
การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวตักรรมภาคบรรยาย กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

Online Conference 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธวัช นุนารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
1 10.00 - 10.20 IRD-Conference2022_O_4 การพัฒนาชุดการสอนออนไลน์ รายวิชาอุปกรณ์การ

วัดและควบคุม เร่ืองอุปกรณ์ตรวจวัดตำแหน่ง โดยใช้
ชุดการสอนรูปแบบ MIAP ร่วมกับการจัดกิจก รรม
การเรียนการสอนแบบ Activity-Based Learning 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น
ปีที่ 1 

สิรินทรา ตรีรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

2 10.25 - 10.45 IRD-Conference2022_O_5 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การแนะ
แนวโดยใช้ TIRAPHAT Model เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การค ิดว ิเคราะห ์ในการต ัดส ินใจ เล ือกแนวทาง
การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นฤมล ติระพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียง
สามัคคี) 

3 10.50 - 11.10 IRD-Conference2022_O_8 ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศผ่านแอป
พลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ รายวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติวิจัยสำหรับงานแอนิเมชันของนักศึกษ าระดับ
ปริญญาตรี 

กัมปนาท คูศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

Scan QR Code เพ่ือเข้าร่วมน าเสนอ ผ่านระบบ Zoom 

https://zoom.us/j/91620073380 



 

 

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและนวตักรรมภาคบรรยาย กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

Online Conference 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธวัช นุนารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ลำดับ เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
4 11.15 - 11.35 IRD-Conference2022_O_11 การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู ้จากหล ักสูตรส ู่ราย

ว ิชาช ีพโดยใช ้ Curriculum Mapping  หมวดว ิชา
เฉพาะด ้าน ว ิศวกรมเครื ่องกล คณะครุศาส ต ร์
อุตสาหกรรม  มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
รายวิชา เคร่ืองล่างและส่งกำลัง 

ศุภกรณ์ เปรมปรุง
วิทย์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 

5 11.40 - 12.00 IRD-Conference2022_O_25 การพัฒนาสื่อพื้นบ้านลิเกป่า เร่ืองท้องถิ่นของเรา เพื่อ
ส่งเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่น ของนักเรียนโรงเรียนสิเกา
ประชาผดุงวิทย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ชญาดา รักรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

6 13.00 – 13.20 IRD-Conference2022_O_34 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share เร่ือง การ

วรินทร์พร ชูกิจ
ไพบูลย์ 

สำนักการศึกษา เทศบาลนคร
ขอนแก่น 



ใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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7 13.25 – 13.45 IRD-Conference2022_O_36 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการสร้างส รรค์

เป ็นฐาน โดยการใช ้บทเรียนออนไลน์ ว ิชา ว30284 การ
ออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

รพีพร นามมุลตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 

8 13.50 – 14.20 IRD-Conference2022_O_48 สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานระบบก าร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 

สมศรี รัตนศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 



9 14.25 – 14.45 IRD-Conference2022_O_57 การเปรียบเท ียบประสิทธิภาพการค ิดวิเคราะห ์ของนิสิต
กายภาพบำบัด จากการจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานที่มีและไม่มี facilitator ผ่านระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

กสิมา กิติยานันท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

10 14.50 – 15.20 IRD-Conference2022_O_60 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรายวิชาชีววิทยา 1 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

แววดาว ดาทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

 

 


