
รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 ระดับปริญญาโท 

ณ หอง GL 217 ชั้น 2 อาคารพจน สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หมายเหตุ 

1 HMO1 13.00-13.15 น.  Miss Nguyen Thi Pham Kasetsart University Agricultural and 

Resource 

Economics 

Farmers' Adoption of Certified Aromatic 

Rice Seed in Mekong River Delta, 

Vietnam 

918-930 

2 HMO2 13.15-13.30 น. Mrs. Nguyen Thi Phuong   Kasetsart University Agricultural and 

Resource 

Economics 

Impacts of Vietnamese Good Agricultural 

Practice (VietGAP) Criteria on Cabbage 

Farmers’ Pesticide Risk in Hanoi, Vietnam 

931-945 

3 HMO3 13.30-13.45 น. นางสาวสุดารัตน  ศรีอุบล มหาวิทยาลัยขอนแกน สังคมวิทยา บทบาททางเศรษฐกิจขามพรมแดนของผูคาลาว

รายยอยภายใตการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

946-954 

4 HMO4 13.45-14.00 น. นางสาวนิฤมล  พึ่งสนิท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กฎหมายธุรกิจ มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการทองเท่ียวแบบพัก

แรมในอุทยานแหงชาติ 

955-962 

5 HMO5 14.00-14.15 น. นางสาวชริตา  ถิรธรรมธาดา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กฎหมายธุรกิจ การจัดต้ังบริษัทจํากัดคนเดียวโดยนิติบุคคล 963-971 

6 HMO6 14.15-14.30 น.  นางสาวณัฐนพิน  สวัสดิ์

พาณิชย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เศรษฐศาสตร ปจจัยท่ีมีผลตอผลิตภาพการผลิตรวมในภาค

บริการของประเทศไทย 

972-980 

 

 

 

 



รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 ระดับปริญญาโท 

ณ หอง GL 216 ชั้น 2 อาคารพจน สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

1 HMO7 13.45-14.00 น. นางสาวธารารตัน  เปดทิพย มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาษาไทย ภาพแทนครูในบทเพลงชุด “ครูในดวงใจ” 981-988 

2 HMO8 14.00-14.15 น. นางสาวเจนจิรา  เกียรติธนะ

บํารุง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองคการ 

ความยืดหยุนทางอารมณและขอเรียกรองจาก

งานท่ีพยากรณภาวะหมดไฟในการทํางานของ

สัตวแพทย 

989-998 

3 HMO9 14.15-14.30 น. นางสาวโสภิดา  นนศรีภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองคการ 

ผลของโปรแกรมการพัฒนาความสุขในการ

ทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ใน

จังหวัดปทุมธานี 

999-1009 

4 HMO10 14.30-14.45 น. นายปยะพงษ  ชิณเดช มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดการเมืองนาอยู

และส่ิงแวดลอมท่ี

ย่ังยืน 

รูปแบบการสื่อความหมายท่ีเหมาะสมเพ่ือการ

อนุรักษพ้ืนท่ีชุมนํ้าและนกกระเรียนพันธุไทย 

1010-1018 

  

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 ระดับปริญญาโท 

ณ  หอง GL 314  ชั้น 3  อาคารพจน  สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หมายเหตุ 

1 HMP1 13.00-14.30 น. นายธีระศักด์ิ ไชยสัตย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาศาสตรศึกษา ผลการจัดการเรียนรูแบบจําลองเปนฐานท่ีมี

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและ

ความสามารถในการคดิเชิงผลิตภาพของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมัธยม

ขยายโอกาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

1019-1028 

2 HMP2 13.00-14.30 น. นางสาวรุงทิวาห ศรีบุรมย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาศาสตร ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูท่ีบงช้ี
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร เรื่อง สารละลาย  
ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนขามแกนนคร 
จังหวัดขอนแกน 

1029-1040 

3 HMP3 13.00-14.30 น. นางสาวขวัญชนก กิจเธาว มหาวิทยาลัยขอนแกน คณิตศาสตรศึกษา เจตคติของนักเรียนเก่ียวกับการเรียน

คณิตศาสตรในช้ันเรียนท่ีใชวิธีการแบบเปด : 

ความแตกตางระหวางเพศ 

1041-1049 

4 HMP4 13.00-14.30 น. นายพงษพัฒน ดาโอภา มหาวิทยาลัยขอนแกน คณิตศาสตรศึกษา การสังเคราะหงานวิจัยในบริบทการศึกษาช้ัน

เรียนและวิธีการแบบเปด 

1050-1059 

 

 



ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

5 HMP5 13.00-14.30 น. นางสาววจีมาศ ชัยพฤกษทล มหาวิทยาลัยขอนแกน คณิตศาสตรศึกษา การแสดงแทนในลําดับกิจกรรมการสอน

ในชั้นเรียนที่ใชการศึกษาชั้นเรียนและ

วิธีการแบบเปด 

1060-1069 

6 HMP6 13.00-14.30 น. นางปาริฉัตร อามาตยสมบัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน การจัดการสารสนเทศ ความรวมมือระหวางครูและครู

บรรณารักษ ในการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตแกน

นครราชพฤกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 

1070-1079 

 

รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 ระดับปริญญาโท 

ณ  หอง GL 314  ชั้น 3  อาคารพจน  สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

1 HMP7 13.00-14.30 น. นายเจษฎา ขัดเขียว มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาษาไทย เพศวิถีในวรรณกรรมเกยออนไลน 1080-1091 

2 HMP8 13.00-14.30 น. นายธนัฐกรณ โภคินกรณพงศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นิติศาสตร เอกกฎหมาย

มหาชน 

การต้ังครรภแทนตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

การคุมครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัย

เทคโนโลยีชวย การเจริญพันธุทาง

การแพทย 

1092-1098 

3 HMP9 13.00-14.30 น. นายสน่ัน คําพิมพ มหาวิทยาลัยขอนแกน การปกครองทองถ่ิน ทัศนคติและคานิยมของเยาวชนตอการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม:กรณีศึกษา

เทศบาลตําบลภูผามาน 

1099-1105 



ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

4 HMP10 13.00-14.30 น. นางอัญริญา ละครขวา มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

แนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา

การปลูกดอกพุดเทศบาลเมืองศิลา

หมูบานศิลาตําบลศิลาอําเภอเมือง

ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

1106-1118 

5 HMP11 13.00-14.30 น. นางสาววิลาสินี อินทรสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การส่ือสารเชิงกลยุทธ การบริหารงานลูกคาสัมพันธบนส่ือสังคม

ออนไลน ของ บริษัท แอลจี 

อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด และ

ความภักดีตอตราสินคา ในเขตกรุงเทพ 

1119 

6 HMP12 13.00-14.30 น. นายอรรถพล มหาราช มหาวิทยาลัยขอนแกน การวางแผนภาคและ

เมือง 

วธิกีารประเมินคาความเปนสถานท่ี

ภายในเขตคูเมืองและพื้นท่ีเก่ียวของ 

กรณีศึกษา คูเมืองรอยเอ็ด 

1120-1130 

 

 

รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 ระดับปริญญาโท 

ณ  หอง GL 314  ชั้น 3  อาคารพจน  สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

1 HMP13 13.00-14.30 น. นางสาวรชัฎาวรรณ จันทรมะโน มหาวิทยาลัยขอนแกน บริหารธุรกิจ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการ

ปฏบัิติงานของบุคลากรกองคลัง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1131-1142 



ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

2 HMP14 13.00-14.30 น. นางสาวปทมาภรณ ปูสา มหาวิทยาลัยขอนแกน บริหารธุรกิจ การบริหารการเปลี่ยนแปลงองคกร กอง

คลัง สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1143-1153 

3 HMP15 13.00-14.30 น. นายเชษฐวุฒิ ศรีสะอาด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

ลงทุนในระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย: กรณีศึกษาเฉพาะโรงงาน

แปรรูปไมยูคาลิปตัส ในจังหวดั

อํานาจเจริญ 

1154-1162 

4 HMP16 13.00-14.30 น. นายปกาสิต ฤกษเมือง มหาวิทยาลยัขอนแกน เศรษฐศาสตรธุรกิจ ปจจัยท่ีมีผลตอการใชประโยชนแหลงนํ้า

บาดาลของเกษตรกรในโครงการพัฒนา

แหลงนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพ้ืนท่ี

ประสบภัยแลง (รูปแบบ:100 ไร) จังหวัด

ขอนแกน และจังหวัดมหาสารคาม 

1163-1176 

5 HMP17 13.00-14.30 น. นายเมตต อุนเรือน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เศรษฐศาสตร ผลตอบแทนหุนกลุมอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว โดยใชทฤษฎีมูลคาสุดขีดโดย

อาศัยการตัดสินใจโดยทฤษฎีความ

นาเชื่อถือ 

1177-1187 

6 HMP18 13.00-14.30 น. นางสาวจุฬารตัน รัตนพลแสน มหาวิทยาลัยขอนแกน ธุรกิจการเกษตร การจัดการการผลิต ตนทุนและ

ผลตอบแทนของเกษตรกรผูเล้ียงโคนม

รายยอยในจังหวัดขอนแกนและจังหวัด

มหาสารคาม 

1188-1196 



ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

7 HMP19 13.00-14.30 น. นางสาวรัตนาภรณ แกวบอ มหาวิทยาลัยขอนแกน ธุรกิจการเกษตร ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยาง

ท่ีมีตอการดําเนินงานและการบริการของ

การยางแหงประเทศไทยจังหวัดขอนแกน 

1197-1208 

  

 


