
กําหนดการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย 
การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที ่10  สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
จํานวน 9 เรื่อง 

วันที่ 7 ธันวาคม 2556 
ณ ห้อง EDS2-201 อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ประธาน: รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย     เลขานุการ: ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ    กรรมการ: ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์ 
 

เวลา ชื่อผู้นําเสนอผลงาน เรื่อง
13.00-13.20 น. นายอภิชาติ ใจอารีย์   การพัฒนาหลักสูตรเปิดโลกความหลากหลายแมลงทางการเกษตร  

แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

13.21-13.40 น. นางสาวบุษบา ทองอุปการ   การพัฒนากระบวนการสานต่อแตรวงพ้ืนบ้านจากพ่อครูสู่เยาวชน 
ชุมชนบ้านตะแบกงาม 

13.41-14.00 น. นางสาวกาญจนา ทรัพย์นุ้ย   การพัฒนาฐานการเรียนรู้เพ่ือการผลิตเห็ด
14.01-14.20 น. นางสาววรรณี อ้ึงสิทธิพูนพร องค์ประกอบคุณลักษณะผู้นําของครูเกษตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตภูมิภาคตะวันตก 
14.21-14.40 น. นายนพสิทธ์ิ ล่องจ้า การศึกษาผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรสู่การจัดการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
14.41-15.00 น. นางสาววรรณี อ้ึงสิทธิพูนพร ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 

ผลการดําเนินงาน และปัญหา อุปสรรค 
15.01-15.20 น. นางชญานี ภัทรวารินทร์ การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน
15.21-15.40 น. นางวาสนา จักร์แก้ว การสังเคราะห์บทเรียนด้านสื่อและนวัตกรรมสําหรับการสอนของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลลากรทางการศึกษาปฐมวัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

15.41-16.00 น. นางสาวทรัพย์ศิร ิคุ้มทองมาก การประเมินประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ีี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย 
การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที ่10  สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
จํานวน 9 เรื่อง 

วันที่ 7 ธันวาคม 2556 
ณ ห้อง EDS2-202 อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ประธาน: ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา เลขานุการ: ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล กรรมการ: อ. มณฑาทิพย์ อัตตปัญโญ 
 

เวลา ชื่อผู้นําเสนอผลงาน เรื่อง
13.00-13.20 น. นางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล ผลการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศ์ึกษา

ด้วยกระบวนการฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับกระบวนการดูแลให้คําปรึกษา 
13.21-13.40 น. นางสาวธิดารัตน์ ถาบุตร การพัฒนากระบวนการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณ  

ของนักศึกษาชั้นปีท่ี1 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
13.41-14.00 น. นางสาวพินดา วราสุนันท์   การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของโมเดลมาตรฐานการประเมิน

ความสามารถทางการประเมินของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
14.01-14.20 น. นายดร ศรีสวัสด์ิ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ เจตคติต่อ

การเรียนและความคงทนในการเรียนรู้จากการเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตาม
บริบทท้องถ่ินเรื่อง สารชีวโมเลกุล 

14.21-14.40 น. นางกาญจนา จันทร์ประเสริฐ การพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHY 135: ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

14.41-15.00 น. นายเมธาสิทธ์ิ ธัญรัตนศรีสกุล การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรร์ะดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 
SSCS 

15.01-15.20 น. นายพิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจของการใช้ชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์
อีเลิร์นนิง เร่ืองการสํารวจข้อมูลระยะไกลสําหรับนักศึกษาคณะสตัวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

15.21-15.40 น. นางสาวพินดา วราสุนันท์   การประเมินความต้องการจําเป็นการประกันคุณภาพภายใน  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

15.41-16.00 น. นางสาวธารินทร์  รสานนท์ การศึกษาความต้องการด้านการเตรียมความพร้อมในการบริหารสถานศึกษา
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 



 
กําหนดการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย 

การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที ่10  สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

จํานวน 8 เรื่อง 
วันที่ 7 ธันวาคม 2556 
ณ ห้อง EDS2-204 อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์    
ประธาน: รศ.ดร. สบสันต์ มหานิยม  เลขานุการ: อาจารย์ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์  กรรมการ: ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสวุรรณ 
 

เวลา ชื่อผู้นําเสนอผลงาน เรื่อง
13.00-13.20 น. นางสาวอัจฉรา ปุราคม พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกําแพงแสน 
13.21-13.40 น. นางสาวมยุรี ถนอมสุข การศึกษาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

รายวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
13.41-14.00 น. นางสุพรทิพย์ พูพะเนียด ภาวะสุขภาพจิตของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
14.01-14.20 น. นายพงศธร แก้วมีศรี การพัฒนาสื่อออนไลน์ข้อมูลอุปกรณ์ทางด้านการถ่ายทําภาพยนตร์ โทรทัศน์ 

สําหรับนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
14.21-14.40 น. นายปริพัส ศรีสมบูรณ์ การศึกษาการยอมรับรูปแบบการนําเสนอหัวข้อโครงงานแบบเสมือนสําหรับ

รายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านมัลติมีเดีย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

14.41-15.00 น. นางสาวปถมาภรณ์ ไทยโพธ์ิศรี การออกแบบรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการประเมินตามสภาพ
จริง รายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

15.01-15.20 น. นายนิพนธ์  สุขวิลัย โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบบริหาร
สถานศึกษาอัจฉริยะของบุคลากรวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

15.21-15.40 น. นายมารุจน์ กูมมุดดิน การใช้หนังสือพิมพ์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

 
 
 
 
 


