ประกาศผลการบทความวิจัย นาเสนอภาคโปสเตอร์

งานประชุมวิชาการ NCTIM 2019 ครั้งที่ 1
ประเภทบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยทั่วไป
วันที่นาเสนอ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ที่
1
2
3
4

5
6
7
8

งานวิจัยเรื่อง
การศึกษาหาองค์ประกอบที่สาคัญเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ สาหรับผลิตภัณฑ์ผา้ ย้อม
ครามจังหวัดสกลนคร
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based
Learning) เรื่อง การใช้สังคมเครือข่ายอย่างปลอดภัย
การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้ภาษา สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประกอบการเรียนรู้แบบโครงงาน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง โครงงานกับทักษะในการทางาน
เพื่อดารงชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสาธิต เรื่อง การเกษตรและการใช้ประโยชน์
จากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
รับผิดชอบ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาแบบจาลองทางความคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็น
ฐาน
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบสมองเป็น
ฐานร่วมกับเทคนิคการใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ
เหตุผลในการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
10
สหวิทยาเขตชุมแพ สังกัดสานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
9

ชื่อผู้วิจัย

ผลการพิจารณา

แพรตะวัน จารุตัน

Accepted

สวิชญา ศรีไพร

Accepted

วาทินี ลมลอย

Accepted

จงกล เขียนปัญญา

Accepted

อดิศักดิ์ โคตรชุม

Accepted

วรรณทิภา ธรรมโชติ

Accepted

ปิยธิดา ฤทธิรณ

Accepted

กัญญ์ณณัฏฐ์ สาแดงชัย

Accepted

กรวี นันทชาด

Accepted

เชิดชัย ศรีภูธร

Accepted

ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

งานวิจัยเรื่อง
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีต่อประสิทธิภาพการทางานของ
หัวหน้าส่วนการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน(PBL)ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสมในศตวรรษที่ 21 เรื่อง เอกภพ
และดาวฤกษ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รปู แบบปัญหาเป็นฐาน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอาหารและการดารงชีวิต
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความร้อน ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน สาหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 2
การพัฒนาตัวบ่งชี้ดา้ นการบริหารจัดการการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด
ร้อยเอ็ด
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้โดยใช้สื่อดิจิทลั ของนักเรียนโรงเรียน
บ้านอีเลิศ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง พลังงานความร้อน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การศึกษาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่าน
คลาสโดโจ (Classdojo) ในรายวิชา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การพัฒนาองค์ความรู้เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิน่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
บริการวิชาการสู่ ชุมชน
แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกแผนการและ
การลงทุน แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แนวทางการพัฒนาการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาห้าปี
ขององค์การปกครองเมืองปากเซ แขวงจาปาสัก สปป.ลาว
การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานทางวัฒนธรรมโดยใช้เทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสมือน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT วิชาเศรษฐศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่องทวีปเอเชีย โดยใช้รูปแบบ
กลุ่มสืบสวน สอบสวน ร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การจัดการระบบสารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้าน ตาบลดอนไฟ อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง

ชื่อผู้วิจัย

ผลการพิจารณา

รัชนี ศิริประพิมพ์

Accepted

นุชนภา ทบอาจ

Accepted

อาไพพรรณ เตโช

Accepted

สายสุนี โพธิ์ตุ่น

Accepted

รจนา ลีประโคน

Accepted

มิ่งขวัญ ชอบบุญ

Accepted

สุชานุช ไหมละเอียด

Accepted

มนตรี หิรัญชัย

Accepted

วิรัช เจริญเชื้อ

Accepted

จักรพันธุ์ จันทร์เจริญ

Accepted

บุษยา ธงนาทรัพย์

Accepted

กอรวี ศิริโภคาภิรมย์

Accepted

ณัฐพงศ์ พลสยม

Accepted

สมสะหวัน ชุยพะสิด

Accepted

สุกนิลัน ชุมพนพักดี

Accepted

อภิชาติ เหล็กดี

Accepted

อภิชาติ ทองโคตร

Accepted

เจนจิรา ถาอิ่นแก้ว

Accepted

สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ วีรศักดิ์
ฟองเงิน และอนุกิจ เสาร์แก้ว

Accepted

ที่

งานวิจัยเรื่อง
การพัฒนากระบวนการทางานในรายวิชาอาหารไทยสี่ภาค โดยใช้การจัดการ
30
เรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย

ผลการพิจารณา

สาวิตรี ฉลูทอง

Reject

ติดโปสเตอร์ ได้ตงั้ แต่ วันที่ 4 มีนาคม 2562
ณ หน้าห้องสานักงานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ชั้น 1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

