
 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวตักรรมวชิาชีพครู”  

เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ครั้งท่ี 2 

วันเสารท่ี 26 มกราคม 2562 

 

 

 
 

ณ หอประชุมปาริชาต และอาคารเรียนรวมอเนกประสงค 1 (อาคาร 15)  

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 

 

 
กําหนดการ 

เวลา 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  พรอมรับอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 -  สําหรับเครือขายสถาบันผลิตครภูาคใตตอนลาง   
                                     นิสิตท่ีนําเสนอผลงานวิจัย และแขกผูมีเกียรติ   
                                     ณ  บริเวณหนาหอประชุมปาริชาต 
 -  สําหรับผูเขารวมและผูท่ีสนใจ  ณ  บริเวณใตหอประชุมปาริชาต    
09.00 – 09.30 น. พิธีเปด และพิธีมอบเกียรติบัตรใหสถาบันผลิตครูเครือขาย 
 ภาคใตตอนลางท่ีเขารวมโครงการฯ  และมอบโลพรอมเกียรติบัตร 
 ใหกับนิสิตท่ีไดรับรางวัล Paper Awards 
 โดย   อธิการบดีมหาวิทยาลยัทักษิณ   
09.30 – 10.00 น. ชมนิทรรศการการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร  
 ณ บริเวณใตหอประชุมปาริชาต    
10.00 - 11.30 น. ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “ศึกษาศาสตรกับบทบาทการศึกษาเพ่ือรับใช 
 สังคม” โดย  ศาสตราจารย นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ  
11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
12.30 – 15.00 น. การนําเสนอผลงานวิจยัของนิสิตช้ันปท่ี 5 และเครือขายสถาบันผลิตคร ู
  ภาคใตตอนลาง  
  หองท่ี 1  หอประชุมปาริชาต   
  หองท่ี 2  หอง 15303  ช้ัน 3   
  หองท่ี 3  หอง 15304  ช้ัน 3 
  หองท่ี 4  หอง 15402  ช้ัน 4 
  หองท่ี 5  หอง 15403  ช้ัน 4  
15.00 - 16.00 น. สะทอนผลการเรียนรูและรวมอภปิรายขอสรุปภาพรวมของการ 
 พัฒนาผลงานวิจัย  
16.00 - 17.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรใหกับนิสิตท่ีเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย  
17.00 น. พิธีปดโครงการฯ 

************************************************************************** 
หมายเหตุ  :  1)  พักรับประทานอาหารวางบาย เวลา 15.00 น. 
                 2)  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 
 -1- แบบประเมินโครงการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หองท่ี 1 (หอประชุมปาริชาต)   

      
ท่ี ชื่อบทความวิจัย ผูนําเสนอ 

O1 ผลการจัดการเรยีนรูโดยใชการสอนแบบโครงงาน
บูรณาการรวมกับชุมชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชีพ  
เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรยีนสทิงพระวิทยา 

จามรี  สงแสง 

O2 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาอิสลามศึกษา
โดยใช Application Plickers ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานกาเนะ ตําบล     
บานควน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

อภัทรตรา  ราชการ 

O3 
 

การศึกษาความสามารถดานการอานจับใจความสาํคัญ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชแผนท่ี
ความคิด(Mind Mapping) 

พัชรีภรณ  อุยเสง 

O4 การพัฒนาการจดัการเรียนรูบนฐานแนวคิดการ

เสรมิแรงเพ่ือปรับเปลีย่นพฤติกรรมความรับผิดชอบ 

ในการทํางานของนักเรียนภายใตกระบวนการเชิง

ปฏิบัติการในช้ันเรียนและชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) : กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 

วารีรัตน  แกวพิทักษ 

O5 การบรณูาการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือ

พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณาณของนักเรียน   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดการเรียนรูแบบ 5E   

เสรมิดวยเทคนิคการใชแผนท่ีความคิด 

อาริยา   เช้ือกูลชาต ิ

O6 การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค LT 

(Learning Together) และประยกุตใชการเลน

กิจกรรมกลางแจงตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร เรื่อง การวัดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  

อารียา     โพธ์ิทอง 
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การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 

(Oral  Presentation) 
 



 

ท่ี ชื่อบทความวิจัย ผูนําเสนอ 

O7 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการจัดการเรยีนรู
แบบการแขงขันเปนทีม (TGT)รายวิชา เขียนแบบ
เทคนิคเบ้ืองตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.1)แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพ
หลวงประธานราษฎรนิกร 

นุชรี   แกวคงส ี

O8 การเสริมแรงทางบวกผาน Application Class Dojo 
เพ่ือสงเสริมการสงงานตรงตอเวลาของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2/1โรงเรียนอนุบาลควนโดน  

อัสมา   โหรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หองท่ี 2 (15303) 
 

ท่ี ชื่อบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
O9 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกับความมุงมั่นในการ

ทํางานในรายวิชาฟสิกสเพ่ิมเตมิโดยใชชุดฝกทักษะ เรื่อง 
งานและพลังงานของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 4/3 
โรงเรียนสตลูวิทยา 

โรนาร    ปาลาเร 

O10 การจัดการเรยีนรูแบบ STEM Education เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการคดิแกปญหาอยางสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
สตรีพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

กุลเดช  ไลคง 

O11 การสรางนักเรียนนักคดิผานกระบวนการเลนเพ่ือการ

เรียนรูในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8  โรงเรียน

หาดใหญวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา 

สุดารตัน  แกวเพ็ง 

O12 การแกปญหาพฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา ปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โดยใช

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเกมิฟเคชันรวมกับ

บัตรสะสมแตม 

เอกรัฐ   ประยูรยวง 

O13 การพัฒนาชุดฝกทักษะเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
ทํางานดวยแสงของนักศึกษา ปวช. ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชา
ชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคใต 

 อนุชิต   ศรีหาบัณฑิต 

O14 การศึกษาการจดัการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการ
สอนแบบ PAKDI Model ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอาหรับ และเจตคติทางภาษาอาหรับ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรยีนภกัดีศึกษามูลนิธิจังหวัด
สงขลา 

อัสมา  บินเสหาะ 
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หองท่ี 3 (15304) 

ท่ี ชื่อบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
O15 การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรดวยการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา ช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 3 

ภูมิฉาน    ตรงสกุล 

O16 ผลการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู(5E) รวมกับการใช
แผนผังมโนมติ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตท่ีมี
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 6 

ชนากานต  เนาวสุวรรณ 

O17 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง อสมการ โดยใชชุดแบบฝกทักษะ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนควนเนียง
วิทยา อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

สุดารตัน ชนะสงคราม 

O18 การใชโปรแกรม GeoGebra และแบบฝกทักษะในการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิและความสนใจในการเรยีนของ
นักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
จังหวัดปตตานี 

อิทธิพล    หวานด ี

O19 การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคโนโลย ีAugmented 

Reality เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวรรณคดี 

เรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวานของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนเบญจมราชูทิศ จังหวัด

ปตตานี 

นูรอัยน่ี    นิยมเดชา 

O20 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจตอ
วิชาคณิตศาสตรเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใช
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สําหรับ
นักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/12 โรงเรียนหาดใหญรัฐ
ประชาสรรค จังหวัดสงขลา 

แพรวพรรณ   ชูแสง 

 

 

หองท่ี 4 (15402) 

ท่ี ชื่อบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
O21 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการเรียนรู

งานและพลังงาน โดยใชชุดฝกทักษะแบบสืบ
เสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิคโพลยา
วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ธนารกัษ   ลําลอง 

O22 การจัดการเรยีนรูโดยใชเกมเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกัลยาณี    
ศรีธรรมราช 

กิตติมา  คดีพิศาล 

O23 ผลของการสอนโดยเพ่ือนชวยสอนท่ีมีตอการพัฒนา

ทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 2 

อามีรา    ซา 

O24 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีป
เอเชียโดยใชเกมฝกทักษะการคิดปริศนาอักษรไขว
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
สงขลาวิทยาคมอําเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา 

ทินภัทร   ปุณจันทร 

O25 การศึกษาความสามารถในการอานคิดวิเคราะหโดย
ใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรยีนหาดใหญวิทยาลัย ๒ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

สุทธิดา    นวลพรม 

O26 การใช Smalltalk กับการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 

จิรยุ  สุวรรณชาตร ี
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หองท่ี 5 (15403) 
   

ท่ี ชื่อบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
O27 การพัฒนาทักษะการคดิอยางมีวิจารญาณดวยการ

สอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับแผนผังมโนทัศน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ศศิภา  สุวรรณทวี 

O28 การพัฒนาทักษะการอานสะกดคําภาษาอาหรับโดย
ใชชุดฝกแบบสีสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนบานเขาตมู อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 

ยุทธพงศ คลองแคลว 

O29  การสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อของจรงิชวย
สอน เรื่อง มาตราสวนในการอานแบบและเขียน
แบบเทคนิคเบ้ืองตน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 แผนกวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

ภัทราพร  สุวรรณจันทร 

O30 การประยุกตใชรูปแบบสะเต็ม (STEM Education) 
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 เก่ียวกับเสียงและการไดยิน 

มุรณี     มุเซะ 

O31 การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ
โดยใชแผนภาพโครงเรื่องของนักเรียนระดับ        
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชา
สรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

อักษรา   สาเหมาะ 

O32 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง 

ความรอนและทฤษฎีจลนของแกส โดยใช

กระบวนการจดัการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี ๕ 

นิจสุภา  หลักชุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร 

(Poster  Presentation) 
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ท่ี ชื่อบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
P1 การจัดกิจกรรมโดยใชสื่อจากธรรมชาติเพ่ือสงเสริมทักษะ

การเปรยีบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย  
วิกานดา  ขุนทอง 

P2 การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชพอดแคสต 
รวมกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณ     
กุลกันยา 

ศลิษา   ยอดสรุางค 

P3 ผลการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) 

รวมกับเทคนิค KWDL เรื่องสูตรเคมี ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา 

ธิดารัตน  ถนนทิพย 

P4 ชุดการสอนคีตะมวยไทย มผีลตอสมรรถภาพทางกายของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ  

จังหวัดสงขลา 

อลงกรณ  ณรงคกูล 

P5 ผลของการตดิคิเนสิโอเทปบนกลามเน้ือหัวไหลท่ีมีตอความ

แมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลของนักกีฬา

บาสเกตบอลชาย  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

ธัญญรตัน  วรรณบุร ี

P6 การพัฒนาความคิดรวบยอดโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู (5E) รวมกับแผนท่ีความคดิเรื่อง อาณาจักรของ

สิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิกา  ปญญายุทธ

ศักดิ์ 

P7 การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา

ความรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน 

พงศจรัส  ก้ังยอด 

P8 การพัฒนาความคิดสรางสรรค เรือ่ง เซลลสิ่งมีชีวิตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ดวยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู (5E) รวมกับแอปพลิเคชัน HP Reveal  

อัญธิกา สิทธิศักดิ ์

 

 

P9 การพัฒนาทักษะการอานอัลกุรอานโดยใชระบบกีรออาต ี
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี4 โรงเรียนบานบันนังบูโย  

นูฮา แวสะแม 

 

 

ท่ี ชื่อบทความวิจัย ผูนําเสนอ 
P10 การเปรยีบเทียบผลของการจดัการเรียนรูแบบใชปญหาเปน

ฐานกับวิธีการสอนแบบปกติท่ีมีตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียนช้ันประถมศกึษา

ปท่ี 6 โรงเรียนบานนํ้ากระจาย จังหวัดสงขลา 

ยามีละห บือราเฮง 

 

P11 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ LPDQ ตามแนวคิด

หองเรียนกลับดานท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร ทักษะการทํางานเปนทีม และความพึงพอใจ

ตอการจัดการ เรยีนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อาซียาห สาเมาะ 

 

 

P12 การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยดวย

กิจกรรมเกมการละเลนพ้ืนบาน 

นาดียา  หะยีบานุง 

P13 ผลการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการหา

ความสัมพันธเชิงคาโนนิคอลตอการพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

สุภสัสร เพ็ญนวลออง 

P14 ผลการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ช้ัน (5E) 

รวมกับการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูเรื่อง การถายโอน

อิเล็กตรอนในเซลลกัลวานิกและแผนภาคเซลล ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ   

จังหวัดสงขลา 

วรรนิสา  เพ็ชรแกว 

P15 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ โดย
ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมอืเทคนิค TGT (Team 
Game Tournament) รายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เรื่อง 
การศึกษาดลุยภาพของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  

วริศรา  จันทรใหม 
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ท่ี ชื่อบทความวิจัย ผูนําเสนอ 

P16 การสงเสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็ก

ปฐมวัยโดยใชกิจกรรมการทดลองเรื่องนํ้า 

นูเรีย  สิเดะ 

P17 การบวกและการลบเศษสวน โดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับ
การจดัการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5                 
(วัดหัวปอมนอก) 

ศักรินทร  จันทรทอง 

P18 การพัฒนาทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดย
การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

ณัฐกานต  สุวรรณโน 

P19 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร โดยการใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนหวยยอด   
จังหวัดตรัง 

สาวิตรี   สามารถ 

P20 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยและทักษะ
การอานคิดวิเคราะหวรรณคดี โดยใชเทคนิคการจัดการ
เรียนรูแบบ CIRC ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

วีรยา  ศรีระบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษผลงานวิจัย 
 

หองท่ี 1 (หอประชุมปาริชาต) 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ 
อาจารย ดร.สุธาสนีิ   บุญญาพิทักษ 
อาจารย ดร.กอเดช  อาสะกะละ 

 
หองท่ี 2 (15303) 
รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข  อุดม 
อาจารย ดร.นวพรรษ  รตันบุญทวี 
อาจารย ดร.บุษราคมั  ทองเพชร 

 
หองท่ี 3 (15304) 
อาจารย ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล  อินทนิน 
อาจารย ดร.วิไลพิน  แกวเพ็ง 
อาจารย ดร.มฮัดี  แวดราแม 

 
หองท่ี 4 (15402) 
อาจารย ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ 
อาจารย ดร.ศิรริัตน  สินประจักษผล 
อาจารย ดร.มะยูตี    ดือรามะ 

 
หองท่ี 5 (15403) 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จไุรศริิ   ชูรักษ 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 

1. อาจารย ดร.หมดัอามีน  หมันหลนิ   ม.เทคโนโลยมีหานคร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลสิทธ์ิ     สิมสูงเนิน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย     รัตนโรจนสกุล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย ดร.สมเกียรติ          สัจจารักษ มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ต 
5. อาจารย ดร.สดุาทิพย          หาญเชิงชัย มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ต 
6. อาจารย ดร.จุฬาลักษณ        ใจออน มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ต 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีออน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอ้ือมพร      หลินเจริญ มหาวิทยาลยันเรศวร 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤธยากาญจน โตพิทักษ  มหาวิทยาลยันเรศวร 
10. อาจารย ดร.ศิริศักดิ์         อาจวิชัย มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิ  
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะธิดา    ปญญา มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรชนก   จันทรสวาง มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
13. อาจารย ดร.กัลยาณี       เจริญชาง นุชม ี มหาวิทยาลยัราชมงคลธัญบุร ี
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวิมล    วังแกวหิรัญ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร               

ฉะเชิงเทรา 
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรอด      โชติวชิรา มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

16. รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ        แสง-ชูโต มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรฉัตร       สุปญโญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรศิริ   ปยะพิมลสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
19. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร        สังขรักษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคชัย        ยืนยง มหาวิทยาลยัขอนแกน 

21. อาจารย ดร.เบญจพร      ชนะกุล มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 
22. อาจารย ดร.อรทัย         พรมเทพ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร 
23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจิตร   อุดม อาจารยเกษียนอายุราชการ 

24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติคม   คาวีรัตน  อาจารยเกษียนอายุราชการ 

25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณุอานันท  นิรมล อาจารยเกษียนอายุราชการ 
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https://www.facebook.com/rru.ac.th/?eid=ARA2Z89rJBuAYYZmKqi_GqRU-GPYXqG5446DpgbdSoLpP2TdpHsTDyrWVry2oGmKQge038Q3l3ubQj4p&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003177651962&fref=tag
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