
รายช่ือนิสิต/นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่ไดรับการตอบรับใหนําเสนอบทความวิจัย 

ในโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงาน “นวัตกรรมวิชาชีพครู” 
เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง คร้ังที่ 2 

วันเสารที่ 26 มกราคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ท่ี ช่ือบทความวิจัย ช่ือ-สกุลนิสิต วิชาเอก สังกัด รูปแบบการนําเสนอ 
1. การจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติเพ่ือสงเสริมทักษะการ

เปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย  
วิกานดา  ขุนทอง การศึกษาปฐมวัย ม.ทักษิณ โปสเตอร 

2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส โดยใชกระบวนการจัดการ
เรียนรูแบบหองเรียนกลับดานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

นิจสุภา  หลักชุม ฟสิกส ม.ทักษิณ บรรยาย 

3. การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรดวยการ
จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 3 

ภูมิฉาน    ตรงสกุล เคมี ม.ทักษิณ บรรยาย 

4. การพัฒนานวัตกรรมการสอนแบบโครงงานบูรณาการชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

จามรี  สงแสง ชีววิทยา ม.ทักษิณ โปสเตอร 

5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางวิทยาศาสตร โดยการ
ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนหวยยอด จังหวัดตรัง 

สาวิตรี   สามารถ ฟสิกส ม.ทักษิณ โปสเตอร 

6. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและทักษะการอานคิด
วิเคราะหวรรณคดี โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ CIRC ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

วีรยา  ศรีระบาย ภาษาไทย ม.ทักษิณ โปสเตอร 

7. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรูงานและพลังงาน 
โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิค
โพลยาวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

ธนารักษ   ลําลอง ฟสิกส ม.ทักษิณ บรรยาย 



ท่ี ช่ือบทความวิจัย ช่ือ-สกุลนิสิต วิชาเอก สังกัด รูปแบบการนําเสนอ 
8. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความมุงม่ันในการทํางานใน

รายวิชาฟสิกสเพ่ิมเติมโดยใชชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 โรงเรียนสตูลวิทยา 

โรนาร  ปาลาเร ฟสิกส ม.ทักษิณ บรรยาย 

9. ผลการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู(5E) รวมกับการใชแผนผังมโนมติ 
เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนากานต  เนาวสุวรรณ ชีววิทยา ม.ทักษิณ บรรยาย 

10. การจัดการเรียนรูแบบ STEM Education เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนสตรีพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

กุลเดช  ไลคง ฟสิกส ม.ทักษิณ บรรยาย 

11. การศึกษาความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชแผนท่ีความคิด(Mind Mapping) 

พัชรีภรณ  อุยเสง ภาษาไทย ม.ทักษิณ บรรยาย 

12. เกมเพ่ือการศึกษากับการพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาในยุคศตวรรษท่ี 
21 

อิทธิกร  เกศรัต สังคมศึกษา ม.ทักษิณ บรรยาย 

13. การใช Smalltalk กับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน จิรยุ  สุวรรณชาตร ี ภาษาอังกฤษ ม.ทักษิณ บรรยาย 

14. การจัดการเรียนรูโดยใชเกมเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทงการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช 

กิตติมา  คดีพิศาล คณิตศาสตร ม.ทักษิณ บรรยาย 

15. การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสต รวมกับการ
เรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
หาดใหญวิทยาสมบูรณกุลกันยา 

ศลิษา   ยอดสุรางค ภาษาอังกฤษ ม.ทักษิณ โปสเตอร 

16. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใชวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournament) 
รายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง การศึกษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  

วริศรา  จันทรใหม ฟสิกส ม.ทักษิณ โปสเตอร 



ท่ี ช่ือบทความวิจัย ช่ือ-สกุลนิสิต วิชาเอก สังกัด รูปแบบการนําเสนอ 
17. การพัฒนาทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัด

กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
ณัฐกานต  สุวรรณโน การศึกษาปฐมวัย  ม.ทักษิณ โปสเตอร 

18. การบรูรณาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะการ

คิดอยางมีวิจารณาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดการ

เรียนรูแบบ 5E เสริมดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิด 

อาริยา  เชื้อกูลชาติ ชีววิทยา ม.ทักษิณ บรรยาย 

19. การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมเกม

การละเลนพ้ืนบาน 

นาดียา  หะยีบานุง ปฐมวัย ม.ทักษิณ โปสเตอร 

20. ผลของการติดคิเนสิโอเทปบนกลามเนื้อหัวไหลท่ีมีตอความแทนยําใน

การยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย  โรง

เรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

ธัญญรัตน  วรรณบุร ี พลศึกษา ม.ทักษิณ โปสเตอร 

21. ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการหาความสัมพันธเชิง

คาโนนิคอลตอการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

สุภัสสร เพ็ญนวลออง ชีววิทยา ม.ทักษิณ บรรยาย 

22. ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับเทคนิค 

KWDL เรื่องสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมหา

วชิราวุธ  จังหวัดสงขลา 

ธิดารัตน  ถนนทิพย เคมี ม.ทักษิณ โปสเตอร 

23. ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ชั้น (5E) รวมกับการใช

ชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การถายโอนอิเล็กตรอนในเซลลกัลปวานิก

และแผนภาคเซลล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนมหา

วชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

 

วรรนิสา  เพ็ชรแกว เคมี ม.ทักษิณ โปสเตอร 



ท่ี ช่ือบทความวิจัย ช่ือ-สกุลนิสิต วิชาเอก สังกัด รูปแบบการนําเสนอ 
24. การสรางนักเรียนนักคิดผานกระบวนการเลนเพ่ือการเรียนรูในรายวิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

2/8  โรงเยนหาดใหญวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา 

สุดารัตน แกวเพ็ง สงัคมศึกษา ม.ทักษิณ บรรยาย 

25. ชุดการสอนคีตะมวยไทย มีผลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา 

อลงกรณ  ณรงคกูล พลศึกษา ม.ทักษิณ โปสเตอร 

26. การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน 

พงศจรัส  ก้ังยอด ชีววิทยา ม.ทักษิณ โปสเตอร 

27. การแกปญหาพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1 

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับบัตรสะสมแตม 

เอกรัฐ  ประยูรยวง คณิตศาสตร ม.ทักษิณ บรรยาย 

28. การพัฒนาการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดการเสริมแรงเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนภายใต

กระบวนการเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) : กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 

วารีรัตน  แกวพิทักษ ฟสิกส ม.ทักษิณ บรรยาย 

29. การพัฒนาความคิดรวบยอดโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5E 

รวมกับแผนท่ีความคิดเรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิกา  ปญญายุทธศักดิ์ ชีววิทยา ม.ทักษิณ โปสเตอร 

30. การสงเสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยใช

กิจกรรมการทดลองเรื่องน้ํา 

นูเรีย  สิเดะ ปฐมวัย ม.ทักษิณ โปสเตอร 

31. การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารญาณดวยการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรูรวมกับแผนผังมโนทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

ศศิภา  สุวรรณทวี ฟสิกส ม.ทักษิณ โปสเตอร 



ท่ี ช่ือบทความวิจัย ช่ือ-สกุลนิสิต วิชาเอก สังกัด รูปแบบการนําเสนอ 
32. การใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์และความสนใจใน เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี 

อิทธิพล หวานดี คณิตศาสตร มอ.ปตตานี บรรยาย 

33. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality เพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวานของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี 

นูรอัยนี่ นิยมเดชา ภาษาไทย มอ.ปตตานี บรรยาย 

34. การจดัการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT (Learning Together) 

และประยุกตใชการเลนกิจกรรมกลางแจง ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดปตตาน ี

อารียา  โพธิ์ทอง คณิตศาสตร มอ.ปตตานี บรรยาย 

35. การเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกับ

วิธีการสอนแบบปกติท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พฤติกรรม

เสี่ยงทางเพส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานน้ํา

กระจาย จังหวัดสงขลา 

ยามีละห บือราเฮง 

 

สุขศึกษา มอ.ปตตานี โปสเตอร 

36. การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5Es) รวมกับ

แอปพลิเคชัน HP Reveal เพ่ือพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค เรื่อง 

เซลลสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนพิมานพิทยา

สรรค 

อัญธิกา สิทธิศักดิ์ 

 

 

ชีววิทยา มอ.ปตตานี โปสเตอร 

37. ผลการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิดหองเรียนกลับ

ดานท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ทักษะการ

ทํางานเปนทีม และความพึงพอใจตอการจัดการ เรียนรูของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อาซียาห สาเมาะ 

 

 

วิทยาศาสตรท่ัวไป มอ.ปตตานี โปสเตอร 



ท่ี ช่ือบทความวิจัย ช่ือ-สกุลนิสิต วิชาเอก สังกัด รูปแบบการนําเสนอ 
38. ผลของการสอนโดยเพ่ือนชวยสอนท่ีมีตอการพัฒนาทักษะการอานของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

อามีรา  ซา การประถมศึกษา ราชภัฎยะลา บรรยาย 

39. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชียโดยใชเกมฝกทักษะการคิด
ปริศนาอักษรไขวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนสงขลา
วิทยาคมอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ทินภัทร  ปุณจันทร สังคมศึกษา ราชภัฎสงขลา บรรยาย 

40. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอวิชา
คณิตศาสตรเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/12 
โรงเรียนหาดใหญรฐัประชาสรรค จังหวัดสงขลา 

แพรวพรรณ   ชูแสง คณิตศาสตร ราชภัฎสงขลา บรรยาย 

41. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่อง อสมการ โดยใชชุดแบบฝกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

สุดารตัน ชนะสงคราม คณิตศาสตร ราชภัฎสงขลา บรรยาย 

42. ฃการบวกและการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับการจัดการ
เรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) สําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) 

ศักรินทร  จันทรทอง คณิตศาสตร ราชภัฎสงขลา โปสเตอร 

43. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรูแบบ (TGT)รายวิชา 
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)แผนก
วิชาชางเชือ่มโลหะ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 

นุชรี แกวคงสี วิศวกรรม 

อุตสาหการ 

มทร.ศรีวิชัย บรรยาย 

44.  การสรางและหาประสิทธิภาพโมเดลการสอน เรื่อง มาตราสวนในการ
อานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัย
การอาชีพนาทวี 
 

 ภัทราพร สุวรรณจันทร วิศวกรรม 

อุตสาหการ 

มทร.ศรีวิชัย บรรยาย 



ท่ี ช่ือบทความวิจัย ช่ือ-สกุลนิสิต วิชาเอก สังกัด รูปแบบการนําเสนอ 
45.  การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและ

ทรานสดิวเซอรทางานดวยแสง เรื่องการใชชุดฝกทักษะปฏิบัติเซ็นเซอร
และทรานสดิวเซอรทางานดวยแสง 

 อนุชิต ศรีหาบัณฑิต ครุศาสตรวิศวะ

กรรมอิเล็ก     

ทรอนิกสและ

โทรคมนาคม 

มทร.ศรีวิชัย บรรยาย 

46. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษาโดยใช 
Application Plickers ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
บานกาเนะ จังหวัดสตูล 

อภัทรตรา ราชการ การสอนอิสลาม

ศึกษา 

ม.ฟาฏอนี บรรยาย 

47. การเสริมแรงทางบวกผาน Application Class Dojo เพ่ือสงเสริมการ
สงงานตรงตอเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2/1โรงเรียน
อนุบาลควนโดน จังหวัดสตูล 

อัสมา โหรา การสอนอิสลาม

ศึกษา 

ม.ฟาฏอนี บรรยาย 

48. การพัฒนาทักษะการอานอัลกุรอานโดยใชระบบกีรออาตี ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี4 โรงเรียนบานบันนังบูโย อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 

นูฮา แวสะแม การสอนอิสลาม

ศึกษา 

ม.ฟาฏอนี โปสเตอร 

49. ก า ร ป ร ะ ยุก ตใ ชรูป แ บ บ ส ะ เ ต็ม ศึก ษ า 
(STEMEDUCATION) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดและความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ี 2 เก่ียวกับของเลนของใชจากวัสดุรอบตัว 

มุรณี   มุเซะ การสอนอิสลาม

ศึกษา 

ม.ฟาฏอนี บรรยาย 

50. การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบ PAKDI 
Model ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับ และเจตคติทาง
ภาษาอาหรับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนภักดีศึกษา 
มูลนิธิจังหวัดสงขลา 

อัสมา บินเสหาะ การสอนภาษา  

อาหรับ 

ม.ฟาฏอนี บรรยาย 

51. การพัฒนาทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับโดยใชชุดฝกแบบสี
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี4โรงเรียนบานเขาตูม อําเภอยะรัง 
จังหวัดปตตานี 
 

ยุทธพงศ คลองแคลว การสอนภาษา  

อาหรับ 

ม.ฟาฏอนี บรรยาย 



ท่ี ช่ือบทความวิจัย ช่ือ-สกุลนิสิต วิชาเอก สังกัด รูปแบบการนําเสนอ 
52. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแผนภาพโครง

เรื่องของนักเรียนระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐ

ประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

อักษรา   สาเหมาะ ภาษาไทย ม.หาดใหญ บรรยาย 

53. การพัฒนาความสามารถในการอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวก
ความคิด 6 ใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญ
วิทยาลัย ๒ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

สุทธิดา นวลพรม ภาษาไทย ม.หาดใหญ บรรยาย 

 

 หมายเหต ุ

  ใหนิสิต/นักศึกษา ท่ีไดรับการตอบรับการนําเสนอบทความวิจัยท้ังแบบบรรยายและแบบโปสเตอร ดําเนินการตามรายละเอียดท่ีกําหนด  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอปฏิบติัสาํหรับการนาํเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 
 

      1. ผูนําเสนอแตละหองรวมกันนําเสนอลักษณะอภิปรายรวมกันทุกคน โดยใชเวลาคน

ละ 12 นาที  ตามประเด็นกรอบของการเขียนบทความวิจัยที่กําหนด ดังนี ้

1.1  เปนบทความวิจัยเชิงบูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือ ภาษาอังกฤษ/ 

เทคโนโลยีหรือองคความรูอื่นกับการจัดการเรียนรู 

1.2  บทความวิจัยสะทอนถึงนวัตกรรมท่ีเกิดประโยชนทางวิชาการ กอใหเกิด 

ผลกระทบ(Impact) กับชั้นเรียน โรงเรียนหรือสังคมชุมชน  

1.3  เกิดการเปล่ียนแปลง (change) ท้ังเชิงกระบวนการวิจัยและผลลัพธกับผูเรียน 

1.4  สะทอนถึงการมีจรรายาบรรณของนักวิจัย  

       2. ผูทรงคุณวุฒิและผูจดบันทึกสะทอนผลการเรียนรูรวมกัน นําเสนอประเด็นเดน           

ของบทความวิจัย โดยเปดโอกาสใหผูรวมฟงการนําเสนอไดตั้งขอสังเกต ช้ีแนะและให

ขอคิด เปนเวลา  40 นาท ี

       3. ผูทรงคุณวุฒิและผูรวมฟงการนําเสนอ รวมกันจัดทําขอสรุปของการพัฒนา

บทความวิจัย  เพ่ือการเรียนรูและการพัฒนา เปนเวลา 20 นาท ี
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    

1. การติดตั้งโปสเตอร  
1.1 นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณใหติดตั้งในวันท่ี 25 มกราคม 2562 เวลา 16.00 - 18.00 น. 
1.2 นิสิต/นักศึกษาจากสถาบันเครือขายฯ ใหติดตั้งเวลา 07.00 – 08.30 น. 

2. การแสดงโปสเตอรตองจัดแสดงไวตลอดท้ังวัน (26 มกราคม 2562) 
3. ผูนําเสนอผลงานแบบโปสเตอรจะตองอยูประจําโปสเตอรในเวลา 11.00 น.  

 

 

 

 

 

 

 

ขอปฏิบัติสําหรับการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร 
 

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 

 

*   กรณีจัดโปสเตอรเปนภาษาอังกฤษ ใหมีบทคัดยอภาษาไทยดวย 



ขนาดโปสเตอร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       *********************** 

90 ซม. 

120 ซม. 


	ในโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมวิชาชีพครู”
	เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2
	ข้อปฏิบัติสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
	ข้อปฏิบัติสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์

