
 

ลําดับการนําเสนอผลงานวจิัยรูปแบบบรรยาย

โครงการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

“ครุศาสตรว ิจัย 2562/NACE 2019: 

วันเสารที่ 13 กรกฎาคม 

หองนําเสนอที่ 1  
ลําดับ เวลา รหัส 

1 13.00 – 13.20 น. nc58 

2 13.20 – 13.40 น. nc60 

3 13.40 – 14.00 น. nc61 พชรดนัย

4 14.00 – 14.20 น. nc62 

5 14.20 – 14.40 น. nc79 

6 14.40 – 15.00 น. nc93 

หมายเหตุ  

1. นักวิจัย อัพโหลดไฟล power point 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตั้งแตเวลา 

2. นักวิจัยเขารวมพิธีเปดเวลา 09

3. นักวิจัยเตรียมพรอมที่หองนําเสนอ เวลา 

 

 

 

1 

 

 

ลําดับการนําเสนอผลงานวจิัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)

โครงการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2562

NACE 2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

กรกฎาคม 2562  อาคาร 45   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 

 

ชื่อ – สกุล ชื่อบทความวิจัย

วรางคณา  ปนตา 

อมรรัตน  วัฒนาธร 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและ

ทักษะการ  ปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความ

พรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

วนิดา  คุณสิน 

นงลักษณ  ใจฉลาด 

การศึกษาสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศกึษาพิจิตรเขต 

พชรดนัย วัชรธนพัฒนธาดา 
ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชน

ตําบลหนองโสนอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร

บุญชนะ  บุญโตนด 

นงลักษณ  ใจฉลาด 

การศึกษาปญหาบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุโขทัย เขต 1 

นลินี  วรวงษ 
การศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู

การปฏิบัติในสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย

ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร 

เอกลักษณ  เพียสา 

การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

power point สําหรับนําเสนอ ที่หนาหองประชุมชั้น 2 อาคาร 

ตั้งแตเวลา 08.00 – 08.30 น. 

09.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นักวิจัยเตรียมพรอมที่หองนําเสนอ เวลา 13.00 น. 

(Oral Presentation) 

2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชื่อบทความวิจัย 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและ

ปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความ

พรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE สําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

การศึกษาสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

กษาพิจิตรเขต 1  

ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชน 

ตําบลหนองโสนอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

การศึกษาปญหาบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

การศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู

การปฏิบัติในสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย 

การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อาคาร 45 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

ลําดับการนําเสนอผลงานวจิัยรูปแบบบรรยาย

โครงการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

“ครุศาสตรว ิจัย 2562/NACE 2019: 

วันเสารที่ 13 กรกฎาคม 

หองนําเสนอที่ 2  
ลําดับ เวลา รหัส 

1 13.00 – 13.20 น. nc41 

2 13.20 – 13.40 น. nc47 

3 13.40 – 14.00 น. nc51 

4 14.00 – 14.20 น. nc57 

5 14.20 – 14.40 น. nc71 

6 14.40 – 15.00 น. nc74 

หมายเหตุ  

1. นักวิจัย อัพโหลดไฟล power point 

ราชภัฏลําปาง ตั้งแตเวลา 08.00 

2. นักวิจัยเขารวมพิธีเปดเวลา 09

3. นักวิจัยเตรียมพรอมที่หองนําเสนอ เวลา 

2 

 

 

ลําดับการนําเสนอผลงานวจิัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

โครงการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2562

NACE 2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

กรกฎาคม 2562  อาคาร 45   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 

 

ชื่อ – สกุล ชื่อบทความวิจัย

สุภาวดี  ทองเทศ 

และคณะ 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย เรื่อง

หลักการใชภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 5 โรงเรียนสะพานที่ 

ฉัตรญาณิน  แกวกอ 

และคณะ 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารูสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

(ดํารงประชาสรรค) 

มรกต  วงษมี 

และคณะ 

การพัฒนาบทเรียน E learning 

CPR สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

ทองพิทยาคมต.ทาทอง  อ

พัชรี  ยิมิสุโท 

และคณะ 

การพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนใน

ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โรงเรียนหนองบัว 

จันทร  เพชรไกรโชค 

และคณะ 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ดนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสะพานที่ 

สิริณดา  เจริญชอบ 

และคณะ 

การพัฒนาบทเรียนออนไลนวิชาสุขศึกษา เรื่อง 

มหันตภัยจากยาเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง

power point สําหรับนําเสนอ ที่หนาหองประชุมชั้น 2 อาคาร 

00 – 08.30 น. 

09.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นักวิจัยเตรียมพรอมที่หองนําเสนอ เวลา 13.00 น. 

(Oral Presentation)  

2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชื่อบทความวิจัย 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย เรื่อง

หลักการใชภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

โรงเรียนสะพานที่ 3 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารูสําหรับนักเรียนชั้น

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

E learning วิชาสุขศึกษา เรื่อง 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทา

ทาทอง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

การพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนใน

ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ดนักเรียนชั้น

โรงเรียนสะพานที่ 3  

การพัฒนาบทเรียนออนไลนวิชาสุขศึกษา เรื่อง 

มหันตภัยจากยาเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนจานกรอง 

อาคาร 45 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

ลําดับการนําเสนอผลงานวจิัยรูปแบบบรรยาย

โครงการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

“ครุศาสตรว ิจัย 2562/NACE 2019: 

วันเสารที่ 13 กรกฎาคม 

หองนําเสนอที่ 3  
ลําดับ เวลา รหัส 

1 13.00 – 13.20 น. nc33 

2 13.20 – 13.40 น. nc73 

3 13.40 – 14.00 น. nc76 

4 14.00 – 14.20 น. nc77 

5 14.20 – 14.40 น. nc81 

6 14.40 – 15.00 น. nc87 

หมายเหตุ 

1. นักวิจัย อัพโหลดไฟล power point 

ราชภัฏลําปาง ตั้งแตเวลา 08.00 

2. นักวิจัยเขารวมพิธีเปดเวลา 09

3. นักวิจัยเตรียมพรอมที่หองนําเสนอ เวลา 

3 

 

 

ลําดับการนําเสนอผลงานวจิัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)

โครงการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2562

NACE 2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

กรกฎาคม 2562  อาคาร 45   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 

 

ชื่อ – สกุล ชื่อบทความวิจัย

อุมลรัตน  บุปผาโรจน 

การพัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการ

โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ชลลสิฌาณ  พรหมเสน 

รุงทิวา  กองสอน 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูรายวิชาวทิยาศาสตรโดย

วิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษาเพื่อ

สงเสริมการคิดแกปญหาในชวีิตจริงสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภณิดา  มูลจอย 

อมรรัตน  วัฒนาธร 

การพัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอาน

ภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง

Materials) โดยใชเทคนิค 

ธนพร  อรุณธัญญาวิรัช 

และคณะ 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนา

ภาษาอังกฤษในชวีิตประจาํวนัสาํหรับนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนบานโคกเจริญ

จาฏพัจน โกมล 

อมรรัตน  วัฒนาธร 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถ

ในการอานออกเสียงคําควบกล้าํร ล ว ตามแนวการ

เรียนรูสมองเปนฐานสาํหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอา

ขาจังหวัดเชียงราย 

สุรภาพ  สุปง 

และคณะ 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง 

พละศึกษาเร่ืองการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

เพชรบูรณ 

power point สําหรับนําเสนอ ที่หนาหองประชุมชั้น 2 อาคาร 

00 – 08.30 น. 

09.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นักวิจัยเตรียมพรอมที่หองนําเสนอ เวลา 13.00 น. 

(Oral Presentation) 

2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชื่อบทความวิจัย 

การพัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการ

โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) เพื่อสงเสริม

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

การพัฒนาการจัดการเรียนรูรายวิชาวทิยาศาสตรโดย

วิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษาเพื่อ

นชวีิตจริงสําหรับนักเรียนชั้น

การพัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอาน

ภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง (Authentic 

โดยใชเทคนิค SQ3R 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนา

ภาษาอังกฤษในชวีิตประจาํวนัสาํหรับนักเรียนชัน้

โรงเรียนบานโคกเจริญ 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถ

ในการอานออกเสียงคําควบกล้าํร ล ว ตามแนวการ

เรียนรูสมองเปนฐานสาํหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอา

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสุขศึกษาและ

พละศึกษาเร่ืองการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

อาคาร 45 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

ลําดับการนําเสนอผลงานวจิัยรูปแบบบรรยาย

โครงการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

“ครุศาสตรว ิจัย 2562/NACE 2019: 

วันเสารที่ 13 กรกฎาคม 

หองนําเสนอที่ 4  
ลําดับ เวลา รหัส 

1 13.00 – 13.20 น. nc6 

2 13.20 – 13.40 น. nc7 

3 13.40 – 14.00 น. nc29 

4 14.00 – 14.20 น. nc34 

5 14.20 – 14.40 น. nc103 

หมายเหตุ 

1. นักวิจัย อัพโหลดไฟล power point 

ราชภัฏลําปาง ตั้งแตเวลา 08.00 

2. นักวิจัยเขารวมพิธีเปดเวลา 09

3. นักวิจัยเตรียมพรอมที่หองนําเสนอ เวลา 

4 

 

 

ลําดับการนําเสนอผลงานวจิัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)

โครงการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2562

NACE 2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

กรกฎาคม 2562  อาคาร 45   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 

 

ชื่อ – สกุล ชื่อบทความวิจัย

วชิราภรณ  สังขทอง 

และคณะ 

การวิจัยและพฒันากระบวนการผลิตและพฒันาครู

ที่เนนการบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาระบบ

พี่เลี้ยงและการวิจัยเปนฐาน 

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวชิาชพี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

คมสัน  ศรีบุญเรือง 

และคณะ 

การพัฒนาสื่อการเรียนรูแผนทีป่ระวัติศาสตรสามมิติ

จากเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับเมืองกาญจนบุรีเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

นันทนภัส  นยิมทรัพย 

และคณะ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ

ดานการฟงภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอาร

รวมกับเกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เพ็ญผกา  ปญจนะ 

ปณพร  ศรีปลั่ง 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช

การวิจัยเปนฐานในการเรียนรู 

หองเรียนกลับดานเพื่อสงเสริมความสามารถ

ในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชพี สําหรับนักศึกษาครู 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เยาวทิวา  นามคุณ 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติ

เพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา

โดยวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสาน

รวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาชัน้ปที่ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง

power point สําหรับนําเสนอ ที่หนาหองประชุมชั้น 2 อาคาร 

00 – 08.30 น. 

09.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นักวิจัยเตรียมพรอมที่หองนําเสนอ เวลา 13.00 น. 

(Oral Presentation) 

2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชื่อบทความวิจัย 

การวิจัยและพฒันากระบวนการผลิตและพฒันาคร ู

ที่เนนการบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาระบบ 

พี่เลี้ยงและการวิจัยเปนฐาน (CCR) รวมกับการสราง

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวชิาชพี (PLC)คณะครุศาสตร 

 

การพัฒนาสื่อการเรียนรูแผนทีป่ระวัติศาสตรสามมิติ

จากเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับเมืองกาญจนบุรีเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ

ดานการฟงภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอาร

รวมกับเกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช 

การวิจัยเปนฐานในการเรียนรู รวมกับแนวคิด

หองเรียนกลับดานเพื่อสงเสริมความสามารถ 

ในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชพี สําหรับนักศึกษาครู 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิต ิ

เพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา(1042401)  

โดยวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสาน

รวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

สําหรับนักศึกษาชัน้ปที่ 3 

มหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง 

อาคาร 45 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

ลําดับการนําเสนอผลงานวจิัยรูปแบบบรรยาย

โครงการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

“ครุศาสตรว ิจัย 2562/NACE 2019: 

วันเสารที่ 13 กรกฎาคม 

หองนําเสนอที่ 5  
ลําดับ เวลา รหัส 

1 13.00 – 13.20 น. nc4 

2 13.20 – 13.40 น. nc54 

3 13.40 – 14.00 น. nc64 

4 14.00 – 14.20 น. nc107 

หมายเหตุ 

1. นักวิจัย อัพโหลดไฟล power point 

ราชภัฏลําปาง ตั้งแตเวลา 08.00 

2. นักวิจัยเขารวมพิธีเปดเวลา 09

3. นักวิจัยเตรียมพรอมที่หองนําเสนอ เวลา 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

ลําดับการนําเสนอผลงานวจิัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)

โครงการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2562

NACE 2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

กรกฎาคม 2562  อาคาร 45   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 

 

ชื่อ – สกุล ชื่อบทความวิจัย

สุรชัย  กอฟน 

เยาวทิวา  นามคุณ 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

เศรษฐศาสตรเรื่อง   สินคาและบริการกับการ

ดํารงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหมโดยใชการจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม 

ดาวประกาย วงศคํา 

การพัฒนาทักษะการอานสรุปความสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่

ทักษะการสรุปความดวยเทคนิค 

นพมาศ  สรอยฟา 

พิมาพรวงศ  เขื่อนเเกว 

การศึกษารายกรณีการจัดกิจกรรมการวาดภาพ

แบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง

เสาวพร  พงศไพรศิริกูร 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

พิทยาสรรพ จังหวัดแมฮองสอนโดยใช

แบบฝกทักษะ 

power point สําหรับนําเสนอ ที่หนาหองประชุมชั้น 2 อาคาร 

00 – 08.30 น. 

09.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นักวิจัยเตรียมพรอมที่หองนําเสนอ เวลา 13.00 น. 

(Oral Presentation) 

2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชื่อบทความวิจัย 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

เศรษฐศาสตรเรื่อง   สินคาและบริการกับการ

ดํารงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหมโดยใชการจัดการเรียนรูดวย

การพัฒนาทักษะการอานสรุปความสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบฝกหัด

ทักษะการสรุปความดวยเทคนิค DR – TA 

การศึกษารายกรณีการจัดกิจกรรมการวาดภาพ

แบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง  

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนปางมะผา

พิทยาสรรพ จังหวัดแมฮองสอนโดยใช 

อาคาร 45 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

ลําดับการนําเสนอผลงานวจิัยรูปแบบบรรยาย

โครงการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

“ครุศาสตรว ิจัย 2562/NACE 2019: 

วันเสารที่ 13 กรกฎาคม 

หองนําเสนอที่ 6  
ลําดับ เวลา รหัส 

1 13.00 – 13.20 น. nc8 

2 13.20 – 13.40 น. nc67 

3 13.40 – 14.00 น. nc70 

4 14.00 – 14.20 น. nc106 

หมายเหตุ 

1. นักวิจัย อัพโหลดไฟล power point 

ราชภัฏลําปาง ตั้งแตเวลา 08.00 

2. นักวิจัยเขารวมพิธีเปดเวลา 09

3. นักวิจัยเตรียมพรอมที่หองนําเสนอ เวลา 

 

 

 

 

 

6 

 

 

ลําดับการนําเสนอผลงานวจิัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)

โครงการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2562

NACE 2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

กรกฎาคม 2562  อาคาร 45   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 

 

ชื่อ – สกุล ชื่อบทความวิจัย

นพรัตน  แตงตั้ง 

เยาวทิวา  นามคุณ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปาตันวิทยาอําเภอ

แมทะ จังหวัดลําปาง โดยการจัดการเรียนรูแบบ

แผนที่ความคิด (Mind Mapping)

กนกวรรณ  จันตะมะ 

จิราภรณ  วงคสมศักดิ์ 

การศึกษารายกรณี : การจัดกิจกรรมแทนแกรม

(Tangram) สงเสริมพฤติกรรมการเรียนรู

สกลรัฐ  ชโยดม 

ดารุณี  นิพัทธศานต 

การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง นิราศ

ภูเขาทอง เพื่อการอานจับใจความสําคัญสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 

ชัยวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้จังหวัดลําพูน

กมลทิพย  จิตใจเลิศงาม 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่อง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกดาราศาสตรและ

อวกาศ ที่ใชรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โรงเรียนวชิรปาซา จังหวัดลําพูน

power point สําหรับนําเสนอ ที่หนาหองประชุมชั้น 2 อาคาร 

00 – 08.30 น. 

09.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นักวิจัยเตรียมพรอมที่หองนําเสนอ เวลา 13.00 น. 

(Oral Presentation) 

2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชื่อบทความวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กับนักเรียน

โรงเรียนปาตันวิทยาอําเภอ

แมทะ จังหวัดลําปาง โดยการจัดการเรียนรูแบบ

Mind Mapping) 

การจัดกิจกรรมแทนแกรม

สงเสริมพฤติกรรมการเรียนรู 

การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง นิราศ 

ภูเขาทอง เพื่อการอานจับใจความสําคัญสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 1 โรงเรียนบานหวยตม

ชัยวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้จังหวัดลําพูน 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่อง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกดาราศาสตรและ

อวกาศ ที่ใชรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู 5  ขั้น (5Es) 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

โรงเรียนวชิรปาซา จังหวัดลําพูน 

อาคาร 45 มหาวิทยาลัย
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