
 

รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท (ห้อง 5) 

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

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือผลงานภาษาไทย : หน้า 

1 HDO11 13.00-13.15 น. นายณัฐพล ชิณะวงศ ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ สาขาวิชาการบรหิาร
กระบวนการยตุิธรรม 

การพัฒนาหลักประกันการคุ้มครองสิทธิของ
จ าเลยในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน ตาม
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 

204-214 

2 HDO21 13.15-13.30 น. นายวัศการก แก้วลอย มหาวิทยาลยัขอนแก่น ดุริยางคศลิป ์ การสรรเพลงในบทละครเรื่อง "เงาะป่า" ของ
พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) 

215-225 

3 HMO1 13.30-13.45 น. นางสาวพัทธนันท์  อยู่เย็น มหาวิทยาลยัขอนแก่น ภาษาไทย การวิเคราะห์เนื้อหาในคอลัมน์ "ค า ผกา" จาก
เว็บไซตม์ติชนสดุสัปดาห ์

226-237 

4 HMO2 13.45-14.00 น. นางสาวสกณุา วันตะค ุ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ภาษาไทย แนวคิดในงานเขียนของประภาส ชลศรานนท์ 
ชุด คุยกับประภาส 

238-248 

5 HMO3 14.00-14.15 น. นางสาวรุ่งนภา  สถติย์ธรรม มหาวิทยาลยัมหิดล วัฒนธรรมศึกษา การสถาปนารองเง็งกระแสหลักในพื้นที่ปัตตานี
ในช่วงเวลา พ.ศ. 2439-2494 และอิทธิพลต่อ
การสร้างสรรค์ระบ าพ้ืนบ้านภาคใต้ 

249-259 

6 HMO4 14.15-14.30 น. นายฐากร  ชัยธัมมะปกรณ ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

การวิเคราะหส์ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกใน
การผลักดันส่งกลับของส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง ผ่านทฤษฎีส านักอังกฤษ 

260-271 

หมายเหตุ 1ป.เอก ***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-สกลุ สถาบัน สาขา ชื่อผลงานภาษาไทย : หน้า 

1 HMO5 13.00-13.15 น. นางสาวร้อยพร โชติกาญจนวัฒน ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ภาษาอังกฤษ บุคคลข้ามเพศในนวนิยายเรื่อง เดอะ 
เดนิช เกิร์ล 

272-280 

2 HMO6 13.15-13.30 น. นายกฤติน ขันละ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ภาษาไทย โครงสร้างปริจเฉทโฆษณาออนไลน์
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ 

281-292 

3 HMO7 13.30-13.45 น. นางสาวจุฑามาศ ปลื้มกมล มหาวิทยาลยัขอนแก่น การตลาด บริบทโรงแรมส าหรับรองรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

293-299 

4 HMO8 13.45-14.00 น. นางสาวชนฐพร ศรีบุญเรือง มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์สงเคราะห์ชีวิตธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศึกษา
ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 
2563 

300-306 

5 HMO9 14.00-14.15 น. นางสาวบุษกร หวังด ี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อ
คอนโดมิเนยีมของประชากรใน
กรุงเทพมหานครปี 2563 
 

307-318 
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ที ่ รหัส เวลา ชื่อ-สกลุ สถาบัน สาขา ชื่อผลงานภาษาไทย : หน้า 

6 HMO10 14.15-14.30 น. นางสาวปภิชญาดา สาราจันทร ์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ การศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ
ระยะยาวระหว่างปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและราคาหุ้น บริษัท ไม
เนอร์ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
(มหาชน) 

319-327 

7 HMO11 14.30-14.45 น. นายบุญญโชติ วังธนทรัพย์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประเภท
ค่าใช้จ่ายของแฟนบอล สโมสร
ฟุตบอลบุรรีัมย์ ยไูนเตด็ 

328-337 

หมายเหตุ **การศึกษาอิสระ ***บทความดูในเว็บไซต ์https://conference.kku.ac.th/grc/ 
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รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท (ห้อง 7) 

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

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ-สกลุ สถาบัน สาขา ชื่อผลงานภาษาไทย : หน้า 

1 HMO12 13.00-13.15 น. นายศุภเกียรติ วรสาร มหาวิทยาลยัขอนแก่น จิตวิทยาการศึกษาและการ
ให้ค าปรึกษา วิชาเอกการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริม่
ส าหรับผู้ที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตาม
แนวทาง First Step Model 

338-346 

2 HMO13 13.15-13.30 น. นายเอกภักดิ์  ฉ่ ามณ ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น การบริหารและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 

347-358 

3 HMO14 13.30-13.45 น. นางสาวพิมลมาส  อวิรุทธไพบลูย ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยีการศึกษา ผลของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะ
สารสนเทศตามแนวคิดแบบ PISA 

359-373 

4 HMO15 13.45-14.00 น. นางสาวธิฎารตัน์  รุจิราวินจิฉัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น คณิตศาสตรศึกษา การเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์ของ
นักเรียน เรื่อง พ้ืนท่ีของรูป ในช้ันเรียนท่ี
ใช้การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด 

374-385 

5 HMO16 14.00-14.15 น. นายกฤตภาส  บุญโยธา มหาวิทยาลยัขอนแก่น การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

การเปรยีบเทียบคณุภาพของแบบวัด
ความเป็นไทยที่มีรูปแบบของมาตรวัด
ต่างกัน 

386-397 
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ที ่ รหัส เวลา ชื่อ-สกลุ สถาบัน สาขา ชื่อผลงานภาษาไทย : หน้า 

6 HMO17 14.15-14.30 น. นางสาวดุจฤดี  ประเสริฐศิลป์พลมา มหาวิทยาลยัขอนแก่น การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

การเปรยีบเทียบการตรวจให้คะแนนของ
แบบสอบอัตนัยวัดสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
สรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด 

398-408 

7 HMO18 14.30-14.45 น. นายวีรภัทร  ธิติกาญจน์พจนา มหาวิทยาลยัขอนแก่น การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

การเปรยีบเทียบผลการตรวจให้คะแนน
ของแบบสอบอัตนัย เมื่อรูปแบบการ
ตรวจแตกต่างกัน : การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง 

409-418 

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