรถนะทางกายโดยทาออกกําลัง
กายจากการละเลนซีละของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

โปสเตอร มรภ.ยะลา 

22. มะสุกรี  เจะมะ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอาหรับ ระหวางการสอนแบบบรรยายกับ
การใชเกมประกอบการสอน  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  
6 โรงเรียนบานตะโละหะลอ อําเภอรามัน  
จังหวัดยะลา 

บรรยาย ม.ฟาฏอนี 

23. ธนารัตน  หมาดหวัง การศึกษาผลการใชการจัดการเรียนรูเเบบ BBL 

เพ่ือสงเสริมทักษะการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

รายวิชา อิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

บรรยาย ม.ฟาฏอนี 
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หมายเหตุ 

โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร 

24. มารีนา  หลีปาหยัง การพัฒนาพฤติกรรมความสนใจในการเรียนโดย

ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดล

รายวิชาอิสลามศึกษาของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี2 โรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร 

บรรยาย ม.ฟาฏอนี 

25. สอแลฮะ  ยาติกุล พฤติกรรมเด็กอยูไมนิ่งในภาวะท่ีมีสมาธิสั้นชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3/2 โรงเรียนบานเขาตูม 

โปสเตอร ม.ฟาฏอนี 

26. อภัทรตรา  ราชการ การพัฒนาทักษะการอานภาษามลายูโดยใช

นวัตกรรมแถบสี ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 

2 โรงเรียนศานติวิทยาโสรง 

โปสเตอร ม.ฟาฏอนี 

27. ซารีนา  โตงกูล การแกปญหาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเขาตูม โดยใช

นิทานเด็กเอย เด็กดี 

โปสเตอร ม.ฟาฏอนี 

28. ซาปกะห  ดือเระ ผลการใชเทคนิคการเรียนการสอน ในรูปแบบ
ทฤษฎีพหุปญญา รายวิชาภาษาอาหรับ เรื่อง คา
ศัพทภาษาอาหรับเก่ียวกับสัตว ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2 ตาดีการาวฎอตุลอัตฟาล       
(อาตัสบาโง) 

โปสเตอร ม.ฟาฏอนี 

29. ซาอีดา   มะโซะ  ผลการใชวีดีโอเลานิทานปรับพฤติกรรมใหมี
กาลเทศะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

โปสเตอร ม.ฟาฏอนี 

30. ซีตีฮายา  ลอแม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความจา 
โดยใชนวัตกรรมสื่อภาพเลา ในรายวิชาฟกฮฺ เรื่อง
การปฏิญาณตน ของนักเรียน ชั้นอิบติดาอี 2 ตาดี
กา ราวฎอตุลอัตฟาล 

โปสเตอร ม.ฟาฏอนี 

31. สุธิดา  หมัดเหยด การใชอนาชีดในการสอนเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
ศานติวิทยา โสรง 

โปสเตอร ม.ฟาฏอนี 

 
   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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