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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบบรรยำย (Oral Presentation) 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 

หัวข้อพิเศษ : : งำนวิจัยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถิ่น 
วันที ่27 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 13.00-17.00 น. ณ ห้อง 3216 ชั้น 2 อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

 
 

ประธาน (Chair Person) รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิรสิถิตย์กลุ ประธานร่วม (Co-Chair) : ... 
เลขานุการ: นางสาวกนกพร  รัตนปราโมทย์             ผู้ด าเนินรายการ : .. 
 

 

เวลา รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 
07.30-08.30  ลงทะเบียน   
08.30-12.00  พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งท่ี 10 ณ ห้อง 3310 

บรรยายพิเศษ โดย 
ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช 
รศ.ดร.นิรันดร มาแทน 

12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.15 37 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยใช้ชุดการสอน
ร่วมกับวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมอื STAD 
วิชา การบัญชีกิจการพิเศษ เรื่อง การบัญชี
เกษตรกร ส าหรบันักเรียนช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี 2 

นงคราญ ช่างสาน วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จ
เจ้าพะโคะ 

13.15-13.30 99 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสงขลาศึกษา 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วิชัย วงศ์สุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สมบูรณ์กลุกันยา 

13.30-13.45 149 ตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรยีนเพื่อความเข้มแข็ง
ทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 

เกษม ทองปัญจา 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สมบูรณ์กลุกันยา 

13.45-14.00 101 แบบจ าลองพลศาสตร์โมเลกลุส าหรับการสอน
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 

โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

14.00-14.15  มอบเกียรติบัตรการน าเสนอแบบบรรยาย ในห้องน าเสนอ 
14.15-14.30  มอบเกียรติบัตรการน าเสนอแบบบรรยายดีเด่น โถงกลาง ช้ัน 1 
14.30-14.45   
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 
หัวข้อพิเศษ : : งำนวิจัยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถิ่น 

วันที่ 27-28 มีนำคม 2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

 
ล าดับ รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

1 3 Challenges in self-directed learning: the 
validity and accuracy of self-assessment in 
Thai medical students. 

Weeratian Tawanwongsri มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2 38 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 

ระติวรรณ สุขศิริ และ  
รศ.ดร.จรสั อติวิทยาภรณ ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

3 78 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส 

ณัฐจิรา นวลมาก และ 
รุ่งชัชดาพร เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

4 106 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

จันจิรา ไชยรัตน ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

5 159 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศกึษาตามความ
คิดเห็นของครผูู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต12 

ภูมินทร์ ค าเขยีว และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร 
เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

6 164 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัตาปี ปีการศึกษา 2559 

สมฤดี มัธยันต์ และ  
ดวงตา อินทรนาค 

มหาวิทยาลยัตาป ี

7 182 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารร่วมกับการใช้ผัง
กราฟิก ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและการเขียน
สรุปความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 

ละออ วัชราคม มหาวิทยาลยัทักษิณ 

8 210 ผลการจัดการเรยีนรู้พระพุทธศาสนาโดยวิธีการสอน
แบบ Brainstorming ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 

กุลธิดา กุ้งอุย 
พรรณวดี ข าจริง และ  
ลลิดา ภคเมธาว ี

มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเกต็ 

 211 ลักษณะแหล่งท่องเที่ยวและพิกัดต าแหน่งในระบบ
สารสนเทศทางภูมศิาสตรส์ าหรับจงัหวัดฝั่งทะเลอันดา
มัน 

จักรพงศ์ ทรัพย์เพิ่ม 
มาริษา เกื้อกูล และ  
พรรณวดี ข าจริง 

มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเกต็ 

 

http://www.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/
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ข้อแนะน ำส ำหรับผู้น ำเสนอผลงำน 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 
วันที่ 27-28 มีนำคม 2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

---------------------------------------------------- 
ข้อแนะน ำส ำหรับผู้น ำเสนอแบบบรรยำย (Oral Presentation) 

1. ลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียนในวันท่ี 27-28 มีนาคม 2561 เวลา 07.30-08.30 น. 
2. ผู้น าเสนอน าข้อมูลลงคอมพิวเตอรโ์ดยให้ตดิต่อกับเจา้หน้าท่ีตรงจุดลงทะเบียน ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ตามเวลาที่ก าหนดดังนี ้

o ช่วงที่ 1 วันท่ี 27-28 มีนาคม 2561 เวลา 07.30-08.30 น. 
o ช่วงที่ 2 วันท่ี 27-28 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-13.00 น. 
o ไม่อนุญาตให้ผู้น าเสนอน าข้อมลูลงคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากช่วงเวลาที่ก าหนดไว ้

3. การน าเสนอผลงานใช้เวลา 15 นาที แบ่งเป็นผู้น าเสนอ 10 นาที ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ/ตอบข้อซักถาม 5 นาที หรือเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม กรุณาดูก าหนดการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม 

4. ผู้น าเสนอจัดท าขอ้มลูในรูปแบบ Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือ PDF File 
o ผู้น าเสนอควรเตรียมสไลด์ในจ านวนที่เหมาะสมในการน าเสนอเป็นเวลาไม่เกิน 10 นาที ผู้น าเสนออาจมีการเตรียมสไลด์หรือ

ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมเพื่อใช้ช่วยในการตอบค าถามจากผู้ฟังในช่วงเวลา 5 นาทีในการถาม-ตอบค าถาม แต่ละสไลด์ไม่ควรมี
เนื้อหาแน่นจนเกินไปท้ังรูปภาพและข้อความ การใช้ข้อความมากเกินไปควรหลีกเลี่ยง ซึ่งผู้พูดควรอธิบายเนื้อหาด้วยตนเองเพื่อ
สนับสนุนการน าเสนอผลงาน โดยไม่พึ่งพาให้ผู้ฟังอ่านสไลด์เองจนมากเกินไป การใช้รูปจะมีส่วนช่วยในการสื่อสารและท าให้
เข้าใจในเนือ้หาได้มากขึ้น 

5. การน าเสนอผลงานจะมีการมอบรางวัลการน าเสนอแบบบรรยายดีเด่น โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิจะเป็นผู้พิจารณารางวัล โปรดดู
รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณารางวลั 

6. รับประทานอาหารว่างในห้องน าเสนอ 
7. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ข้อแนะน ำส ำหรับผู้น ำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
1. ติดตั้งโปสเตอร์ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 16.00-20.00 น. ณ บริเวณโถงกลางช้ัน 2  อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 

(กรุณาตดิต่อเจา้หน้าท่ีจุดลงทะเบยีนบริเวณงาน) 
2. ให้ผู้น าเสนออยู่ประจ าโปสเตอร์เพือ่น าเสนอผลงานในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.30-11.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลยั

วลัยลักษณ ์หรืออาจจะมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

3. โปสเตอร์จะติดตั้งไว้ตลอดการประชุม โปรดเก็บโปสเตอร์ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หากเจ้าของผลงานไม่ไดเ้ก็บ
ในเวลาที่ก าหนด งานประชุมจะด าเนินการจดัเก็บให้และสามารถตดิต่อขอรับได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์โทร. 

0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 e-mail:wuird.walailak@gmail.com 
 

 


