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กําหนดการ 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจําปี 2559 
“ก้าวสูท่ศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องคค์วามรู้ สู่ความยัง่ยืน” 

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 
ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

08.00–09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00–09.15 น.  กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดโครงการ 

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธ์ิ  อธิการบดี 
09.15–09.30 น.  พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 

    โดย นาย สมหมาย วิเชียรฉันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 09.30–10.30 น.  การปาฐกถาพิเศษ “เปิดโลกการศึกษาสู่ทศวรรษที่ 21” 
    โดย ร้อยตํารวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ 
 10.40–12.00 น.  นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 1 
     กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการด้านสุขภาพ  ห้อง G05A 
     กลุ่มการศึกษาและศิลปศาสตร์ 1  ห้อง G07A 
     กลุ่มการศึกษาและศิลปศาสตร์ 2  ห้อง 104A 

กลุ่มบริหารธุรกิจ ห้อง G03A  
12.00–13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00–14.20 น.  นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 2 
     กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ห้อง G05A 
     กลุ่มการศึกษาและศิลปศาสตร์ 1  ห้อง G07A 
     กลุ่มการศึกษาและศิลปศาสตร์ 2  ห้อง 104A 
     กลุ่มมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ ห้อง G03A 
 14.40–16.00 น.   นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 3 
     กลุ่มการศึกษาและศิลปศาสตร์ 1  ห้อง G07A 
     กลุ่มการศึกษาและศิลปศาสตร์ 2  ห้อง 104A 
    นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ณ ลานวัฒนธรรม 
 16.00–16.30 น.  มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นําเสนอผลงาน 

---------------------------------------- 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพและบริการด้านสขุภาพ 
วันศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้อง G05 

 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง  ไข่เกษ (สาธารณสุขศาสตร์) 
    อาจารย์ ดร.ชุภาศิริ  อภินัท์เดชา (สาธารณสุขศาสตร์) 
    อาจารย์ ดร.ปริวรรต  สาคร (เทคนิคการแพทย์) 
   พิธีกร: อาจารย์ ดร.สราวุธ  บรรบุผา (กายภาพบําบัดและสรีรวิทยา) 
  เลขานุการ: อาจารย์วราพรรณ  เพ็งแจ่ม (สาธารณสุขศาสตร์) 

เวลา ชื่อบทความ 
10.40 – 11.00  การจัดการความปลอดภัยของพนักงานประจําเรือ กรณีศึกษา : บริษัทท่าเรือข้ามฟาก

แห่งหนึ่งในประเทศไทย 
โดย ศิริลักษณ์  ขันตรี 

11.11 – 11.20 การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญานวดแบบพื้นบ้านโดยใช้สมุนไพรในชุมชน 
โดย ดร.เดือนเพ็ญพร  ชัยภักดี 

11.21 – 11.40 ประสิทธิผลของอาหารเสริมจากน้ํามันถั่วดาวอินคาในรูปรับประทานต่อการทํางาน
ของสมองด้านสติปัญญา 

โดย ธนกฤต  ศิลปธรากุล 
11.41 – 12.00 การศึกษาผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อการลดระดับน้ําตาลในเลือดในกลุ่มผู้ป่วย

ก่อนเบาหวาน 
โดย บงกช  เชี่ยวชาญวิชาเวท 

  
 ผู้ประสานงานห้อง:   อาจารย์พิชชานาถ  เงินดี 
 เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์: นายนพฤทธิ์  คล้ายแก้ว 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วันศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้อง G05 

 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณชัย ชื่นธวัช (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ศิริกาญจนา พิลาบุตร (คอมพิวเตอร์) 
    อาจารย์ สุปราณี ทัพมงคล (คอมพิวเตอร์) 
   พิธีกร: อาจารย์ ภควรรณ ลุนสําโรง (คอมพิวเตอร์) 
       เลขานุการ: อาจารย์ คุณัญญา หอมหวล (คอมพิวเตอร์) 

เวลา ชื่อบทความ 
13.00 – 13.20  การทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันสื่อการสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
โดย ธานิล  ม่วงพูล 

13.21 – 13.40 การพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทโรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย
(ประเทศไทย) จํากัด 

โดย วริทธ์ิธร  คําหมาย 
13.41 – 14.00 การใช้เครื่องหมายสัญฐานวิทยาศึกษาความหลากหลายไส้เดือนดินในพื้นที่

การเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน 
โดย รุ่งโรจน์  ไกรสิทธิพาณิชย์ 

14.01 – 14.20 การเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงในรถโฟล์คลิฟท์ 
โดย สุกันณ์ดา  ลีละครจันทร์ 

14.21 – 14.40 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ สําหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 

โดย นพฤทธิ์  คล้ายแก้ว 
  
 ผู้ประสานงานห้อง:   ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ศิริกาญจนา  พิลาบุตร 
 เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์: นายนพฤทธิ์  คล้ายแก้ว 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

กลุ่มบริหารธุรกิจ 
วันศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้อง G03 

 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ:  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากรณ์  ธนาธารชูโชติ (บรหิารธุรกิจ) 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรภัส  ศรีวะรมย์ (บริหารธุรกิจ) 
    อาจารย์ ดร.ณิชรัตน์  แสงทอง (บริหารธุรกิจ) 
   พิธีกร: อาจารย์เทพรัตน์  เอื้อธรรมถาวร (การตลาด) 
  เลขานุการ: อาจารย์นิภาพรรณ  ดุลนีย์ (บริหารธุรกิจ) 

เวลา ชื่อบทความ 
10.40 – 11.00  กลยุทธ์ทางการตลาดและทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าใน

ร้านสะดวกซ้ือในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
โดย  ทวิสันต์  โลณานุรักษ์ 

11.11 – 11.20 การธํารงรักษานักการตลาดมืออาชีพของบริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง
โดย  ศศิภา  ฟูปลื้ม 

11.21 – 11.40 กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดย  สุมาลี  ไหลหาโคตร 
11.41 – 12.00 ผลกระทบการใช้แอพพลิเคชัน Line ในการดําเนินชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี 

วิทยาเขตอุดรธานี 
โดย  ยุพดี  ทองโคตร 

  
 ผู้ประสานงานห้อง:   อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอี๊ยบศิริ 
 เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์: นางสาวเบ็ญจมาศ  ดวงลูกแก้ว 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 

กลุ่มมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
วันศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้อง G03 

 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ:  รองศาสตราจารย์ บัญชา  วิทยอนันต์ (นิติศาสตร์) 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒน์ศิณ  สําเริงรัมย์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์ (นิติศาสตร์) 
   พิธีกร: อาจารย์ปรัชญา  ศิลปะ (รัฐประศาสนศาสตร์) 
  เลขานุการ: อาจารย์อนุชา  พิมายนอก (รัฐประศาสนศาสตร์) 

เวลา ชื่อบทความ 
13.00 – 13.20  สิทธิของผู้เสียหายในการได้รับค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

โดย ดร.นฤพล  เมนไธสง 
13.21 – 13.40 ความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมในเขต

กรุงเทพมหานคร 
โดย ไลลา  หริ่มเพ็ง 

13.41 – 14.00 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล
ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

โดย ปรานี  คะหาราช 
14.01 – 14.20 แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการด้านใบอนุญาตทํางานของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต

ทํางาน 
โดย ชัยฤทธ์ิ  กล่อมใจ 

14.21 – 14.40 ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางานของลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานองค์การมหาชน 
โดย ณัชชา  ม่วงพุ่ม 

  
 ผู้ประสานงานห้อง:   อาจารย์จีรวัฒน์  เรืองรอง 
 เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์: นางสาวเบ็ญจมาศ  ดวงลูกแก้ว 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 
กลุ่มศึกษาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์

วันศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้อง 104A 
 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักด์ิ  สังฆมานนท์ (ศึกษาศาสตร์) 
    อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  พรหมมีเนตร (ศึกษาศาสตร์) 
    อาจารย์ ดร.สมลักษณ์  พรหมมีเนตร (ศึกษาศาสตร์)  
   พิธีกร: อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  ไกรบํารุง (ศึกษาศาสตร์) 
  เลขานุการ: อาจารย์ธีรภัทร  วิชยพงศ์ (ศึกษาศาสตร์) 

เวลา ชื่อบทความ 
10.40 – 11.00  โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 

โดย ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี 
11.11 – 11.20 การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของนักวิชาการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา 
โดย เบญจวรรณ  นูขุนทด 

11.21 – 11.40 แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

โดย ทองคํา  ผาสุวรรณ 
11.41 – 12.00 การจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
โดย ศิริโรจน์  ภักดีกลาง 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.20  การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกรายวิชาชีวเคมี ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
โดย ดร.ศิริรัชส์  อินสุข 

13.21 – 13.40 การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โดย ดร.วรรณกร  ศรีรอด 
13.41 – 14.00 คุณลักษณะและศักยภาพผู้เรียนที่เป็นสากล ของโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตจังหวัดนครพนม 

และมุกดาหาร 
โดย นลพรรณ  บับพาน 

14.01 – 14.20 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

โดย ชยาภัสร์  ศักด์ิศรีบํารุง 
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เวลา ชื่อบทความ 
14.21 – 14.40 พักรับประทานอาหารว่าง 
14.41 – 15.00 ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะที่มีต่อพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โดย เอนก  ชัยจํารัส 

15.01 – 15.20 ผลของโปรแกรมการฝึกการควบคุมตนเอง ท่ีมีต่อพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 

โดย อุไรวรรณ  วิเศษฤทธิ์ 
15.21 – 15.40 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการทํางานของวิศวกรโยธา: ศึกษาเฉพาะกรณี 

บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจก่อสร้าง 
โดย ทิยาพร  ศิลปี 

15.41 – 16.00 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกเชื่อมทิก เพื่อใช้ฝึกทักษะการเชื่อมในรายวิชางานเชื่อม
อาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 (2103-2005) 

โดย วิชาญ  โชติกลาง 
  
 ผู้ประสานงานห้อง:   อาจารย์ ดร.วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม 
 เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์: นายอภิชาติ  อยู่วิวัฒน์ 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 
กลุ่มศึกษาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์

วันศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้อง G07 
 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สําราญ  บุญเจริญ (ศึกษาศาสตร์) 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  เพชรสุข (หลักสูตรและการสอน) 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรณิชชา  ทศตา (การวัดและประเมินผล)  
   พิธีกร: อาจารย์ ดร.สาริศา  เจนเขว้า (ศึกษาศาสตร์)   

เลขานุการ: อาจารย์อภัทรลิน  พลย่ิง (ศึกษาศาสตร์) 
เวลา ชื่อบทความ 

10.40 – 11.00  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิบัติงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

โดย อรนุช  ไตยราช 
11.11 – 11.20 การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดนครราชสีมา 
โดย สุปราณี  พรหมดีสาร 

11.21 – 11.40 การเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต อําเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โดย จุฬารัตน์  ศิลปธร 
11.41 – 12.00 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลหนองแม่นา 

อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย สังวาล  หอมตา 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.20  การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

โดย ฤทัยรัตน์  เลาวกุล 
13.21 – 13.40 การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแดง(เขาค้อ) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาค้อ 

อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย เบญญาภา  พวงทอง 

13.41 – 14.00 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดโครงการอาหารกลางวัน ในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นปา่แดง 
(เขาค้อ) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาค้อ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โดย สุกัญชนา  ค้อศุภฤกษ์สกุล 
14.01 – 14.20 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนวัดวังเป็ด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
โดย ปัญญา  วงศ์คุณทรัพย์ 

14.21 – 14.40 พักรับประทานอาหารว่าง 
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เวลา ชื่อบทความ 
14.41 – 15.00 การบริหารความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอชนแดน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
โดย รังสิมา  บัวทอง 

15.01 – 15.20 การบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนดงขุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

โดย สุวิทย์  บัวกอง 
15.21 – 15.40 การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา อําเภอบางกระทุ่ม สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
โดย สีนวล  บุญย่านยาว 

15.41 – 16.00 การศึกษาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จากการ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด 

โดย จรรยา  ศรีบัวหลวง 
16.01 – 16.20 การศึกษาลีลาการเรียนรู้ของนักศึกษาสหวิทยาการท้องถิ่นที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และทักษะการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
โดย ดร.ศิริพร  พ่ึงเพ็ชร์ 

 
 ผู้ประสานงานห้อง:   อาจารย์ ดร.วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม 
 เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์: นายเรืองศักด์ิ  มูลเกษร 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์(Poster presentation) 

วันศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ลานวัฒนธรรม 
เวลา 14.30 – 16.00 น. 

 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการด้านสุขภาพ 

รหัส ชื่อบทความ 
PHS01 การพัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะปฏิบัติชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 
โดย  ภาณุมาศ  หอมกลิ่น 

PHS02 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 จังหวัดนนทบุรี 
โดย  ศุภัชฌา  สุดใจ 

PHS03 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงตําบลหนองไข่น้ําอําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสมีา 

โดย  ดร.ทองทิพย์  สละวงษ์ลักษณ์ 
PHS04 สถานการณ์และแนวโน้มการใช้ชีวิตด้านสุขภาพ ด้านการเรียนรู้และด้านสังคมของเด็กและเยาวชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรณีศึกษาในเขตจังหวดันครชัยบุรินทร์ 
โดย  ธวัชชัย  เอกสันติ 

PHS05 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกรอําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี 

โดย  ณัฐธญา วิไลวรรณ 
PHS06 การศึกษาความสมัพันธ์ระยะเวลาต่อการเกิดสารโพลาร์ในน้ํามันที่ใช้ทอดอาหารระหว่างอาหารประเภท

เนื้อและแป้ง 
โดย  ภาคภูมิ  อุณหเลขจิตร 

PHS07 พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสร่างโศก อําเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 

โดย  ศุภลักษณ์  สุขไพบูลย์ 
PHS08 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานี 

โดย  อรรณพ  สุขไพบูลย์ 
PHS09 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับบทบาทของผู้นําชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตําบลโป่ง

แดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
โดย  จําลอง  แววกระโทก 

 
 
 



ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน 
Toward The Second Decade: SustainabilityKnowledgement on Research Integration 

กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์(Poster presentation) 
วันศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ลานวัฒนธรรม 

เวลา 14.30 – 16.00 น. 
 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัส ชื่อบทความ 

PST01 การพัฒนาโปรแกรมการเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยการจัดการลูกค้าสมัพันธ์ 
โดย  พินิจ  หอมศักด์ิมงคล 

PST02 ระบบคลงัพัสดุ กรณีศึกษาฝา่ยบรหิารทั่วไป สาํนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา 
โดย  กนิษฐา  ปิติฤทธ์ิ 

PST03 การวิเคราะห์ประเภท รูปแบบ เนื้อหาและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
ราชธาน ี

โดย  สุชีรา  พระมาลา 
PST04 การพัฒนาระบบการสํารวจความพึงพอใจต่อการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรนารี โดยวิธีการ 

Electronic Survey 
โดย  ไปรยา  ตระกูลภัทรเวช 

PST05 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานให้บริการครุภัณฑ์และการวางแผนบํารุงรักษาภายในหน่วยงาน 
โดย  ประวิทย์  วิจิตรชัย 

PST06 การผลิตเอนไซม์ไลเปสโดยเห็ดซุกซุ่น 
โดย  สุมาลี  สุทธะต้ัง 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์(Poster presentation) 
วันศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ลานวัฒนธรรม 

เวลา 14.30 – 16.00 น. 
 

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 
รหัส ชื่อบทความ 

PSS01 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ของสํานักงานประจําศาลแขวงขอนแก่น 
โดย  วนิดา ทิวาพัฒน์ ถามูลตรี 

PSS02 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลหน้าไม้อําเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี 

โดย  สุกัญญา  หมู่เย็น 
PSS03 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ริมคลองเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริม

คลอง ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
โดย  สุกัญญา  หมู่เย็น 

PSS04 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าสีเขียวของประชาชนใน ตําบลบางปรอกอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
โดย  สุกัญญา  หมู่เย็น 

PSS05 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวป่าชายเลน บางขุนเทียน 
โดย  กิตติคุณ เกริงกําจรกิจ 

PSS06 ผลกระทบของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทํางานต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเต็นท์
รถยนต์มือสอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดย  วิราวรรณ  โสภามา 
PSS07 บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏบิัติงานของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสนิธุ์ 

โดย  มะลิวรรณ  อรรคเศรษฐัง 
PSS08 บทบาทและการมสี่วนร่วมทางสังคมของผู้สําเร็จการศึกษาจากตะวันออกกลาง 

โดย  ดร.สลีลา  พุ่มเพ็ชร 
PSS09 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ปราสาทสด๊กก๊อกธมจังหวัดสระแก้ว 

โดย  สุธาสินี  วิยาภรณ์ 
PSS10 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองขามอําเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดย  ปาริฉัตร  ภูต้องลม 

PSS11 การจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีมีต่อศักยภาพการแข่งขันของบริษัท เอไอเอจํากัด (ประเทศไทย) สํานักงาน
ภิญโญ อาจริยาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดย  รชศา  ปรีวิลัย 
PSS12 กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจออมเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตธกส มอบรัก 1/1 ของ

ลูกค้าธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม 
โดย  อภิชา  แสนเมือง 
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รหัส ชื่อบทความ 
PSS13 การพัฒนาการค้าชายแดนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าด่านสิงขร 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดย  วรินทร์  อินทรละมุล 

PSS14 กระบวนการบริหารของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดย  ชัยพัทธ์  ทองใบ 

PSS15 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
โดย  สุทธิพงษ์  สิงห์ค้อ 

PSS16 บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดย  รศ.ดร.พรชัย  พันธ์ุธาดาพร 

PSS17 เจตคติของผู้ปกครอง ผู้นําชุมชนและบุคลากรต่อการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหันตราอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดย  รศ.ดร.พรชัย  พันธ์ุธาดาพร 
PSS18 แรงจูงใจในการทํางาน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและความผูกพันต่อองค์กรโรงเรียนเอกชน อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสมีา 
โดย  รัชนี  สุดตาชาติ 
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กลุ่มศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
รหัส ชื่อบทความ 

PED01 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

โดย ณัฐชา  เพ็งที 
PED02 ผลการใช้เว็บไซต์ Edmodoในการจัดการเรียนการสอน 

โดย พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน์ 
PED03 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านค่าตัวโน้ตดนตรีสากลโดยใช้ชุดการเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 
โดย อนุภูมิ  คํายัง 

PED04 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

โดย สุกัญญา  เเรงกล้า 
PED05 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบเรื่องอัตราการเกิดปฎิกริยาเคมีท่ี

มีต่อมโนมติทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคมจังหวัดนครราชสมีา 

โดย เฟ่ืองฟ้า  บุญกอง 
PED06 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี

เรียนโดยใช้แผนท่ีความคิดกับการเรียนแบบปกติ 
โดย โชติกา  เปรมสิงห์ชัย 

PED07 ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT 

โดย วราพรรณ  จิตรัมย์ 
PED08 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตามขั้นตอน

การแก้ปัญหาของเวียร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปรวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 

โดย สกณุา  สมณะ 
PED09 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แผนผังความคิดเรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ท่ีมี

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนเทศบาล ๓ “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์ 

โดย อรทัย  แก่นจันทร์ 
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รหัส ชื่อบทความ 
PED10 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิค

การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการคิดเดี่ยวคิดคู่ ร่วมกันคิด เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โดย ชนิกานต์  โชติจันทึก 
PED11 สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บุรีรัมย์ เขต 3 
โดย โกศล ประสงค์สุข 

PED12 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องโมเมนตัมและการชนโดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้แบบ 
4MAT สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

โดย ศิรินภา  นกแก้ว 
PED13 ผลการใช้หนังสือนิทานร้อยกรองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2 

โดย สรวีย์  พวงเดชานนท์ 
PED14 ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดย วรรณิภา  เสาวพันธ์ 

PED15 การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์วิชาปฏิบัติการประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง ปีท่ี 1 

โดย ประสิทธิพร  แท่นพิทักษ์ 
PED16 การศึกษาคุณลักษณะผู้บรหิารสถานศึกษามืออาชีพสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ศรีสะเกษ เขต 3 
โดย ปภัชญา  สมัครคดี 

PED17 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่มีต่อการปฏิบัติงานของครูระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

โดย สรเพชร  อาจเดช 
PED18 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 1 
โดย ปุญญาพร  บุญปลูก 

PED19 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยใช้แบบฝึกทักษะชนิดเกมวิชาภาษาอังกฤษ  
เรื่อง Things Around Me สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

โดย โชติกา  วัชรเดชโภคิน 
PED20 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้พหุปัญญาเรื่อง ปัจจัยการ

ดํารงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โดย ธัญวลัย  สังฆมณี 

PED21 คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการกรมการปกครองกับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดย สมชาย  อุทัยน้อย 
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รหัส ชื่อบทความ 
PED22 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 
โดย สุภาวดี  พุทธศรี 

PED23 การนํานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปปฏิบัติของโรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดย ชญานี  ประกอบชาติ 

PED24 ผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ปริมาตรของปริซึมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดย สุรีรัตน์  แสนนอก 

PED25 ปัจจัยสง่ผลต่อความสําเรจ็ของการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยราชธาน ี
โดย กนกกาญจน์  ศรีสุรินทร ์

PED26 กลยุทธ์การเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
ปทุมธานี 

โดย ปิยนุช  อุดมเกียรติสกุล 
PED27 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต

จังหวัดปทุมธานี 
โดย ปิยนุช  อุดมเกียรติสกุล 

PED28 กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีผลต่อทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการ
เรียนสายศิลป์โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธาน ี

โดย ปิยนุช  อุดมเกียรติสกุล 
PED29 ทัศนคติต่อภาษาอังกฤษสง่ผลต่อกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย

เอกชน ในเขตจังหวัดปทุมธานี 
โดย ปิยนุช  อุดมเกียรติสกุล 

PED30 ปัจจัยทีส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เอกชน จังหวัดปทุมธานี 

โดย ปิยนุช  อุดมเกียรติสกุล 
PED31 การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง (2103-2114) 

โดย วิชาญ  โชติกลาง 
PED32 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารและสมบัติของสารโดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 

ขั้น (7E) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดย รุ่งนภา  แก้ววัน 

PED33 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมโดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยภูมิ 

โดย ดร.ชวนพิศ  รักษาพวก 
PED34 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามรูปแบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท์าง

วิทยาศาสตร์เรื่องระบบสุริยะ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 4 
โดย รุ่งโรจน์  หัวใจแก้ว 
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รหัส ชื่อบทความ 
PED35 ผลการใช้แบบฝกึทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนที่ความคิด สําหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 
โดย นวพร  ทรงวิชา 

PED36 การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่อง การแต่งคําประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค LT สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โดย เพ็ญนภา  เพ็งวิสาภาพพงษ์ 
PED37 ผลการใช้แบบฝกึทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังกราฟิกสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 
โดย เบญจมาศ  เสาะสืบงาม 

PED38 ปัญหาการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 

โดย ณัฐธิกานต์  โสกงโสด 
PED39 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดย วุฒินันท์  นามนาค 

PED40 ภาวะผู้นําของครูดนตรีด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 

โดย ไชยเนตร  กรมธรรมมา 
PED41 การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 
โดย ธนาภา  ชมภูธัญ 

PED42 บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเสิงสางสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา 

โดย ดร.ศิริกาญจน์  ไกรบํารุง 
PED43 การดําเนินงานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ในองค์การบริหารส่วนตําบลพังเคนอําเภอนาตาล จังหวัด

อุบลราชธาน ี
โดย ลําพูล  บุญน้อย 

PED44 การบริหารงานธุรการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานีเขต 4 

โดย  วีระ  ติกาพันธ์ 
PED45 การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

โดย  สุภาพรรณ  บุญพันธ์ 
PED46 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ TAI กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติเรื่อง 
เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โดย  ญาตินันท์  เสนคราม 
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