
 

รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ระดับปริญญาโท 

ณ ห้อง GL 314 ชั้น 3 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ-สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หน้า 

1 HMP1 13.00-14.30 น. นางสาวอัญชิสา  
วรรณวัติ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเอก
การสอนคณิตศาสตร์ 

การเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้น
เรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 

1863-1872 
*** 

2 HMP2 13.00-14.30 น. นางสาวธชินี   
ไสยรส 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เอก
การสอนคณิตศาสตร์ 

การอภิปรายโต้แย้งทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 

1873-1883 
*** 

3 HMP3 13.00-14.30 น. นางสาวสาวิตรี   
ฉลูทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

หลักสูตรและการเรียน
การสอน 

การพัฒนากระบวนการท างานในรายวิชาอาหารไทยสี่ภาค  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

1884-1894 
*** 

4 HMP4 13.00-14.30 น. นายก้าวหน้า  
 สงเนียม 

มหาวิทยาลัยทักษิณ การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของครูในสถานศึกษาเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

1895-1904 
*** 

5 HMP5 13.00-14.30 น. นางสุเหด  
หมัดอะดัม 

มหาวิทยาลัยทักษิณ การบริหารการศึกษา ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสงขลา 

1905-1915 
*** 
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6 HMP6 13.00-14.30 น. นายหฤทธิ์  
เขียวสะ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ การบริหารการศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

1916-1927 
*** 

7 HMP7 13.00-14.30 น. นางสาวนิสัลมียะห์  
อิสาเฮาะ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ การบริหารการศึกษา บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 

1928-1937 
*** 

8 HMP8 13.00-14.30 น. นางสาวปัทมัฏฐ์   
ยานะวิมุติ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ การบริหารการศึกษา การบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 

1938-1946 
*** 

9 HMP9 13.00-14.30 น. นางสาวรัตนา   
นวลหนู 

มหาวิทยาลัยทักษิณ การบริหารการศึกษา การบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

1947-1957 
*** 

10 HMP10 13.00-14.30 น. นางสาวเสาวณีย ์ 
ขวัญอ่อน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา 

1958-1966 
*** 

11 HMP11 13.00-14.30 น. นางสาวจันจิรา  
หลงสล า 

มหาวิทยาลัยทักษิณ การบริหารการศึกษา การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

1967-1980 
*** 
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1 HMP12 13.00-14.30 น. นางสาววรรพิรัญญา  
อินทร์โท 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น การส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 

ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตผ้าไหมอย่างต่อเนื่องตามความคิด
เห็นของสตรี ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 

1981-1990 
*** 

2 HMP13 13.00-14.30 น. นายศรัญญู   
ทองภู 

มหาวิทยาลัยศิลปากร การวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีกรณีศึกษา เมืองลพบุรี เมือง
ก าแพงเพชร และเมืองพิมาย 

1991-2001 
*** 

3 HMP14 13.00-14.30 น. นางสาวนิภาพร  
พิมพ์ปรุ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการสารสนเทศ พฤติกรรมสารสนเทศของต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรจังหวัด
ขอนแก่น 

2002-2012 
*** 

4 HMP15 13.00-14.30 น. นางคนึงนิตย์   
หีบแก้ว 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการสารสนเทศ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการบริหารธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2013-2021 
*** 

5 HMP16 13.00-14.30 น. นางสาวจริยา   
โนนแดง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาสังคม การด าเนินงานและปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มข้าวกล้อง
อินทรีย์ ต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

2022-2031 
*** 

6 HMP17 13.00-14.30 น. นายสุภเนตร์   
ชัยนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

การปกครองท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมืองอดุรธานี 
จังหวัดอดุรธานี  

2032-2045 
*** 



 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ-สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หน้า 

7 HMP18 13.00-14.30 น. นางสาวอรษา  
พรมดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

รัฐประศาสนศาสตร รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ต าบลล าภู อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

2046-2058 
*** 

8 HMP19 13.00-14.30 น. นางสาวบุษกร  
ทองรักษ์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 

2059-2068 
*** 

9 HMP20 13.00-14.30 น. นายธนพล   
ธรรมประชา 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แนวทางการเพิ่มความสุขในการท างานให้กับพนักงานโดย
ใช้สุนทรียสาธกของร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

2069-2081 
*** 

10 HMP21 13.00-14.30 น. นางสาวณัฐณิชา  
แบขุนทด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รูปแบบธุรกิจ ร้านอาหารเวียดนามนัดพบ เทศบาลต าบล
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

2082-2093 
*** 

* ระดับปริญญาเอก 
หมายเหตุ *** บทความดูในเว็ปไซด์ https://conference.kku.ac.th/grc/ 
 
 
 


