
 

  รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท (ห้อง 4) 

  ตามห้องน าเสนอ ในเวบ็ไซต์ https://conference.kku.ac.th/grc/  

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 
1 HDO1 09.00-11.00 น. นางสุธิดา  ทองค า มหาวิทยาลยัศิลปากร หลักสตูรและการสอน คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครุ

ศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

440-449 
1,*** 

2 HDO2 09.00-11.00 น. นางสาวกาญจนา  เทพสร มหาวิทยาลยัศิลปากร หลักสตูรและการสอน การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ส าหรับนักเรียนระดบัช้ันประถมศกึษา Cluster 3 : กลุ่ม
จังหวัดกาญจนบรุี-จังหวัดราชบุรี-จังหวัดสุพรรณบรุี  

450-457 
1,*** 

3 HDO3 09.00-11.00 น. นายจักรพันธ์  แสงทอง มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปรัชญาและศาสนา
ตะวันออก 

ปัญหาพุทธศาสนาในสังคมไทยตามทัศนะของสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโฺต) 

458-469 
1,*** 

4 HMO1 09.00-11.00 น. นางสาวพีรดา  ค าพันธ ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น หลักสตูรและการสอน 
กลุ่มวิชาเฉพาะการ
พัฒนาหลักสตูรและ
การสอน 

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ร่วมกับกลวิธีอ่านแบบแลกเปลี่ยน
บทบาท 

470-481 
*** 

5 HMO2 09.00-11.00 น. นางสาวพวงใจ  เกษฎางสี มหาวิทยาลยัขอนแก่น หลักสตูรและการสอน 
กลุ่มวิชาเฉพาะการ
พัฒนาหลักสตูรและ
การสอน 

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้
วิธีการอ่านแบบ MIA ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค LT 
 

482-492 
*** 
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ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 
6 HMO3 09.00-11.00 น. นางสาวธญัชญา  กระจายกลาง มหาวิทยาลยัขอนแก่น หลักสตูรและการสอน 

กลุ่มวิชาเฉพาะการ
พัฒนาหลักสตูรและ
การสอน 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจและเจตคตติ่อการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยรูปแบบการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับกลวธิี START 

493-504 
*** 

7 HMO4 09.00-11.00 น. นายอลงกรณ์  ด ารงไทย มหาวิทยาลยัขอนแก่น หลักสตูรและการสอน 
กลุ่มวิชาเฉพาะการ
พัฒนาหลักสตูรและ
การสอน 

การพัฒนาความสามารถในการแกป้ัญหาคณิตศาสตร์
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการ
แบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับเทคนิค KWDL 

505-517 
*** 

หมายเหตุ   1ป.เอก ***บทความดูในเวบ็ไซต ์https://conference.kku.ac.th/grc/ 
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รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท (ห้อง 5) 
  ตามห้องน าเสนอ ในเวบ็ไซต์ https://conference.kku.ac.th/grc/ 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 HMO5 09.00-11.00 น. นางสาวศิรัญญา  หิรโิอ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การพัฒนาความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในหน่วย
การเรียนรู้เรื่อง การหมุนเวียนสารในร่างกาย ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านอุปกรณ์ไร้สายเคลื่อนท่ี 
 

518-528 
*** 

2 HMO6 09.00-11.00 น. นางสาวธัญลักษณ์  ราซิ่ว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยจดัการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทาง
สังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เปน็ฐาน 
 

529-538 
*** 

3 HMO7 09.00-11.00 น. นายสิริพงศ์  แพทย์วงษ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ศึกษา ผลการจัดการเรยีนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับ
เทคนิคการสอนแบบ PRO ต่อความสามารถในการ
สร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง เสียง  
 

539-550 
*** 

4 HMO8 09.00-11.00 น. นางสาวญาสุมิน  วรกิจจานนท์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้าน
การเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในหน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง ระบบย่อยอาหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ ท่ีใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
 

551-561 
*** 
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ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 
5 HMO9 09.00-11.00 น. นางสาวกนิษฐา  พูลลาภ มหาวิทยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม 
คอมพิวเตอร์ศึกษา การส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ด้วยการจัดการ

เรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรคเ์ป็นฐาน ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนผดุงนาร ี

562-575 
*** 

6 HMO10 09.00-11.00 น. นางสาวดลฤดี  ไชยศิร ิ มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

คอมพิวเตอร์ศึกษา การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้
การเรยีนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิด เกมิฟิเคชัน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน            
ผดุงนารี  

576-585 
*** 

7 HMO17 09.00-11.00 น. นายฉลองวุฒิ จันทร์หอม มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 

ชีววิทยา การส ารวจความสามารถในการสรา้งค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

644-654 
*** 

หมายเหตุ ***บทความดูในเวบ็ไซต ์https://conference.kku.ac.th/grc/ 
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รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท (ห้อง 6) 

ตามห้องน าเสนอ ในเวบ็ไซต์ https://conference.kku.ac.th/grc/ 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 HMO11 09.00-11.00 น. นางสาวนุชนารถ  สมควร มหาวิทยาลยัขอนแก่น สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์การเมือง: การวิเคราะห์เง่ือนไขการ
กลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น 

586 
*,*** 

2 HMO12 09.00-11.00 น. นางสาวสริะมนตร์  เวฬุวนารักษ ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น สังคมวิทยา ระบบสวสัดิการชุมชนผูไ้ทกับการเคลื่อนไหวแบบทวิ
ลักษณ ์

587-598 

*** 

3 HMO13 09.00-11.00 น. นางสาวลักษมี  แก้ววงศ์ใหญ่ 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น สังคมวิทยา พลวัตแรงปรารถนาของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ บ้านสว่าง 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี

599-611 
*** 

4 HMO14 09.00-11.00 น. นางสาวพิชญ์พณัณ์กณุ  พนัสด มหาวิทยาลยัขอนแก่น ภาษาไทย กลวิธีการใช้ภาพพจน์เพื่อถ่ายทอดพุทธธรรมค าสอน
ในหนังสือธรรมะรุ่งอรณุ (พ.ศ.2552 - 2562) ของ
พระพรหมมงคลญาณ (วิรยิังค์ สิรนิฺธโร) 

612-623 
*** 

5 HMO15 09.00-11.00 น. นายกฤติน  เพ็ชร์บุญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ บริหารธรุกิจ อิทธิพลของมาตรฐานร้านยาคณุภาพท่ีมีต่อการ
วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของร้านขายยาใน 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

624-635 
*** 

6 HMO16 09.00-11.00 น. นางสาวสุชญา  โกมลวานิช มหาวิทยาลยัขอนแก่น การบริหารและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23 

636-643 

*** 

หมายเหตุ *ไม่ประสงค์ตีพิมพ์ ***บทความดูในเวบ็ไซต ์https://conference.kku.ac.th/grc/ 
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รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท (ห้อง 5)  
ตามห้องน าเสนอ ในเวบ็ไซต์ https://conference.kku.ac.th/grc/ 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 
1 HMP1 09.00-11.00 น. นายอธิวุฒิ  ทิมา มหาวิทยาลยัขอนแก่น สถาปัตยกรรมศาสตร ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณก๊าซคาร์บอน

ไดออกไซต์ในห้องเรียนปรับอากาศ 
655-663 

*** 
2 HMP2 09.00-11.00 น. นายปิยกุล  มาบญุธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น การออกแบบ แนวทางการออกแบบเปลือกหุ้มอาคาร

ร้านสะดวกซื้อประเภทอาคารพานชิย์ 
664-674 

*** 

3 HMP3 09.00-11.00 น. นางวารุณี  กิตตสิุทธ์ิ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช นิเทศศาสตร ์ พฤติกรรมการเปดิรับสื่อและความพึง
พอใจต่อสื่อประชาสมัพันธ์ เรื่องอัตลักษณ์
บัณฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

675-687 
*** 

4 HMP4 09.00-11.00 น. นางสาวชุติมณฑน์  ยิ่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตรส์ถาบันว่าด้วยธรรมาภิบาล
และการติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

688-699 
*** 

5 HMP5 09.00-11.00 น. นายกิตติพงศ์  สมชอบ มหาวิทยาลยัขอนแก่น การบริหารและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

การศึกษาองค์ประกอบของการเรยีนรู้
ดิจิทัลส าหรับบคุลากรสายสนับสนนุ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย 

700-708 
*** 

6 HMP6 09.00-11.00 น. นางสาวนภสร  บุญเสนา มหาวิทยาลยัขอนแก่น คณิตศาสตรศึกษา การมีปัญหาของตนเองของนักเรียนในช้ัน
เรียน ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน
และวิธีการแบบเปิด 

709-718 
*** 
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ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 
7 HMP7 09.00-11.00 น. นางสาวภควดี  วรรณโกวิท มหาวิทยาลยัขอนแก่น คณิตศาสตรศึกษา ความรูส้ึกเชิงจ านวนของนักเรียนในช้ัน

เรียนที่ใช้การศึกษาช้ันเรยีนและวธิีการ
แบบเปิด 

719-726 
*** 

8 HMP8 09.00-11.00 น. นางสาวจีรณัทย์  ชอบขาย มหาวิทยาลยัขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ การออกแบบทางเลือกเพื่อการเพิ่ม           
เงินออม 

727-738 
**,*** 

หมายเหตุ **การศึกษาอิสระ ***บทความดูในเวบ็ไซต ์https://conference.kku.ac.th/grc/ 
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  รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท (ห้อง 6) 
  ตามห้องน าเสนอ ในเวบ็ไซต์ https://conference.kku.ac.th/grc/ 
ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 
1 HMP9 09.00-11.00 น. นางสาวรสกมลรัตน์ 

ศรีภิรมย ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น หลักสตูรและการสอน 

กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนา
หลักสตูรและการสอน 

การพัฒนาความสามารถในการแกป้ัญหาทางคณติศาสตร์ 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกับแนวคิด 
DAPIC 

739-750 
*** 

2 HMP10 09.00-11.00 น. นางรัตนาภรณ์  
จ ารัสภูม ิ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น หลักสตูรและการสอน 
กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนา
หลักสตูรและการสอน 

การพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด 

751-761 
*** 

3 HMP11 09.00-11.00 น. นายอภิเดช  ธิตะปัน มหาวิทยาลยัขอนแก่น หลักสตูรและการสอน 
กลุ่มวิชาเฉพาะการสอน
ศิลปะ 

การพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เรื่องศิลปะจากต้นกล้วย 
ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT ร่วมกับการ
สอนแบบสาธติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

762-773 
*** 

4 HMP12 09.00-11.00 น. นางสาวกุหลาบ  
ว่องไว 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น หลักสตูรและการสอน 
กลุ่มวิชาเฉพาะการสอน
ศิลปะ 

ผลการจัดการเรยีนรู้ เรื่อง จิตรกรรมสื่อผสมสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรยีนรู้รปูแบบ 
CIPPA 

774-784 
*** 

5 HMP13 09.00-11.00 น. นางสาวจินดารัตน ์
เพชรล้ า 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น หลักสตูรและการสอน 
กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนา
หลักสตูรและการสอน 

การพัฒนาความคิดรวบยอดทางวทิยาศาสตร์ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสงู ด้วยการจัดการเรยีนรู้
แบบสะตมีศึกษาร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิกในรายวิชา
ชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

785-796 
*** 
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ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 
6 HMP14 09.00-11.00 น. นางสาวชฎาลักษณ์  

จิตราช 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น หลักสตูรและการสอน 

กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนา
หลักสตูรและการสอน 

การพัฒนาความสามารถในการแกป้ัญหาและความคดิ
สร้างสรรคโ์ดยใช้การจดัการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา
แบบ 6E Learning ร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ใน
รายวิชาชีววิทยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

797-809 
*** 

7 HMP15 09.00-11.00 น. นางสาวกาญจนา  
โพธิสิงห ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น หลักสตูรและการสอน 
กลุ่มวิชาเฉพาะการสอน
ศิลปะ 

ผลการจัดการเรยีนรู้ เรื่อง การออกแบบสร้างสรรค์
ประตมิากรรมกระดาษจากสีธรรมชาติ โดยการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

810-821 
*** 

8 HMP16 09.00-11.00 น. นางสาวภัทราพร  
กงแก้ว 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น หลักสตูรและการสอน 
กลุ่มวิชาเฉพาะการสอน
ศิลปะ 

ผลการจัดการเรยีนรูส้าระทัศนศิลป์ เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ 
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

822-828 
*** 

หมายเหตุ  ***บทความดูในเวบ็ไซต ์https://conference.kku.ac.th/grc/ 
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