
การนําเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
กลุ่มวิชาบรหิารการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา/วิจยัทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน 
ห้องนําเสนอ ครุร่มสัก 2 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  
 

อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

1 O101 กมลชนก  ปลืม้บุญ การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง วัสดุและการเลือกใช้ ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

2 O102 สุกัญญา  กกกนทา การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ 

 

3 O103 กาญจนา  นาคบาตร์ การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอนโดยใช้ ชุดกิจกรรม 
สะเต็มศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

4 O104 เฉลิม  ทองจอน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0  
5 O105 เชาวฤทธิ์  จงเกษกรณ์ รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 1 
 

6 O106 นิติพันธ์  บุตรฉุย การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

O101-O106 



การนําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
กลุ่มวิชาบรหิารการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา/วิจยัทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน 
ห้องนําเสนอ ครุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  
 

อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

1 P101 วันวิสา  แก้วปัน การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

2 P102 ธงชัย  มาลาด ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มีผลต่อความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหาและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

3 P103 ขจรศักดิ์  วังครีี การพัฒนาความเข้าใจและความคงทนของความรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

4 P104 พิมพ์พกา  จันทร์พุฒ การศึกษาความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

5 P105 ปิยนุช  อินทรธ์นู การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
(Brain based learning) 

 

6 P106 กชกร  คงเพชรดี ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใช้กระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 

7 P107 ทัศดาภรณ์  ตุ่นนิ่ม การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

 

8 P108 วาริน  สุดใจ  การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้ชุดกิจกรรม PDCA  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 

 

9 P109 สุกัญญา  รจุิเมธาภาส การพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของ คณะครุศาสตร์กับสังคม 
ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 

 

10 P110 จักรกริศน์  นวลอยู่ โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพิษณุโลก เขต 1 

 

P101-P114 



อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

11 P111 วิทยา  มัชฌมิา แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
12 P112 ปิยวรรณ  มากกลาย แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต 2 
 

13 P113 เบญจรัตน์  สลีาดี ประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับ  
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การนําเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)  
กลุ่มวิชาภาษาไทย 
ห้องนําเสนอ 46412 ชั้น 4 คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  
 

อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

1 O201 ศุภรดา  สุขประเสริฐ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัย เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
ในวิชาภาษาและวัฒนธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 

 

2 O202 อริสา  แซ่ย้าง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบาลตาก สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 

3 O203 พรพิมล  คําเที่ยง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการแต่งคําประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 

 

4 O204 เสาวลักษณ์  สขุสมกิจ ผลการใช้ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอ่านตีความ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

5 O205 อรรวรรณ  เทยีมจันทร ์ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการจัดกานเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านสะกดคําของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค ์

 

6 O206 อัมรัตน์  อนันต์ ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสันติธรรม 

 

7 O207 กฤษกร  พุ่มนวล การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษา
บาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ์ อําเภอ 
ศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 

 

8 O208 ณัฏฐ์ฤทัย  อรณุศิโรจน์ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1  
ที่พูดภาษาอีก้อและมูเซอ 

 

 
 
 
 

O201-O208 



การนําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
กลุ่มวิชาภาษาไทย 
ห้องนําเสนอ ครุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  
 

อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

1 P201 วิราพัตร  กาวิละพันธ์ การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก การเขียนไม่ได้ของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 34 จังหวัดตาก 

 

2 P202 ปิยะวรรณ  ก๋าจัก การพัฒนาทักษะการแต่งคําประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ โดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งคํา
ประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สาํหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

 

3 P203 สุณิสา  กันมาลัย การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสนัธาน ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 

4 P204 กมลรัตน์  ยาจําปา การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคําที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

5 P205 มยุเรศ  ศรีสุขจันทร ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์โดยใช้เพลงพื้นบ้าน 
(ฉ่อย) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บํารุง อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชรภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 

6 P206 ศิริโชค  เจรญิราช การพัฒนาทักษะการสร้างคําโดยใช้แบบฝึกทักษะคําประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านวังบัว ปีการศึกษา 2560 

 

 
 
 
 

P201-P206 



การนําเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)  
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
ห้องนําเสนอ 46413 ชั้น 4 คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  
 

อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

1 O301 รุจิดา  ทะนุ การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

2 O302 บุศย์สราลี  บุตรอามาตย์ การพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม สาํหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  
3 O303 ธิดารัตน์  วิรานันท์ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 

Learning) 
 

4 O3-04 สุจิตรา  สิงห์บุปผา  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

5 O305 กานต์ธีรา  พนาศรีงาม  ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ที่มีต่อทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

6 O306 เทอดพงษ์  เสียงหวาน  ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD ที่มีต่อทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

7 O307 ประไพภรณ์  สุขอ่วม การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

O301-O307 



การนําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวยั 
ห้องนําเสนอ ครุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  
 

อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

1 P401 รุจิรา  บุญศรี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้านการลงความเห็น  
2 P402 ชุลีพร  ชัยวิพรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน 

เพื่อส่งเสริมทักษะการยับยั้งชั่งใจและคิดไตรต่รองสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

3 P403 ยุวดี  นกมั่น การจัดกิจกรรมตามแนวคิด Executive Function โดยใช้เกมเขาวงกต เพื่อส่งเสริมทักษะ 
การมุ่งเป้าหมายสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

4 P404 รัชนก  ยิ้มยวน ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียน
อนุบาลเมืองกําแพงเพชร(บ้านนครชุม) 

 

5 P405 พฤกษา  ระเรงิแม่เมย การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา  

6 P406 สุรีย์วรรณ  บุญฤทธิ์ ส่งเสริมทักษะการอ่าน และเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน  
7 P407 จิราพร  จันทรเ์ทศ การส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร 
 

8 P408 ศิริวรรณ  มหามาต ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง  
 

 
 
 
 
 
 

P401-P408 



การนําเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)  
กลุ่มวิชาคณติศาสตร ์
ห้องนําเสนอ 46409 ชั้น 4 คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  
 

อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

1 O501 โชคชัย  สอนศริิ ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สําหรบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

 

2 O502 ทศพล  มีชํานาญ ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน ที่มีต่อทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

3 O503 วิรันตรี  ทองส ี การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้การจัด 
การเรียนการสอน แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

4 O504 พิมผกา  แท่งทอง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 

5 O505 จุฬาลักษณ์  สมสาย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้โปรแกรมจีโอมิเตอร์สเก็ตชแพดที่มีต่อ ความคิดรวบยอด
เรื่อง รูปสี่เหลีย่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

6 O506 สุภาพร  ทองหล้า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐานกับการสอนแบบ
ปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

7 O507 กมลชนก  เซ็นแก้ว การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

8 O508 สมรัตน์  บุญมัน่ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ CCR เรื่อง พหุนาม ที่มตี่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ 
การแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียน 
ชากังราววิทยา (อินทร-์ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

 

 

O501-O508 



การนําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
กลุ่มวิชาคณติศาสตร ์
ห้องนําเสนอ ครุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  
 

อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

1 P501 กิตติศักดิ์  ผายผุย การพัฒนาสื่อประสมเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม สาํหรับนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 

 

2 P502 กัณฑิมารา  เพชรกันหา การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนหลม่สัก
วิทยาคม อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

3 P503 สุรินทร์  ตาหยอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 

 

4 P504 วงศพัทธ์  เจนจบ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจํานวนเต็ม โดยใช้วิธีการแบบเปิด
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า "ประชาประสาทวิทย์" 

 

5 P505 ผดุงเกียรติ  ขวัญทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

 

6 P506 วิทวัส  หมคูํา การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา โรงเรียน
บ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” 

 

7 P507 กัญญาวีร์  แสงท้าว ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่องรูปสี่เหลีย่ม โดยการจัดกิจกรรมการเรยีนแบบร่วมมอืกัน (LT) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชรบ้านนครชุม 

 

8 P508 ภริดา  แก้วโต ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่องอสมการ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค 
Learning Together (LT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

9 P509 พรรณภา  อร่ามรุณ การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ 
การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 

 

P501-P532 



อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

10 P510 ธนพล  โพธิ์งาม การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อคณิตศาสตร์ และความมุ่งมัน่ในการทํางาน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) 

 

11 P511 กมล  ภูมิชัยเสถียร การจัดการเรียนรู้แบบ TAI ทีม่ีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

12 P512 ฉัตรสุดา  นิลจนัทร์ ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

13 P513 อารียา  ศิริมุลตรี การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

14 P514 วัชรีพร  พวงทอง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ
จํานวนที่มีผลลพัธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวคิด CCR 

 

15 P515 อารี  แซ่ม้า การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
และความมีวินัยในตนเองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค CCR เรื่อง เศษส่วน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร 

 

16 P516 ปาริฉัตร  ปั้นบุญ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ CCR เพื่อส่งเสริมผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
ทักษะการแก้ปัญหา และการตระหนักรู้ตนเอง เรื่องเศษส่วนและทศนิยม สําหรับนักเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 

 

17 P517 ปทุมรัตน์  กมลชาวไพร ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง การคูณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน Learning 
Together (LT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร              
(บ้านนครชุม) 

 

18 P518 ธนพร  เรียนทบั การศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิค CCR เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถมัภ์) 

 

19 P519 อารียา  นกเทีย่ง การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 

 

20 P520 ขจรศักดิ์  จ่าไทยสงค ์ การศึกผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 



อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

21 P521 ธันยาพร  สมแหงม การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรุ้แบบร่วมมือ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

22 P522 สุพัตรา  เพ็ชรกําแหง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model ที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
ทักษะการทํางานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

23 P523 กิติศักดิ์  คําเมฆ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TAI ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร 

 

24 P524 ณัฐพล  ศรแีสงทรัพย์ ผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

25 P525 เบญจวรรณ  นันตาดี การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

26 P526 วัลย์วิภา  ปรีชานนท์ การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR 

 

27 P527 ทัศนัย  จุลนัย การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง การหาร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองกรด 

 

28 P528 สมฤทัย  อิ่มกระจ่าง กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่สง่เสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

29 P529 ศิริลักษณ ์ อินสุวรรณ การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Leaning สําหรับนักเรียนชั้ 
นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

30 P530 จันทรา  มีนา การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์โดยใช้สะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 

 

31 P531 สุรศักดิ์  อุดมสุข กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่สง่เสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ถึง 6 

 

32 P532 พันธุ์พฤกษา  แตงแก้ว การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สําหรบันักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

 

 



การนําเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/ฟสิิกส์/เคมี/ชวีวิทยา 
ห้องนําเสนอ 46411 ชั้น 4 คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  
 

อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

1 O601 พิทวัส  กองเผอืก การส่งเสริมแนวทางคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ 
การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาโมเดล 

 

2 O602 อารียา  แสนคาํ การพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟ้าคะนอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

 

3 O603 สาธิดา  โสพิมพา การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สําหรับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟ้า 

 

4 O604 นิศารัตน์  รักทมิ เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที ่3  
เรื่อง ระบบสุริยะ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาโมเดล 

 

5 O605 เกษราภรณ์  พวงทอง การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ 
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการเขียนแผนผังมโนทศัน์ เรื่อง การเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

6 O606 ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง การตรวจสอบสารฟอร์มาลีนโดยใช้อุปกณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ  
7 O607 จุฑาลักษณ์  ขนุภักดี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการเรียน 

การสอนบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning) กับโครงงานเป็นฐาน 
(Project Base Learning) 

 

 

 
 

 

O601-O607 



การนําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/ฟสิิกส์/เคมี/ชวีวิทยา 
ห้องนําเสนอ ครุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  
 

อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

1 P601 จารุพรรณ  คําอ้าย การส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรม 
เป็นฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

2 P602 นฤมล  โพธิ์ทอง การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอน พยากรณ์- สงัเกต -อธิบาย (POE) 

 

3 P603 ธารวิมล  ก้านเงิน การศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22102) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต 

 

4 P604 ศุภรดา  ฉิมปาน การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
เทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรู้แบบโมเดล
ซิปปา 

 

5 P605 สุวิมล  จําปารัต การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รบั 
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคใช้คําถาม 

 

6 P606 สุภาภรณ์  ฤมติร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 

 

7 P607 กัญญารัตน์  ฝัน้ถา การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงาน โดยใช้กระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 

 

8 P608 ณัฐธิดา  หน่อคํา ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ แบบสะเต็มศึกษา 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

6 P609 อาภรณ์  พาชัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่งน้ําเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

7 P610 นฤมล  จิตต์นุ่ม ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที่โดยใช้ชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 

 

P601-P610 



การนําเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา/เกษตรศาสตร์/คหกรรม 
ห้องนําเสนอ 46504 ชั้น 5 คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  
 

อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

1 O701 สุขเกษม  ขุนทอง ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปว์และ
สะกอว์) ลัทธิฤๅษี ผ่าน “ตํานาน” บ้านเลตองคุ อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

 

2 O702 นิรุต  กุลคิด ผลของจัดการเรียนการรู้โดยใช้เกมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สนใจใน การเรยีนในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 

 

3 O703 นรากร  ก้อนจนัทร์เทศ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย โดยใช้ทฤษฏีการเรียนรู้
แบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร 

 

4 O704 รุจิเรข  รัตนปราณี การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวคิด

แบบโยนิโสมนสิการ ในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

5 O705 ปิยรัตน์  โพธิ์ศรี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม่ช่วย
รายบุคคล (TAI) กับการสอนตามปกติ 

 

6 O706 เบญจวรรณ  หอมรื่น ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตร์และ เครื่องมือใน
การศึกษาภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

 
 

 

 

O701-O706 



การนําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
ห้องนําเสนอ ครุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  
 

อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

1 P801 สุพล  เพ็ชรบัว การสร้างโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความก้าวหน้าด้วยเทคนิคการเดิน ที่มีต่อดัชนี 
มวลกาย และสัดส่วนของร่างกายในผู้หญิงที่มีภาวะน้ําหนักเกิน 

 

2 P802 ณัฐวุฒิ  ฉิมมา ผลการศึกษาวิเคราะห์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

3 
 

P803 รัติพงษ์  ใจเมธา ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะการเดาะลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน ที่มตี่อความสามารถใน 
การเดาะลูกตะกร้อสําหรับนักเรียนชาย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

4 P804 ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต กับการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มผีลต่อความรู้ และทักษะการรํากระบี่กระบอง ของนักศึกษาครู
โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P801-P805 



การนําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
กลุ่มวิชาภาษาจีน–ญี่ปุ่น-เกาหลี 
ห้องนําเสนอ ครุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  
 

อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

1 P901 ศุภชัย  เพ็งมาตร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง也 กับ 就 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

 

2 P902 สุนีย์ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน  
3 P903 พรรณทิพา  มาท้าว การใช้สื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริมสรา้งทักษะการอ่านออก z c s zh ch sh และ r  

ในภาษาจีน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

4 P904 ดวงกมล บุ ญใชย ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
ภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรภาษาจีนเบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

5 P905 สุเมธ  วุฒิชัยปัญญา การเปรียบเทียบการออกเสียงสัทอักษรจีน (pinyin) ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

P901-P905 



การนําเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)  
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร-์เทคโนโลยีการศึกษา-อุตสาหกรรม 
ห้องนําเสนอ 46410 ชั้น 4 คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  
 

อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

1 O1101 จักรพันธุ์  จําปาศรี การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ความเข้าใจคอมพิวเตอร์ โดยใช้
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

2 O1102 อัญชลี  ชัยวรรณ์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ซอฟต์แวร์น่ารู้ เพื่อพัฒนาทักษะ 
การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

3 O1103 สมชาย  มณฑา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฏีคอนสตัคติวิสต์หน่วยการเรียนรู้อุปกรณ์
สื่อสารข้อมูล และชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 

 

4 O1104 อดิศร  เชื้อบุญม ี การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อเสริม
ทักษะกระบวนการใฝ่เรียนรู ้สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชากังราววิทยา 
จังหวัดกําแพงเพชร 

 

5 O1105 สันติ์  แสงท้าว การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการตกแต่ง  
เว็บเพจด้วยภาพกราฟิก โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) 

 

6 O1106 จักรพันธ์  หวาจ้อย  การพัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณ์ครุภัณฑ์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

7 O1107 ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ การศึกษาสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของครู 
ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร 

 

 

 

 
 

O1101-O1107 



การนําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร-์เทคโนโลยีการศึกษา-อุตสาหกรรม 
ห้องนําเสนอ ครุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  
 

อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

1 P1101 จุฑารัตน์  สาล ี การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

2 P1102 เบญจมาภรณ์  เชียงทา การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต์รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก 

 

3 P1103 ปาริณี  กลิ่นหอม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ส่วนประกอบพื้นฐาน 
ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

4 P1104 อารยา  แนวภูผา การพัฒนาแบบจําลองระบบรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติด้วยเวลาและอุณหภูม ิ  
5 P1105 ดวงใจ  พุทธเษม การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

 

 
 

 

 
 

 

 
 

P1101-P1105 



การนําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
กลุ่มวิชาประถมศึกษา-การศึกษาพิเศษ 
ห้องนําเสนอ ครุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  
 

อันดับที ่ รหัส ผู้นาํเสนอ ชื่อบทความ ลงชื่อ 
(13.00 – 17.00 น.) 

1 P1201 อัคริมา  ใบทอง การเปรียบเทียบทักษะการอ่านและเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 

2 P1202 ธัญญาลักษณ์  แหยมพลับ การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคํา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไร่ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 

3 P1203 กมลชนก  ชีวอําไพโรจน์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ต่อวิชา
สุขศึกษา เรื่องการสร้างเสริม สุขภาพด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD และ
แบบปกติ 

 

4 P1204 วิภารัตน์  คชรักษ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ โดยใช้
วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3  
วัดชัยชนะสงคราม 

 

5 P1205 อรชา  อุตทาสา การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ  
ของ Edward de Bono สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ ์

 

 

P1201-P1205 


