
เวลา ล าดับ รหัส เร่ือง ผู้น าเสนอ

ห้องบรรยาย 1 - กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ห้อง 6210)

13.00-13.20 น. 1 001 การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เร่ืองการบวกใน

ช้ันเรียนท่ีใช้การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด

เสกสรรค์ ลาสม

13.20-13.40 น. 2 012 การศึกษาความต้องการท่ีจะได้รับการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับครูในการเรียนรายวิชาการ

จัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน: กรณีศึกษานักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สุพัตรา ค าสุข

13.40-14.00 น. 3 015 Thai EFL teachers’ perspectives on English Language 

Education policy: Communicative Language Teaching and 

Classroom practices in Chumphaewittayayon school and 

Khuariangsuksa school, Chum Phae district, Khon Kaen 

province

ระวิสุดา บุญครอง

14.00-14.20 น. 4 016 การจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว 

Constructionism (Project-Based Leaning using ICT) เพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง 

บรรยากาศ ส าหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

ทักษพร ทองค านุช

14.20-14.40 น. 5 018 การพัฒนาการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับ

โปรแกรม Google Earth

นัฐติยา วงษ์รัมย์

ห้องบรรยาย 2 - กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ห้อง 6211)

13.00-13.20 น. 1 021 เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในช้ันเรียนท่ี

ใช้การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด

ค าราม เดชมา

13.20-13.40 น. 2 022 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการโค้ชทางปัญญาเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

และลีลาการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2

จิราพร  ทองผาไพร

ตารางการน าเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 3

วันท่ี  12  กรกฎาคม  2563  ณ ห้องเรียนช้ัน 2 และ 3 อาคารเรียนรวม 9 ช้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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ตารางการน าเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 3

วันท่ี  12  กรกฎาคม  2563  ณ ห้องเรียนช้ัน 2 และ 3 อาคารเรียนรวม 9 ช้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ห้องบรรยาย 2 - กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ห้อง 6212)

13.40-14.00 น. 3 023 การคิดเชิงพีชคณิตในล าดับกิจกรรมการสอน ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ท่ีสอนด้วย

วิธีการแบบเปิด

กันย์ชิสา สามารถ

14.00-14.20 น. 4 024 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินทองผาภูมิ ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4

พิชัย แสวงทรัพย์

14.20-14.40 น. 5 025 ความเช่ือเก่ียวกับประสิทธิภาพของตนเองของนักเรียนในช้ัน

เรียนคณิตศาสตร์ ท่ีใช้การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด

ธัญลักษณ์ ศิริวุฒิ

ห้องบรรยาย 3 - กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ห้อง 6311)

13.00-13.20 น. 1 026 วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง

มาลัยพร สาวิสัย

13.20-13.40 น. 2 037 การศึกษาปัญหาและความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้งาน

โปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เสาวณี ทับเพชร

13.40-14.00 น. 3 043 สภาพแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 24 จังหวัดกาฬสินธ์ุ

วันเฉลิม ศรีกุตา

ห้องบรรยาย 3 - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้อง 6311)

14.00-14.20 น. 4 020 ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อความต้ังใจเดินทางซ้ าเพ่ือการท่องเท่ียว

ข้ามแดนผ่านจุดผ่อนปรนช่ัวคราวนักท่องเท่ียว สปป. ลาว 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชัยณรงค์ ศรีรักษ์

14.20-14.40 น. 5 049 การสร้างสรรค์ศิลปภาพถ่ายอาหารและขนมพ้ืนบ้านล้านนา

เพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กษิรา ภิวงศ์กูร
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วันท่ี  12  กรกฎาคม  2563  ณ ห้องเรียนช้ัน 2 และ 3 อาคารเรียนรวม 9 ช้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ห้องบรรยาย 3 - กลุ่มบริหารธุรกิจและบัญชี  (ห้อง 6311)

14.40-15.00 น. 6 017 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านของผู้ประกอบการชาติพันธ์ุ

กะเหร่ียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ชลดา อนิปรางค์

ห้องบรรยาย 4 - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  (ห้อง 6313)

13.00-13.20 น. 1 008 การย้อมผ้าหมักโคลนและวัสดุให้สีธรรมชาติในท้องถ่ิน และ

น ามาพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ ด้วยกระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชน

พรชัย ปานทุ่ง

13.20-13.40 น. 2 019 ปัจจัยส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและความสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อ

การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าภาค จังหวัด

พิษณุโลก

ณัฐฐินันท์ อุดมกีรติกุล

13.40-14.00 น. 3 029 การส ารวจการใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยากจากร้านค้า

ภายในมหาวิทยาลัย

ณัฐสิมา โทขันธ์

14.00-14.20 น. 4 050 การเจริญเติบโตและผลผลิตของถ่ัวลิสงแซมมันส าปะหลังใน

ระบบน้ าหยด

ประทีป อูปแก้ว

14.20-14.40 น. 5 051 การหาค่าการแพร่ความช้ืนประสิทธิผลและสัมประสิทธ์ิการ

ถ่ายโอนความร้อนของหน่อไม้อบแห้งด้วยแสงอาทิตย์

กฤษ ดอนดี

14.40-15.00 น. 6 052 การพัฒนารูปแบบศูนย์บริการเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ

มหามงคล โดยส านักวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ บูรณการ IT Center ด้วย เศรษฐกิจดิจิทัล Digital

 Economy ไปสู่การบริการ Smart Service ส าหรับประชาชน 

ในพ้ืนท่ี 18 อ าเภอ จังหวัดเชียงราย

หาญศึก เล็บครุฑ

15.00-15.20 น. 7 053 การคัดแยกเช้ือแบคทีเรียทนแล้งท่ีมีคุณสมบัติส่งเสริมการ

เจริญในพืชจากดินปลูกและดินรอบรากยางพาราในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

กุลวดี คตชนะเลขา
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ตารางการน าเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 3

วันท่ี  12  กรกฎาคม  2563  ณ ห้องเรียนช้ัน 2 และ 3 อาคารเรียนรวม 9 ช้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

15.20-15.40 น. 8 054 การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้วยแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ AHP ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัด

พัทลุง

สิริมณี ชุมเรียง
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