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วันเสารที่ 13 กรกฎาคม 

ลําดับ รหัส ชื่อ – สกุล

1 nc9 
ธนิษฐา ฤทธิ์เทพ

ภราดร  พิมพันธุ

2 nc13 
สุธาสิน ีจบศรี

ภราดร  พิมพันธุ

3 nc17 
จิราพร สังขนาค

ภราดร  พิมพันธุ

4 nc23 
ภาวิดา เขียวกําจัด

ภราดร  พิมพันธุ

5 nc11 

อัญชนา พิลาดี

พัทธนันท  พาปอ

ปพิชญา พรหมกันธา 

ปุน  ชมภูพระ

6 nc12 

ณัฐธิดา พิไลพันธ

พัทธนันท  พาปอ

ปพิชญา  พรหมกันธา

ปุน  ชมภูพระ

7 nc14 

พูลศิริ แสงวาโท

พัทธนันท  พาปอ

ปพิชญา  พรหมกันธา

ปุน ชมพูพระ

8 nc15 

อุษาวดี มากกรัด

ปุน ชมพูพระ

พัทธนันท  พาปอ

ปพิชญา  พรหมกันธา

1 
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สกุล ชื่อบทความวิจัย

ฤทธิ์เทพ 

ภราดร  พิมพันธุ 

การสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

วัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค

จบศรี 

ภราดร  พิมพันธุ 

การใชเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิ

เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  

สังขนาค 

ภราดร  พิมพันธุ 

การสรางมัลติมีเดียเกม Word Search 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

เขียวกําจัด 

ภราดร  พิมพันธุ 

การสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

พิลาดี 

พัทธนันท  พาปอ 

ปพิชญา พรหมกันธา  

ปุน  ชมภูพระ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยใชนิทานเพลง

พิไลพันธ 

พัทธนันท  พาปอ 

ปพิชญา  พรหมกันธา 

ปุน  ชมภูพระ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคําพ้ืนฐานของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชเกม

แสงวาโท 

พัทธนันท  พาปอ 

ปพิชญา  พรหมกันธา 

ปุน ชมพูพระ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชนิทานอีสป

มากกรัด 

ปุน ชมพูพระ 

พัทธนันท  พาปอ 

ปพิชญา  พรหมกันธา 

การใชนิทานคติธรรมเพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการอาน

ออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

(Poster Presentation) 

2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชื่อบทความวิจัย 

การสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน ภาษาไทย 

1 โรงเรียนเทศบาล 

วัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค 

ในการสอนวิชาคณิตศาสตร 

สําหรับนักเรียน 

Word Search ภาษาอังกฤษ 

5  

การสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียน  

ที่สอนโดยใชนิทานเพลง  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคําพ้ืนฐานของนักเรียน 

ที่สอนโดยใชเกม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญ  

โดยใชนิทานอีสป 

การใชนิทานคติธรรมเพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการอาน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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ลําดับ รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อบทความวิจัย 

9 nc46 

สุภาวด ีแดงสุกสี 

อุตรานุช  จันทรแกว 

จตุทิพย  กายะ 

การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน 

รวมกับแนวคิดเมกเกอร เรื่อง วงจรไฟฟา เพื่อสงเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกปญหา และความคิด

สรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

10 nc85 
มนูศักดิ์ บุญมี 

สุวรรณี  เครือพึ่ง 

กลวิธีการเขียนเพ่ือสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ  

ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร 

11 nc98 

สุภาพรรณ ชายพฤกษ 

ปรมินทร  วงษคําสิงห 

สมชาย  เมืองมูล 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

12 nc99 

ปภัสสร กาเขียว 

ชนันกาญจน  สุวรรณเรือง 

ปราโมทย  พรหมขันธ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง โครงงานสรางสรรค 

13 nc100 

พงษสาน รูปสูง 

กิตติยา  ปลอดแกว 

มะยุรีย  พิทยาเสนีย 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู 

อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

14 nc102 

ชยานันท อินตะวงค   

ประภาพร แกวประภา   

สุกุนทอง ตองรักชาติ  

จันทกานต วรรณฟู  

รติรส  กอนเงิน 

การจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางเพ่ือพัฒนาการคิด 

เชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 

15 nc95 น.ส.ทนันยา คําคุม 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชรูปแบบการจัด 

การเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ รายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

สําหรับครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

16 nc80 จิราภา  กิ่งแกว 

การพัฒนาทักษะการสะกดคําโดยใชแบบฝกการอานและ

การเขียนสะกดคํา ในมาตราตัวสะกด แมกด แมกน 

และแมกบสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา  ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง 

17 nc2 
ปาริชาต ิประเสริฐสังข 

ทิพวรรณ  พันภูงา 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยเนนวิธีการ

แกปญหาเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน 
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ลําดับ รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อบทความวิจัย 

18 nc35 
บุญเลิศ  เจิมปลั่ง 

พุธิตา ศรียางนอก 

ผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร ที่มีตอการพัฒนา

สมรรถภาพทางกาย ของนักกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

19 nc83 

ขวัญชัย ขัวนา 

ธารทิพย  ขัวนา 

เลเกีย  เขียวดี 

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค

เชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 

4.0 (Thailand Education 4.0) 

20 nc84 

ขวัญชัย ขัวนา 

ธารทิพย  ขัวนา 

เลเกีย  เขียวดี 

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสู

การศึกษาไทยแลนด 4.0 (Thailand Education 4.0) 

21 nc101 วิไลวรรณ กลิ่นถาวร 

กระบวนการนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัด 

การเรียนการสอนของนักศึกษาวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอม

สําหรับเด็กปฐมวัย 

22 nc5 

ดวงเดือน วรรณกูล 

พวงผกา  ปวีณบําเพ็ญ  

เอมอร  ปนทะสืบ 

สุทธิดา  รูปสูง 

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐานเพื่อพัฒนา

ทักษะทางดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

23 nc37 
พิสิทธ ตันอุตม 

ฉลองชัย  ธีวสุทรสกุล 

การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกส 

ระดับมัธยมปลายเรื่อง สไลเดอร 

24 nc96 

ธนพร กองอน 

อุบล  กองอน 

ฟาวรินยา  สูงขาว 

ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารของบุคลากรภาครัฐ 

ในจังหวัดพิษณุโลก 

25 nc27 

นิรุตติ์ ชัยโชค 

พัทธมน  บุณยราศรัย 

กัสมา  กาซอน 

การวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร  

ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

26 nc45 

ปานฉัตร  อาการักษ 

กัสมา  กาซอน 

เอกชัย อุตสาหะ 

การเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนตาม 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากของตําบลนางแล  

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
27 

 

nc39 

ประเชิญ ตรีเนตร 

สหรัฐ ตรีเนตร 

ฐานิตารัชต  เงินเชื้อธนโชต ิ

บทบาทของผูนําทองถิ่นในการพัฒนาชุมชนเขตพื้นที่ 

ตําบลนครชุม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
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ลําดับ รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อบทความวิจัย 

28 nc42 

กิ่งแกว อุนวงศ 

ปารมี  วรคามวิชัย 

กิตติพันธ  ยวนทอง 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร  

29 nc53 
กฤษณ ภูรีพงศ 

สิริชัย  ตุลยสุข 

ศักยภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่จังหวัด

พิษณุโลก  

30 nc91 ณฐวัฒน  พระงาม 

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนโครงการหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ อําเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก 

 

31 nc44 

ประวัติ ยงบุตร 

ธนากร  ศรีกอ 

ศิธาชัย  ศรีอุดม 

มานพ  เกตุเมฆ 

ความคิดเห็นของครูตอการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  

เขต 41  

32 nc52 

สมคิด ศรีสิงห 

สมเจตน ภูมีศรีศักดิ์   

สุชาดา  ศิริจันทร ณ เชยีงใหม 

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรทางการศึกษา 

ที่มีตอประสิทธิผลทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 

33 nc104 กมล หมีอิ่ม 

แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

34 nc105 ดุจเดือน หมีอิ่ม 

แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง  

จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

 

หมายเหตุ  

 - นักวิจัยจัดวางโปสเตอร ณ จุดนําเสนอ ตั้งแตเวลา 08.00 – 08.30 น. ตามผังที่กําหนดไวหนางาน  

   ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 - นักวิจัยเขารวมพิธีเปดเวลา 09.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

- นักวิจัยเตรียมพรอม ณ จุดนําเสนอ เวลา 13.00 น. 

 


