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ก าหนดการ 
การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 

โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการปฏิบัติการสอน  โดย... คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

    บริเวณลานกิจกรรมกลาง อาคาร 58  
09.30-10.00 น. พิธีเปิดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนพร้อมให้โอวาท  

โดย... คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 58302 
10.00-10.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอส าเร็จการศึกษา  

โดย... รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ ห้อง 58302 
10.30-12.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้อง เวทีน าเสนอ best practice ดังนี้ 

     (นักศึกษาเข้าร่วมทุกคน) 
    - แบ่งห้อง  
     1.ห้อง 58105 
     2.ห้อง 58106 
     3.ห้อง 58107 
     4.ห้อง 58108 
    - คณะกรรมการตัดสินการน าเสนอ 
    - น าเสนอคนละ 10-15 นาท ี

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-17.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้อง เวทีน าเสนอ best practice ดังนี้  

     (นักศึกษาเข้าร่วมทุกคน) 
    - แบ่งห้อง  
     1.ห้อง 58105 
     2.ห้อง 58106 
     3.ห้อง 58107 
     4.ห้อง 58108 
    - คณะกรรมการตัดสินการน าเสนอ 
    - น าเสนอคนละ 10-15 นาท ี

หมายเหตุ : อาหารว่างและอาหารกลางวันระหว่างการสัมมนา  
               ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
17 มีนาคม 2562  

เวลา 10.30-16.30 น. 
 

ห้อง 58105 วิจัยด้านวิธสีอน 
กรรมการตัดสินการน าเสนอ 
1. ดร.มัฮดี แวดราแม 
2. อาจารย์ธวัชชัย ศรีเทพ 
3. อาจารย์ศุภลักษณ์ พลายแสง 
4. อาจารย์จารึก สระอิส 
5. ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง 
 

ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
1 10.30 – 10.45 น. ผลการใช้ F2P Model ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน วิชา

คณิตศาสตร์ เรื่องล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยีนกงหราพิชากร จังหวัด
พัทลุง 

นางสาวสากีหนะ นะแหละ 

2 10.45 – 11.00 น. การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT (Learning 
Together) และประยุกต์ใช้ในการเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง ใน
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
วัด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตาน ี

นางสาวอารียา โพธิ์ทอง 

3 11.00 – 11.15 น. การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนวัฏจกัรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับ
การใช้แบบจ าลองทางความคิด เรือ่ง ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะ
สมดลุของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรยีนท่าแพผดุง
วิทย์ จังหวัดสตลู 

นายกอรี ยะมะกา 

4 11.15 – 11.30 น. ผลของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
และความพึงพอใจในการจัดการเรยีนรู้ วิชา เคมี เรื่อง พอลิ
เมอร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นางสาวตักวา สะอีด 

5 11.30 – 11.45 น. การพัฒนาการนับจังหวะเพลงลลีาศจังหวะชะชะช่าโดยใช้
เครื่องเคาะจังหวะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีน
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา 

นางสาวปณาลี พลการ 

6 11.45 – 12.00 น. การพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

นายฤทธิเดช ฤทธิกาญจน ์

  พักรับประทานอาหาร  
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ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
7 13.00 – 13.15 น. การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรยีนรู้แบบวฎั
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน ์

นายนูรดิง สามานุง 

8 13.15 – 13.30 น. ผลการจัดการเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ การก ากบัตนเองต่อการจดัการเรียนรู้ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนราสิกขาลัย 
จังหวัดนราธิวาส 

นางสาวนูรอาซีแกน ยะโกะ 

9 13.30 – 13.45 น. การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคญั โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการใช้ แบบฝึก
การอ่านจับใจความส าคัญ ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสยีงสามคัคี) 

ขวัญตา สาเหรม็ 

10 13.45 – 14.00 น. การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองปัตตาน ี

นางสาว ตัซนีม พุฒวัจน ์

11 14.00 – 14.15 น. การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบ
นิเวศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบ K W D L 

นางสาวไซหม๊ะ บินดือราแม 

12 14.15 – 14.30 น. การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิก๊ซอว์ร่วมกับแผนผังมโน
ทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรยีนสตรียะลา 

นางสาวนิสรีน  แวเด็ง 

13 14.30 – 14.45 น. เรื่องผลการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการสอนแบบแก้ปญัหา 
(Problem Solving Method ) เรื่องงานและพลังงาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 

นางสาววรัญญา  ราหมาน 

14 14.45 – 15.00 น. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านทีม่ีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ทักษะการท างานเปน็ทีม และความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรยีนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีน
สาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

นางสาวอาซียาห ์สาเมาะ 

15 15.00 – 15.15 น. การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วย
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ร่วมกับการใช้สื่อ AR 

นางสาวคอลีเย๊าะ  บูละ 

16 15.15 – 15.30 น. ชุดการเรยีนรู้เรื่อง เพศศึกษา ที่มตี่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

นางสาวไซตน ยูโซะ 

17 15.30 – 15.45 น. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาสุข
ศึกษา เรื่องยาและสารเสพติด โดยวิธีการจัดการเรยีนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีน
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

นางสาวอามาล ีวาแดะ 
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ห้อง 58106 วิจัยด้านนวตักรรมการสอน 
กรรมการตัดสินการน าเสนอ 
1. ดร.วชิระ ดวงใจด ี
2. อาจารย์ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา 
3. อาจารย์รอฮานา ซนีเย็ง 
4. อาจารย์ตูแวยูโซะ กูจิ 
 

ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
1 10.30 – 10.45 น. การใช้โปรแกรม GeoGebra และแบบฝึกทักษะในการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิและความสนใจในเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตาน ี

นายอิทธิพล หวานด ี

2 10.45 – 11.00 น. การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์เรื่อง เซลล์สิ่งมีชีวิตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับแอปพลิเคชัน 

นางสาวอัญธิกา สิทธิศักดิ์ 

3 11.00 – 11.15 น. การใช้ Google Apps for Education ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลย ี
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนราธิวาส 

นางสาวซัยนับ ยูโซ๊ะ 

4 11.15 – 11.30 น. การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การใช้
โปรแกรมส านักงานขั้นสูงของ นักศึกษาระดับช้ัน 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ผดุงประชายะลา ก่อนและหลังการจัดการเรยีนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 

นางสาวซีตีอัยเซาะห ์ปูเตะ 

5 11.30 – 11.45 น. การใช้รูปแบบการสอนทกัษะปฏิบตัิงานของงแฮร์โรวร์่วมกับ 
Google Classroom ในการพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการ เรยีน
และทกัษะการปฏิบัติงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในงานธรุกิจของนกัศกึษาระดับประกาศนยีบัตร 
ช้ันสูง ปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศกึษาผดุงประชายะลา 

นางสาวซูไฮซัน มาฮะ  

6 11.45 – 12.00 น. การจัดการเรยีนรโูดยใชสื่อบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 
(CAI) ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.1) แผนกบัญช ี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 

นางสาวมูรน ีบือซา 

  พักรับประทานอาหาร  
7 13.00 – 13.15 น. การใช้ Google Classroom และแอปพลิเคชัน Quizizz ใน

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร ์ และ
พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนสตรียะลา 
 
 

นางสาวนูรมา ตาเยะ 
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ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
8 13.15 – 13.30 น. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการออกแบบและ

พัฒนาเว็บไซต ์ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
สตรยีะลา โดยใช้ GSK Application 

นางสาวซัฟวาณีย ์เจ๊ะเล็ง      

9 13.30 – 13.45 น. การใช้ GJGI ในการพัฒนาความสนใจในการเรียน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความพึงพอใจ  ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2  วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

นางสาวอัสมาน ี ดาเซะบิง 

10 13.45 – 14.00 น. การใช้การจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการเรียน
การสอนแบบ (LT) ในการพัฒนา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีและการท างานเป็นทีม และความพึง
พอใจต่อการ ใช้แอปพลิเคชนั Socrative ของนกัเรียน
ระดบัชั้น ปวช. 2  แผนกเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

นางสาวอาแอเสาะ  เจ๊ะซอ 

11 14.00 – 14.15 น. การจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลย ีAugmented Reality  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวรรณคดี เรื่องกาพยเ์ห่ชม
เครื่องคาวหวาน ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตาน ี

นูรอัยนี่ นิยมเดชา 

12 14.15 – 14.30 น. การใช้แบบฝึกทักษะ ค าสมาส ร่วมกับแอปพลิเคชัน Kahoot 
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  เรื่อง การสรา้งคาสมาส 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัด
พัทลุง 

สุภาพร  พรหมวัณรัตน ์

13 14.30 – 14.45 น. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนว่ยการเรยีนรู้ เรื่อง การ
หมุนเวียนสารในระบบนิเวศ  โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค ์

นางสาวนัฎศิมา ส ามะเนี๊ยะ 

14 14.45-15.00 น. การพัฒนาความรับผิดชอบต่อการส่งงานและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการ
อาชีพ โดยใช้ Google Classroom ร่วมกับโปรแกรม OBS 
Studio ส าหรับนักศึกษา ระดับช้ัน     ปวส.1/2 แผนกอาหาร
และโภชนาการ วิทยาลยัการอาชีพปัตตาน ี

นางสาวสีตมีารียมั  เจ๊ะเฮง 

15 15.15-15.30 น. การพฒันาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
และความพึงพอใจในการจัดการเรยีนรู้แบบ Multi Digital 
Learning Model (MDLM). 

นางสาวกวินนา ปินตานา 

16 15.30-15.45 น. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชา
ชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4/2 โรงเรียนโพธิ์ครีีราชศึกษาโดยใช้แอปพลิเคชัน 
(Application) ร่วมกับการท าปฏบิัติการทดลอง (Laboratory 
method) 

นางสาวนูไฮนี   วาน ิ
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ห้อง 58107 การสาธิตการสอน 
กรรมการตัดสินการน าเสนอ 
1. อาจารย์ปานใจ แสงศิลา 
2. อาจารย์นิรมล รัตนสงเคราะห์ 
3. อาจารย์มะลิ ศรีชู 
 

ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
1 10.30 – 11.00 น. เรื่อง การบอกต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 
นางสาวทรรศวรรณ  ลาภเจือจันทร์ 

2 11.00 – 11.30 น. เรื่อง เลขยกก าลัง กิจกรรม พับให้รู้ ดูให้เป็น   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางสาวลีนา   โสธามาต 

3 11.30 – 12.00 น. เรื่อง คู่อันดับและกราฟของคู่อันดบั  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นาย ไมตร ีนิโกบ 

  พักรับประทานอาหาร  

4 13.00 – 13.30 น. เรื่อง ภาคตดักรวย 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     

นางสาวรุสบบี ี แซะอาหล ี

5 13.30 – 14.00 น. เรื่อง สารชีวโมเลกลุ เรื่อง ไขมัน นางสาวฮาฟีเซาะ ใบหล า 
6 14.00 – 14.30 น. เรื่อง เซลล์พืช  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
นางสาวฮายาต ียะโกะ 
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ห้อง 58108 การสาธิตการสอน 
กรรมการตัดสินการน าเสนอ 
1. ดร.อลิสรา ชมชื่น 
2. อาจารย์สินี คูหามุข 
3. อาจารย์ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ 
 

ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
1 10.30 – 11.00 น. เรื่อง เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ ์(กระโดดเชือกทีม) นายฤทธิเดช ฤทธิกาญจน ์
2 11.00 – 11.30 น. เรื่อง ค ายืมบาลี สันสกฤต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ นางสาวจันทิมา ดอเสาะ  
3 11.30 – 12.00 น. เรื่อง ค าไทยแท้และค ายมืจากภาษาต่างประเทศ นางสาวอามาณี อาแซ 
  พักรับประทานอาหาร  
4 13.00 – 13.30 น. เรื่อง Describing People ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 นาย จิรวัฒน ์ ตุลยนิษก์ 
5 13.30 – 14.00 น. เรื่อง ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผน่ธรณ ี นายสาการียา สมาแอ 
6 14.00 – 14.30 น. เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสรุิยะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  นายณัฐปคลัภ ์ ราชนุ้ย                   
7 14.30 – 15.00 น. เรื่อง อาหารที่มีประโยชน์และไม่มปีระโยชน์ นางสาวนิอามีราห ์เจ๊ะเล๊าะ 

 


