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พิธีเปิด 
 

 

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

9.00 – 9.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 5 

– กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน  

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

– กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

9.30 – 12.00 น. น าเสนอผลงาน 

- โปสเตอร์ (Poster presentation) ณ หอประชุมใหญ่  

- ปากเปล่า (Oral presentation) ณ อาคารเรียนรวม 101 
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ก าหนดการ 

น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 

นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ณ หอประชุมใหญ ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
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หอประชุมใหญ่ ห้อง SM (สาขาคณติศาสตร์) ก าหนดการน าเสนอผลงานรปูแบบโปสเตอร์ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.นิติมา พรหมมารัตน์, ผศ.ดร. ธัญวรัชญ์ บุตรสาร  
  ผู้ด าเนินรายการ อ.วัฒนา ปัญญามณีศร 
     ผู้น าเสนอ 
10:00 - 10:10 SM020 การออกแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวิธีสอนคณิตศาสตร์เรื่อง ห.ร.ม. และ 

ค.ร.น. โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate ส าหรับนักศึกษาวิชาชพี
คร ูมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์

พงศ์เทพ ก าพลวิน, ชิติพัทธ ์จันทระ,  
ธนภัทร เดชเมือง และพีรพัฒ นวลปอ้ง 

10:10 - 10:20 SM021 การสังเคราะห์งานวิจยัเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 
เลขยกก าลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

สมัชญา ยอดเกตุ, ณัฐรดี คล้ายกล่ า, 
กิตติพงษ์ พุดเกิด และคทาวธุ ชาติศักดิย์ุทธ 

10:20 - 10:30 SM023 การพัฒนาชุดกจิกรรมการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน เร่ือง ความเท่ากันทกุประการ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

นัฐพงษ์ ถือนิล, ธีร์ พรพานิช, จิรภิญญา 
ใหม่คามิ, ปิยวรรณ แหยมคง และทวีสทิธิ์ 
ปัญญายง 

10:30 - 10:40 SM024 การศึกษาผลกระทบและแนวทางจากการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาของนักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ในสถานการณ์ Covid-19 

เกียรตชิัย เสารแ์ดน, มนตรี บุญสวุรรณ,์  
สัญชัย พุ่มนว่ม และทวีสิทธิ ์ปัญญายง 

10:40 - 10:50 SM027 การออกแบบชุดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Math 
League ร่วมกับเกม Word wall เพือ่พฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 เร่ือง การแยกตัวประกอบพหุนาม
ดีกรีสอง 

นันทภรณ์ อ่ิมสบาย, ตวงรัตน์ เปลื้องปลิด, 
ประวีร์ ทองรัตน์, พงศกร ทับช ูและทวสีิทธิ์ 
ปัญญายง. 

10:50 - 11:00 SM007 การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ 
MATH ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ือง การแยกตัว
ประกอบพหุนาม ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

นันณภัชสรณ ์อินทะ, กุณฑลีรัฐ พิมพิลา, 
สมฤทัย เย็นใจ และวิภาดา นาเลา 

11:00 - 11:10 SM004 การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณทศนิยม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

วราลักษณ์ รอดบุญฤทธิ์, บุญส่ง กวยเงิน 
และอุเทน ปุ่มสันเที้ยะ 

11:10 - 11:20 SM011 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหา
การบวกและการลบเกี่ยวกบัเวลาและระยะเวลาส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 

สาริศา แจ่มหะไทย, สุขแกว้ ค าสอน  
และอุเทน ปุ๋มสันเที๊ยะ 

11:20 - 11:30 SM041 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เร่ือง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดงไทยวทิยา 

นภารัตน์ ยอกร และพัชราวลยั มีทรัพย ์

11:30 - 11:50 SM042 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

กรรภิรมย ์ดวงค า, สวนยี์ เสริมสุข 
และปัณณวิชญ์ ใบกหุลาบ 
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หอประชุมใหญ่ ห้อง SM (สาขาคณติศาสตร์) ก าหนดการน าเสนอผลงานรปูแบบโปสเตอร ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.นิติมา พรหมมารัตน์, ผศ.ดร. ธัญวรัชญ์ บุตรสาร 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.วัฒนา ปัญญามณีศร 
     ผู้น าเสนอ 
13:00 - 13:10 SM029 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื 
STAD และเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 

ปิยะพงษ์ ยืนยงค์, กิตติชัย ถาพรม  
และเอนก นองมณี 

13:10 - 13:20 SM058 การศึกษาผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 

ชลดา ชาภักดี และขวัญชนก กิจเธาว ์

13:20 - 13:30 SM043 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนบ้านนางแลใน 

ณัฐวุฒิ ภักดภีัทรสกุล และนิติมา พรหมมา
รัตน 

13:30 - 13:40 SM045 การพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม โดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) 

วรัญญา วิละแสง 

13:40 - 13:50 SM051 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
สมบัติของเลขยกก าลัง โดยใช้แบบฝึกทกัษะส าหรับนกัเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อ าเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชยีงราย 

พรรณิการ์ ใจแปง และจารุวรรณ ศิรินภาดล 

13:50 - 14:00 SM053 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนบ้านปา่แดงห้วยหลวง อ าเภอขุน
ตาล จังหวัดเชียงราย 

ปานไพลิน วงศ์ราช และจุฑามาศ สุขเป็ง 

14:00 - 14:10 SM017 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Model-Eliciting 
Activities (MEAs) เร่ือง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ที่ส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

วุฒิชัย แซ่ย่าง, โกมินทร์ บุญชู  
และล าภ ูจันทร์พรม 

14:10 - 14:20 SM019 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู ้5 ขั้นตอน (5Es) ที่ส่งเสริมทักษะการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

จินดารัตน์ หนองหา้ง, โกมินทร์ บุญช ูและ
บวงสวง น้อมเศียร 
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หอประชุมใหญ่ ห้อง SM (สาขาวทิยาศาสตร์) ก าหนดการน าเสนอผลงานรปูแบบโปสเตอร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.แสงระวี ณ ล าพูน, ดร.วีรวัฒน์  ไทยข า 

  ผู้ด าเนินรายการ ผศ.ดร.คมกริช แก้วพนัส 
     ผู้น าเสนอ 
10:00 - 10:10 SM013 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง การเตรียม

สารละลาย ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

สุดารตัน์ เหมันต์, จุรีรัตน์ วังคะออม ธนิต 
เมธีนุกูล และพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน 

10:10 - 10:20 SM025 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส ์เร่ือง พลังงานกล
ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 

จีรภัทร์ พุทธมิา, ปรานี เสียงดัง  
และชัยณรงค์ รักธรรม 

10:20 - 10:30 SM028 การพัฒนาชุดฝึกทกัษะการแกโ้จทย์ปัญหาฟิสิกส์ เร่ืองไฟฟ้ากระแส 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา ร่วมกับเทคนิคการ
แก้ปัญหาของโพลยา ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียน
ม่วงไข่พิทยาคม 

นิติพงษ์ ขันทะบตุร, ศรวิษฐ์ ปละใจ  
และคชรัตน์ ภูฆัง 

10:30 - 10:40 SM037 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง พลังงานกล
และกฎการอนุรักษ์พลังงานด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู ้(5Es) ร่วมกบัเทคนิค POE และการใช้สถานการณ์จ าลองบน
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนสวรรค์
อนันต์วิทยา 

กันยารัตน์ ท้องธาร, วปิัศยา เถาวัลย์, 
ชมพูนุท ศรีฟ้า, กันยารัตน์ ทอ้งธาร  
และเอมอร วันเอก 

10:40 - 10:50 SM038 การพัฒนาความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 เร่ือง แสง โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับกลวธิีการโตแ้ย้ง 

วีรภัทร ช่วงชาญ, ศศินา เมฆพัฒน์,  
เอมอร วันเอก และธันยบูรณ์ ถาวรวรร์ 

10:50 - 11:00 SM039 ฉันจะพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์เร่ืองหน่วยของสิ่งมีชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับการใช้แบบจ าลองเป็นฐานได้อยา่งไร 

อนุพงศ์ พิมแสน, จารึก ใบกุ, เอมอร วนัเอก 
และธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์ 

11:00 - 11:10 SM008 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การ
สืบพันธุ์และขยายพันธุ์พืชดอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน 

ธราธร เลิศเสม, วนิจดา เอี่ยมประเสริฐ  
และณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 

11:10 - 11:20 SM034 การพัฒนาความสามารถในการแกป้ัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา เร่ือง การเปลี่ยนแปลงของสารและการแยกสาร
อย่างง่ายในชวีิตประจ าวันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

หทัยภัทร ทาอุปรงค์ และอวยพร ด าริมุ่งกิจ 

11:20 - 11:30 SM040 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เร่ือง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล โดย
ใช้เกมเป็นฐาน (Game based Learning) ร่วมกับสื่อการสอน
ออนไลน์ 

ศักย์ศรณ์ เมฆวิมานลอย 

11:30 - 11:40 SM001 การเรียนรู้ตามสภาพจริงสู่การสร้างสื่อการสอนในเนื้อหาความ
หลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและนิเวศวิทยาน้ าจืด ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พิษณุภาคิณ ไชยมงคล, มะหมี ่อินเฟือง,  
ณัฐธิดา สุภาหาญ และทัตพร คุณประดษิฐ์ 

11:40 - 11:50 SM009 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E 
เร่ือง บรรยากาศ ที่มีตอ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

รุ่งนภา ถังทอง และไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 

 

  



ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวตักรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
28  กุมภาพันธ์  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

หอประชุมใหญ่ ห้อง SM (สาขาวทิยาศาสตร์) ก าหนดการน าเสนอผลงานรปูแบบโปสเตอร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.แสงระวี ณ ล าพูน, ดร.วีรวัฒน์  ไทยข า 

  ผู้ด าเนินรายการ ผศ.ดร.คมกริช แก้วพนัส 
     ผู้น าเสนอ 
13:00 - 13:10 SM016 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงโน้ม

ถ่วงของโลก โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรียน
บ้านป่ายาง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชยีงราย 

กิตติญาพร ธนาค า และณัตฐิยา ชัยชนะ 

13:10 - 13:20 SM035 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ืองอากาศรอบตวั
เรา โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนบ้านบ่อแสง อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

พิชชาภา ทะนันชัย และณัตฐิยา ชยัชนะ 

13:20 - 13:30 SM047 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
วิชาเคมี 3 (ว32223) เร่ือง อัตราการเกดิปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ 
Quizizz 

ศศิวิมล สมขุน, สมฤทยั ตันมา  
และอรอนงค์ สุริภา 

13:30 - 13:40 SM048 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 รายวิชาเคมี 3 โดยใช้เกมเป็นฐานร่วมกับการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบเชิงรุก 

พลาธิป ไชยชมภู, อรวรรณ ทนันชัย  
และณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บค าป้อ 

13:40 - 13:50 SM050 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความหนาแน่น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม โดยใช้
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

ศตวรรษ หอมนาน และวัฒนา ปัญญามณีศร 

13:50 - 14:00 SM052 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาเคมีเพิ่มเติม1 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 เร่ือง พันธะโควาเลนต์ โดยใชว้ิธีการ
เรียนการสอนแบบเพือ่นช่วยเพื่อน 

ศรสวรรค์ ศรีโสภา, ปฐมา พจนสุนทร  
และนภาพร วรรณาพรม 

14:00 - 14:10 SM054 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ไฟฟ้า โดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูปส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้าน
พระเนตร (แก้วสวุรรณประสิทธิ์) 

นริศรา ยาสมุทร์, จิราภรณ์ ปาลี  
และสุรีย์ สอนจิตต์ 

14:10 - 14:20 SM056 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ระบบ
หายใจโดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 

สายฝน วงค์ทอง 

14:20 - 14:30 SM057 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณและการหารเลขยกก าลัง ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เสกสรรค์ จันแปงเงิน, รพีพรรณ ช่วยแก้ไข 
และ มีชัย เทพนุรัตน์ 

14:30 - 14:40 SM059 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชวีวิทยา เร่ือง ระบบสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโต โดย ใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน 
(Model-Based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สิทธิราช ธรรมวงศ์ และยุวันดา พานิช 

 
 
 
 
 
  



ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวตักรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
28  กุมภาพันธ์  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

หอประชุมใหญ่ ห้อง SO (สาขาวิชาสงัคมศึกษา / คหกรรม / สุขศึกษา) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.สุทธิกร แก้วทอง, อ.ดร.กิตติวินท์  เดชชวนากร 

  ผู้ด าเนินรายการ อ. ไอลดา มณีกาศ 
      ชื่อผู้น าเสนอ 
10:00 - 10:10 น. SO024 การศึกษาทัศนคติของผู้หญิงระหวา่งการมีประจ าเดือนกับ

สิทธิในการลา 
ยุพิน ค าแก้ว และสิรินันท์ คีรีประสานต์ 

10:10 - 10:20 น. SO030 การศึกษาพฤติกรรมปัญหาการกลั่นแกล้งภายในชั้นเรียนของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาว
ชัยสิทธิ์) 

นนทพัทธ์ โสดามรรค, เบญพัฒน์ วันทอง  
และธัญญาพร กอ่งขันธ ์

10:20 - 10:30 น. SO031 การศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการไม่ส่งงานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 

ปริญญา ท้วมค า, เบญญาพัชร วันทอง  
และ สุพัฒตรา กลมกลิ้ง 

10:30 - 10:40 น. SO013 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง บุคคลส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทย วิชาประวัติศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 

กิ่งกาญจน์ นุ่มน่วม  
และทองแดง สุกเหลือง 

10:40 - 10:50 น. SO021 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา เร่ือง ผลการ
จัดการเรียนรู้ เร่ือง ทวีปยุโรป โดยใช้ใชก้ารจัดการเรียนรู้
แบบร่วมด้วยเทคนิค STAD นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

พงศภัค ชิณวงษา, เยาวเรศ ภกัดีจิตร1 
และกมลณัทภัทรT ธนารัตนTสิทธกิุล 

10:50 - 11:00 น. SO023 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา เร่ือง 
พระสงฆ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนแม่วงก์
พิทยาคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

เกศิณี โพธิ์น้อย 

11:00 - 11:10 น. SO027 การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้ 
บทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรง (Linear Programme) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

ชลสิทธิ์ โพธิ์สุวรรณ์, ภิรญา โพธิพิทักษ์  
และสุภาวดี กระแสสินธ ์

11:10 - 11:20 น. SO007 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก เร่ือง ไฮโดรโปรนิกส์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

วณิชยา สายเขื่อนสี  
และสุภัทรา ค าหม่อง 

11:20 - 11:30 น. SO012 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกีฬา
บาสเกตบอลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและสมรรถภาพ
ทางกายเพือ่สุขภาพส าหรับนกัเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมือง 

อทิพงค์ นิรชน, ภัคนันท์ มาซิว  
และณัฐวุฒิ ฉิมมา 

11:30 - 11:40 น. SO015 ผลของโปรแกรมการฝกึทักษะกีฬาบาสเกตบอล ผสมผสาน
กับการฝึกความแม่นย าที่มีต่อสมรรถภาพทางกายด้านความ
แข็งแรงและความสามารถในการยิงประตูบาสเกตบอล
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสูงเม่นชนูป
ถัมภ์ จังหวัดแพร ่

ภาณุวัฒน์ กันทะสขุ, ณัฐวุฒิ ฉิมมา  
และพงศกร  สังข์เงิน 

11:40 - 11:50 น. SO029 ผลของการฝึกเสริมที่มีต่อทักษะการเล่นลูกสองมือล่างในกีฬา
วอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เทศบาล 2 (สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์) 

สุรีพร คิดโสดา, วธิวรรธน ์สีชื่น  
และถวิล โพธิ์ทอง 

 

  



ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวตักรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
28  กุมภาพันธ์  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

หอประชุมใหญ่ ห้อง SO (สาขาวิชาสงัคมศึกษา / คหกรรม / สุขศึกษา) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.สุทธิกร แก้วทอง, อ.ดร.กิตติวินท์  เดชชวนากร 

  ผู้ด าเนินรายการ อ. ไอลดา มณีกาศ 
      ชื่อผู้น าเสนอ 
13:00 - 13:10 น. SO010 ผลของโปรแกรมการฝกึความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาดว้ยลูก

โบซูบอลที่มีผลต่อการทรงตัวในการร าดาบสองมือของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

ภทรธร ข าสว่าง, พิเชฐ สยมภวูนาถ  
และอนุพงษ์ กมุกะมกุล 

13:10 - 13:20 น. SO028 ผลของโปรแกรมการฝกึกล้ามเน้ือขา ทีม่ีผลต่อการกระโดดใน
กีฬาวอลเลย์บอลของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายอาย ุ16-18 ปี 
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

ประดิษฐ์ อยู่ทิพย์ และพุธิตา ศรียางนอก 

13:20 - 13:30 น. SO039 ผลของโปรแกรมการฝกึความแข็งแรงของกล้ามเน้ือแขนที่มีต่อ
ความแม่นย าในการเสิร์ฟลูกหนา้มือกีฬาเทเบิลเทนนิสของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

นุชนาฎ อ่อนปาน, พันทิลา มากหลาย, 
นันท์นภัส เกียรติเศวตฉัตร  
และพุธิตา ศรียางนอก 

13:30 - 13:40 น. SO014 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดกลางแดด 

ปราณ ีสัมพันธุ์อภัย, ณัฐจักร เเก้วสวุรรณ 
และนายภูรี ณรงค์วานิช 

13:40 - 13:50 น. SO019 การพัฒนาทักษะพื้นฐานฟุตบอล ดว้ยโปรแกรมโปรแกรมการ
ฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลของนักเรียนโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 

กฤษณะ มาเม่น ชนัตถ์ โสตถิกุล  
และสุภกจิ วิรยิะกจิ 

13:50 - 14:00 น. SO020 การพัฒนาทักษะกีฬามวยไทยขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนบ้านคลองไทร 

กรพิน พันตะคุ, สุภกิจ วิระยะกิจ,  
กฤษฎา รัตนสัตย์ และสายชน ลิลา 

14:00 - 14:10 น. SO032 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมลูกตะกร้อเพื่อสง่เสริมทักษะพื้นฐาน
กีฬาตะกร้อของ 
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 

สุภกิจ วิริยะกิจ, พิมพ์ใจ โพธิ์ทอง  
และชิดชนก ศรีสวัสดิ ์

14:10 - 14:20 น. SO037 การพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลโดยใช้ชุดกิจกรรมหลังเลิก
เรียนของนักเรียนโรงเรียนโกรกพระ 

ธนพงษ์ กุนพันธ์, บัญชา วงศ์ซ่ือ  
และสุภกจิ วิรยิะกจิ 

14:20 - 14:30 น. SO038 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาสุขศึกษา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning 

กันต์วลา ค้าขาย, พิทักษ์ เหล็กกล้า  
และทัศนกฤษ เด็ดขาด 

14:30 - 14:40 น. SO006 ผลของการฝึก ชุดทักษะ Chairball Movement Model ที่มี
ต่อความคล่องแคล่วว่องไวในการจัดการเรียนการสอนวิชาแชร์
บอล ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 

จรวรรธ สุโขไตรรัตน์  
และลัดดาวัลย ์แก้วใส 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวตักรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
28  กุมภาพันธ์  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

หอประชุมใหญ่ ห้อง TE (สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ปฐมพงศ์  อยู่จ านงค์, ผศ.ดร. ดวงใจ พุทธเกษม 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.รัชฎา เทพประสิทธิ ์
      ผู้น าเสนอ 
13:00 - 13:10 น. TE019 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เร่ือง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

นนทพัทธ์ จ้อยม่วง, ววิัฒน์ ทวีทรัพย ์ 
และเมธี มธุรส 

13:10 - 13:20 น. TE015 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ส่วนประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เอกศิษฎ์ สุขแดง, กิตติยา ปลอดแก้ว  
และมะยุรยี์ พิทยาเสนีย 

13:20 - 13:30 น. TE009 การพัฒนาโมเดลคอมแพค ส าหรับการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน 

นัทกาญจน์ ง้วนจินดา, พีรพล ดีเต่า,  
เพียงพรชนก เรือนมูล, สุชารัตน์ พุทธรตัน์ 
และวิศรุต อินทร์ฉาย 

13:30 - 13:40 น. TE013 การปรับพฤตกิรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการเสริมแรง
ทางบวก 

ณัฎฐ์ธิดา สขุรินทร์ และณัฌฐชา ศรีทรง 

13:40 - 13:50 น. TE014 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กณิศรินทร์ สงล่า, วนิดา  เช้ือนุ่น, สวุรรณา  
บัวระภาพ และศิริรัตน์ โภคณิตถานนท ์

13:50 - 14:00 น. TE020 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเกมมิฟิเคชันที่มีต่อ
ความสามารถทางการใช้เทคโนโลยี และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

ฐิติพงษ์ รักษาริกรณ ์และวุฒิชัย พิลึก 

14:00 - 14:10 น. TE021 การพัฒนาเหมืองข้อความในการศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยี
การศึกษาส าหรับการพัฒนาเว็บฝกึอบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาครูในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ชานนท์ จันทร์ด า, วุฒิชยั พิลกึ,  
ไกรวิชญ์ ดีเอม และดวงใจ พุทธเษม 

14:10 - 14:20 น. TE024 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพือ่เสริมสร้าง
ความสามารถในการแกป้ัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ 

ชุติมา กลิ่นนารีศรี, อภัยสชานันท์ แสน
สะอาด, และสมพร พัสสร 

14:20 - 14:30  ED006 การพัฒนากจิกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครสวรรค์ 

ทิพรัตน์ มาศเมธาทิพย์,  
และกัณฑิมา เผือกใต้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวตักรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
28  กุมภาพันธ์  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

หอประชุมใหญ่ ห้อง LE (สาขาวิชาภาษาจีน) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วทัญญู ขลิบเงิน, ดร.สุภาพร เตวิยะ 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน 
      ผู้น าเสนอ 
10:00 - 10:10 น

. 
LE002 การพัฒนาการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาจีน โดยใช้บทเรียน

ส าเร็จรูปส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวรรค์
อนันต์วิทยา 

ธันย์ชนก บญุจันทร์  
และรัตนกุล กาญจนะพรกุล 

10:10 - 10:20 น
. 

LE003 การพัฒนาการอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ในสัทอักษรจีน โดยใช้
แอพพลิเคชั่น Chinese Tone Learning ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิชัย 

วัลลภา มณแีสง  
และวานิสสา  จันทรานุสรณ์ 

10:20 - 10:30 น
. 

LE027 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีน โดยใช้เกม
บิงโก ส าหรับนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนผดุง
ปัญญา 

อรปรียา เชดิฟ้อน, ชลธิชา สว่างไตรภพ  
และทัศวรรณ บุญเทพ 

10:30 - 10:40 น
. 

LE032 การพัฒนาทักษะการฟังภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย 

กนกพร มังกร, สมหญิง กัลป์เจริญศรี  
และสมบูรณ์ แซ่ย่าง 

10:40 - 10:50 น
. 

LE033 การศึกษาการอา่นภาษาจีนจากป้ายการค้า ในชุมชนชาวไทยเช้ือ
สายจีน ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 

ศศิธร ใจสบาย, ณัฏฐณิชา จ าปาจี  
และสหัสวรรษ มงคลธิกุล 

10:50 - 11:00 น
. 

LE044 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน โดยใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนวัฒนศึกษา อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

วิรัลยา กันทา, เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต 
และจันทร์จิรา พ่านอรรถพนธ 

11:00 - 11:10 น
. 

LE047 การพัฒนาทักษะการจ าค าศัพทภ์าษาจนี โดยใช้เกมแอพพลิเค
ชัน wordwall ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนบ้าน
แม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จังหวดัเชียงราย 

ทิพรัตน์ พรมท้าว, ณาตยา สิงห์สุตีน 
และนุชรี กันทะเนตร 

 
 



ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวตักรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
28  กุมภาพันธ์  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

หอประชุมใหญ่ ห้อง LE (สาขาวิชาภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ดร.สุกัญญา ขลิบเงิน, อ.ดร.จุฑารัตน์ จิตร์ปราณี 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์ 
      ผู้น าเสนอ 
10:00 - 10:10 น. LE001 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า โดยใช้ชุดแบบฝึก 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนวัดคลองคาง (แดงประชานุกูล) 
กมลรัตน์ ทองแบน  
และอุบลนภา  อินพลอย 

10:10 - 10:20 น. LE008 รายงานวิจยัเร่ืองผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (GBL: 
Game Based Learning) ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ืองการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 

ธมลวรรณ ใจยะเสส 

10:20 - 10:30 น. LE009 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าโดยใช้เทคนิค CIRC ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนบา้นห้วยต้มชัยยะวงศา
อุปถัมภ ์อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ศศินภา พรหมมินทร ์

10:30 - 10:40 น. LE011 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะบน
แพลตฟอร์ม Live worksheets เร่ืองค ายืมภาษาบาลีสันสกฤต
ในภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 

วันชนะ อุดตัน, อิ่มฤทยั สาหร่าย, 
วทัญญู ขลิบเงิน และธีร์กัญญา อินทอง 

10:40 - 10:50 น. LE012 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกมาตรา
ตัวสะกด ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2565 

พิชชาอร เครือวงศ์ค า 

10:50 - 11:00 น. LE024 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การเขียนสะกดค า ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสะพานที่ 3 ดว้ยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกบัแบบฝึก 

ทิพวรรณ สายทอง, ประทุมเพชร แซ่ออ๋ง 
และอรุโณทัย อินทนิด 

11:00 - 11:10 น. LE025 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บา้นมะขามสูง) โดยใช้เทคนิค 
SQ4R 

คมรวี กองศรี, วัชรีย์ อินทะชิต  
และกาญจนา สขุพิทักษ์ 

11:10 - 11:20 น. LE036 การพัฒนาผลสัมฤทธิก์ารอา่นจับใจความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดว้ยวิธกีารสอนอา่นแบบ DR-TA (Directed 
Reading-Thinking Activity.) 

บุษญาภรณ ์ทองปาน  
และฐิติกานต์ แก้ววิเศษ 

11:20 - 11:30 น. LE041 การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าโดยใช้ไม้บรรทัดสะกดค า
ร่วมกับเกม ส าหรับนักเรียนที่สูญเสียการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ่

กัลยรัตน์ ตาวงค์ และสิรภัทร มณีวรรณ ์

11:30 - 0:00 น. LE051 ผลการใช้บัตรค าเสริมทักษะทางภาษา เรื่อง ค าที่มีตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตรา เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอา่น ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 

สุพิจฌาย ์แก้วสขุ, วันชนะ จิตอารีย ์ 
และบุญทิวา สิริชยานุกุล 
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

 

 

หอประชุมใหญ่ ห้อง LE (สาขาวิชาภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ดร.สุกัญญา ขลิบเงิน, อ.ดร.จุฑารัตน์ จิตร์ปราณี 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์ 
      

 
    ผู้น าเสนอ 

13:00 - 13:10 น. LE005 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความโดยใช้
ทฤษฎี SQ4R ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

สุประวีณ จินดา 

13:10 - 13:20 น. LE010 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
วิธีการสอนแบบ MIA ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 

ลลิตา ชุ่มประมล และศิวภรณ์ ใสโต 

13:20 - 13:30 น. LE034 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 โดยใช้เกมการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

ณัฐวัฒน์ สิงหนาท 

13:30 - 13:40 น. LE035 การใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพือ่พัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนวัดสันต้นธง 

ปรารถนา สร้างโศรก และพรชนนี ภูมิไชยา 

13:40 - 13:50 น. LE038 การพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเขา้ใจโดยใช้แนวคิด CLT 
ร่วมกับวิดโีอ Podcast ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บา้นมะขามสูง) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 

ภานุกร หอมหวล 

13:50 - 14:00 น. LE039 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค
เกมมิฟิเคชั่น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ธีรพล สุขจติร และภาวิณี เดชเทศ 

14:00 - 14:10 น. LE040 การพัฒนาการจดจ าค าศัพท์โดยใชก้ิจกรรมเป็นฐาน (Activity-
based learning) ร่วมกับสื่อ Wordwall ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่2 

สมิตานัน ชาญณรงค์  
และกาญจน์ชนก เอมแสง 

14:10 - 14:20 น. LE050 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษดว้ยการน าเสนอค าศัพท์
ภาษาอังกฤษหนา้เสาธงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 

จุฑารัตน์ กมลวิสยั, พรสวรรค์ ความเลิศ 
และปิยะณัฐ จันต๊ะคาด 

14:20 - 14:30 น. LE014 การพัฒนาการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาโดยใช้ส่ือประสม
เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวรานกีูล จังหวดัเชียงใหม่ 

มณีรัตน์ ทองปัน, ชไมมน ศรีสุรักษ์  
และเกียรติชัย สายตาค า 
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

หอประชุมใหญ่ ห้อง EE (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ / ปฐมวยั) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ศิวภรณ์ สองแสน, ดร.เกสร กอกอง 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.จุฑาพร ปันทวัง 
           ผู้น าเสนอ 
10:00 - 10:10 น. EE017 การศึกษาผลการใช้กิจกรรม AAC ดว้ยการเลียนแบบทา่ทาง 

จากบัตรภาพค ากริยารว่มกับเบีย้อรรถกร ของเด็กออทิสติก 
ยลรดา เอี่ยมรัศมี, พรรณิภา เมืองมล, สุวพัชร์ 
ช่างพินิจ, กาญจนา สุขพิทกัษ์, ชนัญชิดา ศิริเอก 
และพนัส นาคบุญ 

10:10 - 10:20 น. EE018 การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของ
เด็กที่มีความบกพรอ่งทางสติปัญญา ดว้ยชุดกิจกรรมการ
แต่งกายร่วมกับการใช้เทคนิคการกระตุ้นเตือน 

สุภาภรณ์ แก้วเข็ม และวภิาดา ขันติมิตร 

10:20 - 10:30 น. EE024 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนกัเรียนที่มีภาวการณ์เรียนรู้ถดถอย 
โรงเรียนพุทธิโศภน 

ดาวรรณ มาเยอะ, นพรัตน์ พึ่งผลพฤกษ์, 
ภคนันท์ จิรสินสุนทร, สุดาลักษณ์ กวางทู  
และอรณิช แซ่ม้า 

10:30 - 10:40 น. EE041 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือผ้า เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ณัฎฐธิดา อัยรตัน์ และสรวงพร กุศลส่ง 

10:40 - 10:50 น. EE042 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่น
ด้วยแนวคิดภาษาธรรมชาติเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวยั 

ศศิวิมล ธรรมเนียม, สรวงพร กุศลส่ง  
และพิชญาภา ตรีวงษ ์

10:50 - 11:00 น. EE035 การพัฒนาพฤติกรรมทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปีที่ 3 โดยใช้กจิกรรมเกมการศึกษา 

นิชนันท์ กางถิ่น และทิพย์สุดา อินทะพนัธุ์ 

11:00 - 11:10 น. EE036 การพัฒนาทักษะความอดทน อดกลั้นของเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกจิกรรมเสริมประสบการณ์ 
โดยใช้นิทานสร้างเสริมคุณธรรม 

ปัณยะศิริ สกลวิศาลศักดิ์ และปยิลักษณ์ 
พฤกษะวัน 

11:10 - 11:20 น. EE047 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่มีต่อการ
พัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก 

ดวงรัตน์ เขยีวลี และวราภรณ์ อ่ าอ้น 

11:20 - 11:30 น. EE007 การจัดกิจกรรมแผงไข่หรรษาตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อพัฒนา
ทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย 

รินนภา พิงสระน้อย, สุกัญญา เครือทอง  
และสุชานาฏ ไชยวรรณะ 

11:30 - 11:40 น. EE021 การส่งเสริมวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี โดยการจัดกจิกรรมดนตรีตาม
แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ 

พิมพ์พิสุทธิ์ มูลรอด, สุปราณี รอดพงษ ์ 
และอังศุมาลิน ติดตระกูลชัย 
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

หอประชุมใหญ่ ห้อง EE (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ / ปฐมวยั) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ศิวภรณ์ สองแสน, ดร.เกสร กอกอง 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.จุฑาพร ปันทวัง 
           ผู้น าเสนอ 
13:00 - 13:10 น. EE001 การพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้

วิทยาการค านวณ ประกอบการใช้สื่อ Kids code for fun 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียน
บ้านแม่บวน จังหวัดเชียงใหม่ 

พัชรินทร์  ชัยเสนา, ชไมมน ศรีสุรักษ์  
และกัลยา ใจรักษ ์

13:10 - 13:20 น. EE002 การพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

บัณฑิตา ยอดวงค์, ชไมมน ศรีสุรักษ์  
และศิริมาศ โกศัลยพ์ิพัฒน ์

13:20 - 13:30 น. EE049 การพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์โดยการจัด
ประสบการณ์โดยใช้เกม KID THINKING MATH ของเด็ก
ปฐมวัย 

วารุณี นามจิตต์, ชไมมน ศรีสุรักษ์  
และบูรพา สิงหา 

13:30 - 13:40 น. EE028 ผลของการใช้ชุดกิจกรรม Fun art activities for kids เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

ณัฐธิดา อ่อนจิ๋ว และจุฑาทิพย์ โอบออ้ม 

13:40 - 13:50 น. EE025 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ระดบัชั้น
อนุบาล 3/1 โรงเรียนสาธิตฯ (วัดวังยาง) จังหวัด
ก าแพงเพชร 

อารีญาณ ์สงวนสุข และอรทัย อนุรักษว์ัฒนะ 

13:50 - 14:00 น. EE029 การส่งเสริมทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัย ผา่นการจัด
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 2/1 
โรงเรียนสาธิตฯ (วัดวังยาง) จังหวัดก าแพงเพชร 

นภัสนันท์ นาคเอม และอรทยั อนุรกัษว์ัฒนะ 

14:00 - 14:10  EE006 การพัฒนารูปแบบการจัดชุดกิจกรรมสื่อสัมผัสตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

สุชาดา สภุาถา, สรวงพร กุศลส่ง  
และวิชญาพร ออ่นปุย 
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หอประชุมใหญ่ ห้อง EE (สาขาวิชาประถมศึกษา) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จารุวรรณ นาตัน, ผศ.ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.กนกวรรณ วังมณี 
      ผู้น าเสนอ 
10:00 - 10:10 น. EE011 การแก้ปญัหาการเขียนค าภาษาไทยไม่ถกูต้อง โดยใช้แบบฝึก

ทักษะการเขียนค าตามมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 

มณีรัตน์ แก้วหล่อ และชวลิต ขอดศิริ 

10:10 - 10:20 น. EE026 การพัฒนาทักษะการอ่านประสมค าศัพท์ภาษาอังกฤษดว้ย
เสียงสระ (Phonics) โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนปิน 

ศรีจันทรา จันทร์จีรัสถ์, บัญญพนต์ เท่ียงโชคชัย  
และนฤมล ค าปัญญา 

10:20 - 10:30 น. EE027 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด แม่ 
กบ โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนวัดแมแ่ก้ดน้อย อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ชนิสรา ชาญเชีย่ววิทยา, ประพิชญา กนัยะ, 
พรรณพษา ปาละอ้าย และพิมพาพัญ ทองกิ่ง 

10:30 - 10:40 น. EE031 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค าในมาตราตัวสะกด โดย
ใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านดอนปิน 

เกศรินทร์ อินทจักร, พิมพ์พันธ ์เพียรบ ารุงไพร, 
ศิริภัส ถ้วยทอง และนฤมล ค าปัญญา 

10:40 - 10:50 น. EE032 การพัฒนาทักษะการอ่านค าไม่มีตัวสะกด โดยใช้ชุดฝึกการ
อ่านพาเพลินร่วมกับการใช้สื่อประสมส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 

ลดามณี มูลมาก, อังคณา ลังกาวงศ์  
และพสุ ปราโมกข์ชน 

10:50 - 11:00 น. EE033 การพัฒนาทักษะการคูณเลขสี่หลักร่วมกับวธิีการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เกมเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนบ้านริมใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 

ลัคนา สังเคน และฐิติมา จันต๊ะยศ 

11:00 - 11:10 น. EE038 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสระในภาษาไทย โดย
ใช้ส่ือประสม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ขวัญฤด ีพัฒนวิเชียร, นภาลัย คีรีไกลาส,  
วิภาวี ยิ่งคุณจัตุรัส และอ าพา เวียงวิชชา 

11:10 - 11:20 น. EE045 การพัฒนาทักษะการคูณเรื่อง การคูณจ านวน 2 หลักกบั
จ านวนที่มากกว่า 2 หลัก ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 
จ านวน 10 คน โดยใช้ส่ือแผ่นคิดหรรษา 

อัญชลี ค าแก้ง, อารียา ปิยะชัยวัฒน ์
และทัศนีย์  อารมณ์เกลี้ยง 

11:20 - 11:30 น. EE046 การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าโดยใช้ส่ือประสม ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนแม่คือวิทยา 

รัตนา ดินโสภา, ประนอม สถิตพัฒนาไพร  
และจิราพรรณ สวัสดิ์ชยั 

11:30 - 11:40 น. EE048 การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโดยใชชุ้ดฝึกทักษะ เร่ือง การ
ออกเสียงค าประสมสระ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 
โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 

กิติญา วงษ์งาม, ชนิตา จิตประจง  
และพณิดา ยาใจ 

11:40 - 11:50 น. EE034 การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับโปรแกรม desmos เร่ือง 
วงกลม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ธัญญาลักษณ์ เขียวคชสาร, กรพิน ยามาอูชิ  
และอุเทน ปุ่มสันเทียะ 

11:50 - 12:00 น. EE037 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เร่ือง
เลขยกก าลัง ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียน
หยกฟา้ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ณัฐวรา อินแนน, นงลักษณ์ ใจฉลาด,  
เฟื่องฟ้า ลัมวุฒ ิและวิภา ทองบุร ี
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หอประชุมใหญ่ ห้อง EE (สาขาวิชาประถมศึกษา) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จารุวรรณ นาตัน, ผศ.ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.กนกวรรณ วังมณี 
      ผู้น าเสนอ 
13:00 - 13:10 น. EE044 โครงการ Math Zone ท่องโลกคณิตฯ พิชิตทักษะการแก้

โจทย์ระคน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 
ชฎาพร วงษาจันทร์, ศิริพร อินทะชยั  
และนริสรา ญานะ 

13:10 - 13:20 น. EE040 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะอา่นออกเขียนได้ร่วมกบัเทคนิคบันได 4 ขั้น ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าตาล 

พัตรนิดา ถิ่นแถลบ, และแพรวไพลิน เพชรจ ารัส 

13:20 - 13:30 น. EE043 การใช้ชุดสื่อประสมเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านสะกดค า ส าหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาที่สอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าตาล 

จิดาภา วชัราธารชน และกิตตยิา ยอดเงิน 
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ก าหนดการ 

น าเสนอผลงานภาคปากเปล่า 
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

อาคาร 101 ห้อง TE (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบปากเปล่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอน บัวกนก, ดร.ศุภราภรณ์  ทองสุขแก้ว 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.ดร. หาญศึก เล็บครุฑ 
     

 
ผู้น าเสนอ 

10:00 - 10:15 น. TE001 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เร่ือง เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 
วิทยาลยัอาชวีศึกษาพิษณุโลก 

นรีนาถ ทีแสงแดง 

10:15 - 10:30 น. TE002 การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Scratch ผนวก
การเรียนรู้ของเครื่องที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนา
ทักษะการเขียนโปรแกรมส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

จุฑารัตน์ ป้อมค า 

10:30 - 10:45 น. TE004 โลกยุคชีวิตวิถีถัดไป : การเรียนรู้แบบการลงมือกระท าเพื่อ
สมรรถนะการเรียนรู้ 

กุลวัฑฒ์ ภิรมยร์าช, กัลยา อัปการัตน์  
และยุทธภูมิ บุญรักษ ์

10:45 - 11:00 น. TE005 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชยันาท 

เบญญาภา สุกใส 

11:00 - 11:15 น. TE011 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เกมมิฟิเคชัน ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียน 

สรวีย์ ธรรมสารวญิญู, รุ้งกานดา องอาจ, 
ศศิธร ฤทธิ์แผลง และนพพร  ไกรรักษ ์

11:15 - 11:30 น. TE016 การพัฒนาหอ้งเรียนกลับด้าน รว่มกับจกัรวาลนฤมิตที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาการ
ค านวณ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 

ปัทมา ทองวิชติ, วุฒิชัย พิลึก  
และดวงใจ พุทธเษม 

11:30 - 11:45 น. TE017 การพัฒนาเกมสถานที่ท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ของจังหวัดอุทัยธานีที่มี
ต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา 

อภิษฎา เอกปยิะกุล, วุฒิชัย พิลึก  
และดวงใจ พุทธเษม 

11:45 - 12:00 น. TE022 การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานส าหรับ
นักศึกษาคร ู

กุลรภัส เทยีมทิพร 

12:00 - 12:15 น. TE012 การน าเสนอระบบสารสนเทศทางการเงินส าหรับโรงเรียน ณัฐวัฒน์ สุขงาม, วุฒิชยั พิลกึ  
และรพิกร ฉลองสัพพัญญ ู
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อาคาร 101 ห้อง TE (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยการศึกษา) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบปากเปล่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอน บัวกนก, ดร.ศุภราภรณ์  ทองสุขแก้ว 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.ดร. หาญศึก เล็บครุฑ 
      ผู้น าเสนอ 
13:00 - 13:15 น. TE003 การเสริมทักษะการเรียนการงานอาชีพ 3 รายวิชาการเขียนแบบ

ภาพ 3 มิติ โดยใช้แอปพลิเคชันแคนวา 
คีตภัทร เต๋จ๊ะ และเสาวลกัษณ์ เรืองศรี 

13:15 - 13:30 น. TE007 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใช้งาน
โปรแกรม Scratch เพือ่พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

รักษยาภรณ์ ถานะวุฒิพงศ์  
และกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว 

13:30 - 13:45 น. TE008 การพัฒนาเกมคอมพวิเตอร์เพื่อการศึกษา เร่ือง การเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาไพทอน ตามแนวเกมิฟิเคชั่นเพื่อพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปทีี่1 

ดารุณยี์ มลีาภ, ปรมินทร์ วงษ์ค าสิงห์  
และสมชาย เมืองมูล 

13:45 - 14:00 น. TE010 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เร่ือง อัลกอริทึมกับแนวคิดเชิง
นามธรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 

ทยากร ใจหวัน, ปรมินทร์ วงษ์ค าสิงห์  
และปราโมทย์ พรหมขันธ ์

14:00 - 14:15 น. TE018 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเวบ็ด้วย Google Site ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยา่งง่าย
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 
(ชุมชน 1) 

สัณห์พิชญ ์เทพพนม และสมชาย เมืองมูล 

14:15 - 14:30 น. TE006 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เร่ือง อาเซียนศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

พรฟ้า แสงสมิมา และเกรยีงไกร กันตีมลู 

14:30 - 14:45 น. TE023 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 3 
โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

จิรพนธ์ ทองยิ้ม, ธิดารัตน์ ทวีทรพัย ์
และชัยรัตน์ บุม ี

 

 

 

 

 

 

 

  



ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวตักรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
28  กุมภาพันธ์  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

อาคาร 101 SO (สาขาวิชาสังคมศึกษา / คหกรรม / สขุศึกษา) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบปากเปลา่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย, ผศ.ดร.อุทาน บุญเมือง 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.ทัศน์พล  ชื่นจิตต์   
      ผู้น าเสนอ 
10:00 - 10:15 น. SO025 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เซรามิกในชุมชนบ้านป่ายะ อ าเภอ

เมือง จังหวัดล าปาง 
นริศรา ถาโล และธัฌชากรณ์ เหลืองออ่น 

10:15 - 10:30 น. SO008 การพัฒนาชุดกจิกรรมแบบ Active Learning ในการเรียนการสอน
ในรายวิชาสุขศกึษา ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

บุศรา สขุจิตร และลัดดาวัลย ์แกว้ใส 

10:30 - 10:45 น. SO001 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรียนบ้านเทพนคร 

ธรรมนิศย์ แก้วมณี และเกรียงไกร กันตีมูล 

10:45 - 11:00 น. SO002 การพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษา “My Democracy” ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแกป้ัญหาส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

ณัฐวัตร โนราช, บุตราลกัษณ์ สืบบุตร 
และพัณนิดา อปุหนอง 

11:00 - 11:15 น. SO009 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมศิาสตร์ เร่ืองทวีปยุโรป ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนบา้นแก่งชัชวลิตวิทยา 

สลิลทิพย์ ทิพยเ์มืองพรหม, เยาวเรศ ภกัดี
จิตร และจิตร์ละม่อม อุงจิตต์ตระกูล 

11:15 - 11:30 น. SO018 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาสังคมศึกษา สาระ
เศรษฐศาสตร์ เร่ือง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

พันธวัช เนื่องวัง, ธนิตตา รอดสุนทรา  
และเยาวเรศ ภักดีจิตร 

11:30 - 11:45 น. SO035 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิา สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ซิปปา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปทีี่ 3 โรงเรียนบ้านหวาย 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

กรุณา มลูละ 

11:45 - 12:00 น. SO036 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้การเรียนแบบชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ธรณีพิบัติภยั ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 

ธีรภัทร เต็มใจ 

  



ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวตักรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
28  กุมภาพันธ์  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

อาคาร 101 SO (สาขาวิชาสังคมศึกษา / คหกรรม / สขุศึกษา) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบปากเปลา่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย, ผศ.ดร.อุทาน บุญเมือง 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.ทัศน์พล  ชื่นจิตต ์
      ผู้น าเสนอ 
13:00 - 13:15 น. SO011 ผลของการฝึกโปรแกรมบันไดลิงที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว และ

ความเร็วของนักกีฬาโรงเรียนหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
วรรณพร สมบูรณ ์และสุพล เพ็ชรบัว 

13:15 - 13:30 น. SO005 การพัฒนาสื่อเซปักตะกร้อ เร่ืองนวัตกรรมลูกตะกร้อประยุกต์ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบา้นพนาสวรรค์ 

สุภกิจ วิริยะกิจ, พิมพ์ใจ โพธิ์ทอง  
และชิดชนก ศรีสวัสดิ ์

13:30 - 13:45 น. SO022 การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวและความอ่อนตวั ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าทอง 

ปิยะนันท์ ค ามี, นพพร จาดสอน  
และภูรี ณรงค์วานิช 

13:45 - 14:00 น. SO004 การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เร่ือง นโยบาย
การเงินการคลังสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 
โรงเรียนห้วยน้ าหอมวิท 

เทพรัตน์ มาดี, เยาวเรศ ภกัดีจิตร  
และสุรเดช บุญรอด 

14:00 - 14:15 น. SO003 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองภาษาทา่ทางนาฏศิลป์ โดยใช้
เทคนิคการเสริมแรงและเกมบิงโกภาษาท่าทางนาฏศิลป์ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 

ณัฎฐ์นรีย์ เม่นวังแดง, ณฐวรรณ วันจิ๋ว, 
กณิจฐิมญศ์ ลิมปนารมณ์  
และปรุฬห์จักร อัครารัศม์สกุล 

14:15 - 14:30 น. SO016 การศึกษาแนวทางการปรับสภาพการจดัการเรียนการสอนวิชาดนตรี
จากออนไลน์สู่ออนไซต์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา จังหวัดพษิณุโลก 

ทิพรัตน์ เกยเมือง, สุจิตรา เลิศเสม  
บุณยานันต์ และเคลน บุณยานันต ์

14:30 - 14:45 น. SO026 การพัฒนาชุดการสอนทักษะกีตาร์เบสตามแนวคิดของเดวีส์ รว่มกับ
เทคนิคการสอนดนตรีของซูซูกิ ส าหรับนักเรียนชุมนุมดนตรีสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จังหวัด
พิษณุโลก 

ดุรงค์ฤทธิ์ เป็นพุ่ม, เคลน บุณยานันต์, 
สุรศักดิ์ อุสาหะกานนท์  
และสุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต ์

 

 

 

  



ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวตักรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
28  กุมภาพันธ์  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

อาคาร 101 ห้อง SM (สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบปากเปล่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ดร.เอมอร วันเอก, อ.ดร.รุ่งทิวา คนการณ์ 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.ดร.วราภรณ์ แกว้คอน 
      ชื่อผู้น าเสนอ 
10:00 - 10:15 น. SM015 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Model Eliciting 

Activities (MEAs) เร่ือง โจทย์ปัญหาเกีย่วกบัสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชูชีพ ไพรวันมั่นคง, เพียงรว ีพะโยม และ
โกมินทร์ บุญช ู

10:15 - 10:30 น. SM018 การเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เร่ือง 
ความเท่ากันทุกประการ ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ศรัณยู ขาวละออง, สุรีรัตน์ มณีกาศ, 
ปวีณา ทายา และคทาวุธ ชาติศักดิย์ุทธ 

10:30 - 10:45 น. SM026 การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความเท่ากัน
ทุกประการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับเทคนิค 
Proof Mapping ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 

ธัญญลักษณ ์ปิ่นขาว, ณัฐกานต ์พึ่งกุศล, 
พรพิมล อ่อนศรี และก าธร  คงอรุณ 

10:45 - 11:00 น. SM003 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง รูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติด้วยสื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนดงประค าพิทยาคม 

จรินทร์ทิพย์ บญุพาล้ าเลิศ, ธีรภัทร์ พุม่
พลอย และกมลลักษณ์ นามวงศ์ 

11:00 - 11:15 น. SM022 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การเรียง
สับเปลี่ยน โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ดว้ยเกม
ออนไลน์ Baamboozle ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

สิรีธร ลาพรม, วีรวัฒน์ ไทยข า  
และยุพา ออ่นสด 

11:15 - 11:30 น. SM005 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด PISA ที่บูรณาการกับการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบ 5E ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) 

พิรดา แสงศรีจันทร์ และสุภาพร เตวยิะ 

11:30 - 11:45 น. SM036 ผลการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม เร่ือง ปฏกิริิยาเคมี ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเจริญวิทยาอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ ์

กรวรรธน์ มีศุข, นารา ค าสอน  
และจริยา พิชยัค า 

11:45 - 12:00 น. SM010 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง เครื่องกลอย่างง่าย ส าหรับนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

สิริกาญจน์ เกตุดี, อาทิตยา ขาวพราย 
และสร้อยเพชร โพธิ์ศร ี

  



ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวตักรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
28  กุมภาพันธ์  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

อาคาร 101 ห้อง SM (สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบปากเปล่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ดร.เอมอร วันเอก, อ.ดร.รุ่งทิวา คนการณ์ 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.ดร.วราภรณ์ แกว้คอน 

      ผู้น าเสนอ 
13:00 - 13:15 น. SM006 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านรกัไทยจากการใช้หลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติมส าหรับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เร่ือง ฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

วีระบูลย์กติติ ชุมพรผ่อง, ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด, 
ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ, เฉลิมชัย สังโยฆะ,  
อวยพร ด าริมุ่งกิจ, อนุพล อัคพิน  
และธนชัย มะธิปิไขย 

13:15 - 13:30 น. SM032 การพัฒนาความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ือง สารและสมบัติของสารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
(Brain-based learning) 

พัชรี โพพินิจ และศักย์ชยั เพชรสุวรรณ 

13:30 - 13:45 น. SM033 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) รว่มกับ
เกม RPG Maker ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรม
การเรียนรู้ เร่ือง ลมฟ้าอากาศรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 

รุ่งทิพย์ วราโภค และดารารัตน์ ชยัพิล 

13:45 - 14:00 น. SM044 การพัฒนาทักษะการสร้างแบบจ าลอง โดยใช้การจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเร่ือง แรงโนม้ถ่วงของโลก ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจ าปา 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

พรนภา ชยัเลิศ และแสงระวี ณ ล าพูน 

14:00 - 14:15 น. SM046 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมวาดโครงสร้าง
เคมี KingDraw เร่ือง การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบ
อินทรีย์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

วิวิศนา ศรีนวล, ปฏิญาณ จิตร์ลัดดา  
และวัชราภรณ์ ทาหาร 

14:15 - 14:30 น. SM030 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานใน
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง พลังงานความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อ าเภอ
คลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

ทัตพงศ์ จริยภิวัฒน์ และมณฑา หมีไพรพฤกษ ์

14:30 - 14:45 น. SM031 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวชิาวิทยาศาสตร์ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เร่ือง การแยกสารและ
การน าไปใช้ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์ อ าเภอคลองขลุง จังหวดัก าแพงเพชร 

ธนพนธ์ พูนผล และมณฑา หมีไพรพฤกษ ์

14:45  15:00 น. SM014 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Model Eliciting 
Activities (MEAs)เรื่อง สถิติ (2) ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

กัลยากร แซ่เฮ่อ, จินดา ฟกัแกว้  
และโกมินทร์ บุญช ู

 

 

 

 



ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวตักรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
28  กุมภาพันธ์  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

อาคาร 101 ห้อง EE (สาขาวิชาประถมศึกษา / ปฐมวัย / การศึกาพิเศษ) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบปากเปล่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สรวงพร กุศลส่ง, ผศ.ดร.อาภากร  โพธิ์ดง 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ 

  

      ผู้น าเสนอ 
10:00 - 10:15 น. EE023 การพัฒนาทักษะการแกโ้จทยป์ัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้

การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 

อรทัย พระค าจันทึก และศิริโสภา แสนบุญเวช 

10:15 - 10:30 น. EE005 การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าโดยใช้ส่ือประสม 
 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนแม่คือวิทยา 

จิราพรรณ สวสัดิช์ัย, ประนอม สถิตพฒันาไพร 
และรัตนา ดินโสภา 

10:30 - 10:45 น. EE030 การพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์หรรษา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่2 

จิรัชญา กิตติธราภพ และอังคณา ลังกาวงศ์ 

10:45 - 11:00 น. EE016 การพัฒนาทักษะกลา้มเน้ือมัดเล็กของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม 
โดยใช้การสาธิตร่วมกบักิจกรรมศิลปะเปเปอร์มาเช่ 

สิรินาถ นูมะหันต์, สธุีรา ปุ่มเพชร, สวุพัชร์ 
ช่างพินิจ, กาญจนา สุขพิทกัษ์  
และจิรุตถ์ ภู่เจริญ 

11:00 - 11:15 น. EE019 การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กออทิสติก 
โดยใช้ศิลปะการวาดภาพต่อเติมร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงทางบวก 

พิมพ์วิภา เพชรเหล็ก, สกุัญญา ใจจันทร์, อนุชา 
ภูมิสิทธิพร, จิรุตถ ์ภู่เจริญ และสุวพัชร์ ช่างพินิจ 

11:15 - 11:30 น. EE020 การศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวนและตัวเลข 1-5 
ของเด็กออทิสติก โดยใช้ส่ือรับเบอร์นัมเบอร์ร่วมกับการเสริมเเรงทาง
บวก 

ทวีศักดิ์ แซ่วา่ง, ศิริพร ครีมทอง, ศิริวิมล ใจ
งาม, พนัส นาคบุญ, อนุชา ภูมิสิทธพิร 
และชนัญชิดา ศิริเอก 

11:30 - 11:45 น. EE009 การพัฒนากลา้มเน้ือมัดเล็ก โดยผ่านชุดกิจกรรมมือน้อยหรรษาพา
สนุกส าหรับเด็กปฐมวยั 

นิศรา ภูมิโคกรัก และอัฐณีญา สัจจะพฒันกุล 

11:45 - 12:00 น. EE003 การพัฒนาแผนการจัดประสบกาณ์การเรียนรู้โดยใช้ Game Based 
Learning เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

ทักษิณา ค าแพงศรี, ชไมมน ศรีสุรักษ์ และ
ศศิธร อินตุ่น 



ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวตักรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
28  กุมภาพันธ์  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

อาคาร 101 ห้อง EE (สาขาวิชาประถมศึกษา / ปฐมวัย / การศึกษาพิเศษ) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบปากเปล่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สรวงพร กุศลส่ง, ผศ.ดร.อาภากร  โพธิ์ดง 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ 
      ผู้น าเสนอ 

13:00 - 13:15 น. EE022 ผลการใช้บอร์ดเกม CODING FOR KID เพื่อพัฒนาทกัษะการคิด
อย่างเป็นระบบส าหรับเด็กปฐมวยั 

กรองกรานต์ โถยขุน, รัชนก แสงข า และ 
อนงค์นารถ ยิ้มช้าง 

13:15 - 13:30 น. EE039 การพัฒนาคู่มือการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ส าหรับนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

ปรียาภรณ ์คงแก้ว และอังศุมาลิน ติดตระกูลชัย 

13:30 - 13:45 น. EE004 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปั้นแป้งโดว์ 3 มิต ิ
เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ณัฐมน สาตรี, สรวงพร กุศลส่ง และพิชญาภา  
ตรีวงษ์ 

13:45 - 14:00 น. EE012 การจัดกิจกรรมแป้งสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวัย 

กนกพร สุใจ, พิมพ์ลดา แกว้หล้า, ณัชนากานต์  
ชัยกันทะ และสุธษิณา โตธนายานนท ์

14:00 - 14:15 น. EE013 การจัดกิจกรรมทดลองแสนสนุกเพื่อส่งเสริมทักษะสมองของเด็ก
ปฐมวัย 

หัทยา โกลาเพ็ง, ณัฐธิดา ธีรสุนทรานันท์, 
ณัฐวรรณ จันต๊ะวงศ์, ปภัสรา ดวีงค์  
และอรทัย  เลาอลงกรณ์ 

14:15 - 14:30 น. EE015 การส่งเสริมความสามารถในการใช้กลา้มเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย
โดยการจัดกิจกรรมลวดก ามะหยีแ่ปลงร่าง 

โยษิตา กันทะสัก, วราพร โมตาลี, เสาวณีย์ แซ่
เฮ้อ, สุภาพร จินดา และวิไลวรรณ กลิ่นถาวร 

14:30 - 14:45 น. EE008 การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์แบบขย า ขยุ้ม ขยาย ของเด็กปฐมวัย 

อุษา พรมเพ็ง, ทศวรรณ ประคองจิตร  
และวไลพร เมฆไตรรัตน์ 

14:45 - 15:00 น. EE014 การจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย 

ปวีณ์กร ใจชื้น และชุติกานต ์เอี่ยวเล็ก 

15:00 - 15:15 น. EE010 ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานหุ่นถุงมือประกอบฉากเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการกลา้แสดงออกของเด็กปฐมวัย 

กัณทิมา ชัยศิร ิและศุภร ธนะภาณ ุ

 
 



ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวตักรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
28  กุมภาพันธ์  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

อาคาร 101 ห้อง ED (สาขาวิชาบริหารการศึกษา / หลักสูตรและการสอน / จิตวิทยา) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบปากเปล่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์, ผศ.ดร.ต้องรัก จิตบรรเทา 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.ดร.วันชนะ จิตอารีย ์
      ผู้น าเสนอ 
10:00 - 10:15 น. ED008 กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤตกิรรมความรับผิดชอบต่อการเรียน

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 
ดวงชีวัน วงศ์อินต๊ะ, จิราพันธ์ เครือสาร และ
อดุลย์ ปัญญา 

10:15 - 10:30 น. ED009 ผลการใช้กิจกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 
(บ้านเชียงราย) 

ปุญญสิา สายค าฟู, วิมพว์ิภา บุญกลิ่น  
และพิชชา ถนอมเสียง 

10:30 - 10:45 น. ED011 การศึกษาผลการใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อลด
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถอืในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

จุฑาเกศ เรืองอาจ, วิมพว์ิภา บญุกลิ่น  
และอนงค์รัตน์ รินแสงปิน 

10:45 - 11:00 น. ED015 ผลการศึกษาการรู้จักและเข้าใจตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังเหนือวิทยา อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง 

อุไรวรรณ สันแก้ว และชรัญรักษ์ ปัญญามูล
วงษา 

11:00 - 11:15 น. ED002 ผลการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส โดยการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว (SELFS) 

สิงหไกร กรุงเกตุ, นภัสรัญชน์ สงเจริญทรัพย์, 
ประภัสสร สืบเผ่า, พัชรา คีรีปิติ, ภิญาภรณ์ 
เพ็งภักดี, สุมิตา ชื่นบางบ้า, เจษฎากร ข าใจ  
และภาวิดา มหาวงศ์ 

11:15 - 11:30 น. ED007 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา 

บุญส่ง กวยเงิน, สลกัจิต ตรีรณโอภาส  
และเกสร กอกอง 

11:30 - 11:45 น. ED012 การศึกษาพฤติกรรมการการแสดงออกโดยใช้ชุดกิจกรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ของโรงเรียนเซนนิโกลาส 

กชกร แก้วเขียว, ณิชกุล บา่งศรวงศ์,  
ธิการัตน์ ศิริพรม, วรรณนิภา สุขมั่น,  
ศิวพร เย็นใจ และจตุพล เจนจบ 

11:45 - 12:00 น. ED013 ผลของการใช้บอร์ดเกมค้นหาอาชีพ เพือ่เสริมสร้างความสนใจ
ในอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียน เซนต์นิโก
ลาส 

ภาคิน แสนปญัญา, กัลยารัตน์ เอีย่มตอ่,  
ณัฐพงศ์ บัวป้อม และกุสุมา ยกช ู

 

 

 

  



ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวตักรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
28  กุมภาพันธ์  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

อาคาร 101 ห้อง ED (สาขาวิชาบริหารการศึกษา / หลักสูตรและการสอน / จิตวิทยา) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบปากเปล่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์, ผศ.ดร.ต้องรัก จิตบรรเทา 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.ดร.วันชนะ จิตอารีย ์
      ผู้น าเสนอ 
13:00 - 13:15 น. ED001 การศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาอ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

อลงกรณ์ บญุลือ และณัฐิยา ตันตรานนท์ 

13:15 - 13:30 น. ED003 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสู่
ความเป็นเลิศทางการอาชวีศึกษา ของวทิยาลัยสารพัดช่าง
เชียงใหม่ 

ดวงพร สุนทรสรณ์ และณัฐิยา ตันตรานนท์ 

13:30 - 13:45 น. ED004 การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และกลวิธีการเผชิญปัญหาของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรญั, ธนะดี สุริยะจนัทร์หอม 
และยุทธนา อารักษพ์ุทธนันท์ 

13:45 - 14:00 น. ED005 การศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการสู่การอา่นออกเขียนได้ของนักเรียนในโรงเรียนอ าเภอแม่
อาย ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

ณัฐดนัย แก้วจา และณัฐิยา ตันตรานนท์ 

14:00 - 14:15 น. ED010 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ PJBL ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักะชีวิต รหัสวชิา 20000-1301 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพี ชั้นปีที ่2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคล าพูน 

สุนิษา จันทร์ฟอง  
และสิรินทร์นิชา  ปัญจอริยะกุล 

14:15 - 14:30 น. ED014 การรับรู้ตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจของนักศึกษากลุ่ม 
LGBTQ ในมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวดัเชียงใหม่ 

สุพัตรา สกุลศรปีระเสริฐ, อนุรกัษ์ แทน่ทอง 
และณัชชา หงษ์สามสิบเจ็ด 

  



ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวตักรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
28  กุมภาพันธ์  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

อาคาร 101 ห้อง LE (สาขาวิชาภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบปากเปล่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง, ดร.อุบลวรรณ สายทอง 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.ดร.ทวีศักดิ์ ลินด า 
      ผู้น าเสนอ 

10:00 - 10:15 น. LE016 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ฟ้าใส เขม็ทอง และศุภรดา อันชุนดา 

10:15 - 10:30 น. LE020 การใช้แบบฝึกทกัษะเพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง ค า
ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” อ าเภอ
บ้านตาก จังหวัดตาก 

รุ่งณภา บญุยิม้ และเสกสรร  แหวเมือง 

10:30 - 10:45 น. LE022 การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจบัใจความส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 

อดิศร พิมพา และรุ่งณภา บุญยิ้ม 

10:45 - 11:00 น. LE029 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพยย์านี 
11 ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร 

กรกฎ ตีนาเต และกษมา สุรเดชา 

11:00 - 11:15 น. LE007 การพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตราโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ 

นารา รตันพงศ์ผาสุข, พีระ อินทร์เพ็ญ  
และศิวดล วราเอกศิริ 

11:15 - 11:30 น. LE021 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สาระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม เร่ืองคัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ปี
การศึกษา 2565 

ณัฐวุฒิ ชีวะโต, ภัทรลักษณ ์ ชินประภาพ และ
วัชรีย์  อินทะชิต 

11:30 - 11:45 น. LE023 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ความหมายและการ
จ าแนกค าภาษาต่างประเทศ ในภาษาไทย (ภาษาบาลี : 
สันสกฤต) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูป 

นิลาวรรณ์ ทองจันทร ์และสุนาร ีฝีปากเพราะ 

11:45 - 12:00 น. LE004 การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้แบบฝกึเสริมทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

กานต์มณ ีใจแก้ว, พิชญา สกุลวิทย์, 
ธีรก์ัญญา อินทอง และจารุณี นันศิร ิ

  



ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  นวตักรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
28  กุมภาพันธ์  2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

อาคาร 101 ห้อง LE (สาขาวิชาภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบปากเปล่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง, ดร.อุบลวรรณ สายทอง 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.ดร.ทวีศักดิ์ ลินด า 
      ผู้น าเสนอ 

13:00 - 13:15 น. LE017 การจัดการเรียนรู้แบบเพลิน (Play and Learn = PLEARN) 
เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาองักฤษผ่านการ์ตูน
แอนิเมชันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาล
เชียงราย 

นภวรรณ แสงศรีจันทร์ และสุภาพร เตวิยะ 

13:15 - 13:30 น. LE045 การพัฒนาสื่อการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธกีารเรียนรู้แบบ
วิดีโอปฏิสัมพันธ ์(Interactive Video) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถทกัษะด้านการฟังภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 

เกศวดี ปินตา, ทวีศักดิ์ ลินค า  
และธัญทวิา ชยัวุฒ ิ

13:30 - 13:45 น. LE046 การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยการใช้นิทาน
อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านหลู ้

รุจิรา จินดาธรรม 

13:45 - 14:00 น. LE048 การใช้เกมออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนอนุบาลนางแล 
(บ้านทุ่ง) 

ธัญชนก และดู, นา่นฟา้ จันทะพรม  
และลภัสรดา แว่นระเว 

14:00 - 14:15 น. LE019 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง -ed ท้ายค า ด้วยชุดหนังสือ
นิทานอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 

จิรชญา พุ่มชูศร,ี อโณทัย พลเยีย่ม เพชรแสง 
และวรางคณา ภู่ศิริภญิโญ 

14:15 - 14:30 น. LE006 การใช้ทฤษฎพีัฒนาการทางเชาว์ปัญญาเพื่อส่งเสริมการจดจ า
ค าศัพท์ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบา้นหนองแขม 

บุษบา นิภัทธเจน และอภิรดี จีนคร้าม 

14:30 - 14:45 น. LE049 การพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้เกม
ออนไลน์ Wordwall ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) 

อรุณณี โพธิทอง, ณัฏฐณ์ิชา ชยันนถี  
และอัจฉรา ลิมปภัทรากุล 
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อาคาร 101 ห้อง LE (สาขาวิชาภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน) ก าหนดการน าเสนอผลงานรูปแบบปากเปล่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วทัญญู ขลิบเงิน, ดร.สุภาพร เตวิยะ 

  ผู้ด าเนินรายการ อ.ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน 

 

 

 

  

      ผู้น าเสนอ 
13:00 - 13:15 น. LE037 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้เกมเพื่อ

การศึกษา เร่ืองค าที่มาจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ฐิติมา เนียมสุ่ม และอมรา ศรีแกว้ 

13:15 - 13:30 น. LE042 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 
SQ4R ร่วมกับ 5W1H ส าหรับนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
โรงเรียนวัดคูยาง 

นริศรา สารีด ีและจิรัฎฐ์ เพ็งแดง 

13:30 - 13:45 น. LE018 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสัทอกัษรพินอิน โดยใช้บัตร
ค าส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนก าแพงเพชร
พิทยาคม 

ธนภรณ์ ปะตังทะสา, นันทวิัน อินหาดกรวด 
และญาณพัทธ ์ อิ่มสุนทรรักษา 

13:45 - 14:00 น. LE028 การพัฒนาการอ่านออกเสียงสัทอกัษรภาษาจีนของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่4 โดยใช้บัตรภาพค าศัพท์ 

มาริษา บ้านกล้วย, เทพกาญจนา เทพแก้ว 
และกรรณิกา สิทธิการ 

14:00 - 14:15 น. LE026 การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอกัษรพินอนิโดยใช้ชุดฝึกการอ่าน
ออกเสียงภาษาจีน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัชรวิทยา 

นริศรา หะขุนทด, นันท์นภัส ชิตนุรัตน์  
เว็บเบอร์ และชลณพรรธษ ์ศรีเริงหล้า 
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พิธีปิด 
 

15.00 – 15:30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรการน าเสนอผลงาน 

15.30 – 16:00 น. พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 5 

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี 

 

 


