
รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาใหน าเสนอ แบบบรรยาย (Oral Presentation) 
 

กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดบัปริญญาเอก 
 

ณ ห้อง GL 117 ช้ัน 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

 
      

  
  

   

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ  -สกลุ   สถาบัน  สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 
  

1 SDO1 11.00-11.20 น.  นางสมปรารถนา  ดาผา มหาวทิยาลยัขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ การดูแลเด็ก 0-5 ปีโดยชุมชน *   
 

     
 
 

 
   

รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาใหน าเสนอ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 

กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดบัปริญญาเอก 
 

ณ ห้อง GL 314 ช้ัน 3 อาคารพจน์  สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

          

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ  -สกลุ   สถาบัน  สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 
  

1 SDP1  13.00-14.30 น. นางสาววไิลรัตน์ แสนสุข มหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหวของมนุษย ์

การลุกข้ึนยนืในผูป่้วยบาดเจบ็ไขสนัหลงัท่ีเดินได:้ 
กรณีศึกษาแบบควบคุม 

3-11 
 

  

2 SDP2  13.00-14.30 น. นางสาวศิริสุดา พลที มหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหวของมนุษย ์

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการรับน ้ าหนกั
ของขาขา้งอ่อนแรงและความสามารถท่ี เก่ียวขอ้งกบัการ
เดินท่ีดีในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 

12-18 
  



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ  -สกลุ   สถาบัน  สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 
  

3 SDP3 13.00-14.30 น.  นางสาวดลยา พรหมแกว้  มหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหวของมนุษย ์

พ้ืนนุ่มส่งผลต่อลกัษณะการเดินในผูป่้วยบาดเจบ็ไขสนั
หลงัท่ีเดินได ้

19-26 
  

4 SDP4 13.00-14.30 น.  นายสหสัวรรษ ภูจีระ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น วศิวกรรมเคร่ืองกล การประเมินการสึกหรอของเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัยางนา
เป็นเช้ือเพลิง โดยการวเิคราะห์จากน ้ ามนัหล่อล่ืนและไส้
กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

27-40 
 

  

5 SDP5 13.00-14.30 น.  นายสกลกฤษณ์ เอก
จกัรวาล   

มหาวทิยาลยัศิลปากร นิติวทิยาศาสตร์และ
งานยติุธรรม 

การตรวจเปรียบเทียบต าหนิพิเศษบนลูกกระสุนปืน ท่ียงิ
ออกจากล ากลอ้งปืนแบบโพลีโกนอล 

41-51   
 

6 SDP6 13.00-14.30 น.  นางสาวกีรติ ศิริญาณ สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

คณิตศาสตร์ประยกุต ์ การลู่เขา้ของกระบวนการท าซ ้ าแบบใหม่ส าหรับปัญหา
จุดตรึงของวงศจ์ ากดัของการส่งแบบไม่ขยาย และปัญหา
เชิงดุลยภาพ 

52-62 
  

     
 
 
 

    

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาใหน าเสนอ แบบบรรยาย (Oral Presentation) 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดบัปริญญาเอก 
 

ณ ห้อง GL 127 ช้ัน 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ  -สกลุ   สถาบัน  สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 
  

1 HDO2  14.00-14.20 น. นายกิตติวนิท ์เดชชวนากร  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษา เพศวถีิกบัการสร้างอตัลกัษณ์ในพ้ืนท่ีโรงเรียน 63-73   
 

 
 

รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาใหน าเสนอ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดบัปริญญาเอก 
 

ณ ห้อง GL 314 ช้ัน 3 อาคารพจน์  สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

          

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ  -สกลุ   สถาบัน  สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 
  

1 HDP1 13.00-14.30 น.  นายอุดมพร กนัทะใจ มหาวทิยาลยัขอนแก่น บริหารการศึกษา โปรแกรมพฒันาการบริหารเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

74-84 
 

 
*ไม่ประสงค์ตีพิมพ์ 



 รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
 กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพ กลุ่ม 1 ระดบัปริญญาโท 
 ณ ห้อง GL 112 ช้ัน 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ-สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

 1 PMO1 11.00-11.15 น. นายธนายทุธ สงัขอิ์นทร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น วศิวกรรมพลงังาน การผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซลคุณภาพสูงจากน ้ ามนัใช้
แลว้ดว้ยวธีิการกลัน่แบบลดความดนั 

85-96  

 2 PMO2 11.15-11.30 น. นางสาวฐิตาพร ค าภู มหาวทิยาลยัขอนแก่น วศิวกรรมเคมี การเตรียมถ่านกมัมนัตจ์ากกากของเสียโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเยือ่และกระดาษและการศึกษา
การก าจดัสีของน ้ าท้ิง 

 97-104 

 3 PMO3 11.30-11.45 น. นายพงษพ์นัธ์ ฟักเอม มหาวทิยาลยันเรศวร วศิวกรรมโยธา การวเิคราะห์ราคาค่าก่อสร้างส าหรับงานโครงสร้าง
ตึกแถว 4 ชั้น 

 105-114 

 4 PMO4 11.45-12.00 น. นางสาวรมยย์พุา หนู
น ้ าค  า 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยธีรณี การศึกษาการดูดซบัแคดเมียมบนเบนทอไนต์
ธรรมชาติและหินดินดานออเบิร์นผ ุ

 115-121 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
5 PMO5 13.00-13.15 น. นางสาวกิตติยา เลิศล ้า มหาวทิยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยธีรณี การประเมินศกัยภาพของน ้ าบาดาลในชั้นหินแขง็ท่ี

มีรอยแตกเบ้ืองตน้ โดยใชคุ้ณสมบติัทางชลศาสตร์
ของชั้นหินใหน้ ้ า และคุณภาพของน ้ าบาดาล อ าเภอ
พิบูลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี 

 122-128 

 6 PMO6 13.15-13.30 น. นางสาวศิริวรรณ จนัทร์
สีนาค 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

เทคโนโลยวีสัดุ สมบติัไตรโบโลย-ีเชิงกล และการทนน ้ ามนัของ
วสัดุเชิงประกอบยางอะคริโลไนไตรลบิ์วทาไดอีน
ท่ีเติมคาร์บอนนาโนทิวบแ์บบผนงัหลายชั้น 
 

 129-136 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ-สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

 7 PMO7 13.30-13.45 น. นางสาวสุพิชชา ส่ง
ประสพ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

เทคโนโลยวีสัดุ ประสิทธิภาพการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย และสมบติั
เชิงกลของเทอร์โมพลาสติกวลัคาไนซ์ท่ีผสมสาร
ยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียเอชพีคิวเอม็ 

137-143  

  
รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

 กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพ กลุ่ม 2 ระดบัปริญญาโท 

 ณ ห้อง GL 114 ช้ัน 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ-สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

8 PMO8 11.00-11.15 น. นางสาวเพญ็ศิริ จิตนา
ธรรม 

มหาวทิยาลยัสงขลานคริ
นทร์ 

เทคโนโลยแีละการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม 

การบ าบดัน ้ าเสียจากกระบวนการท าผา้บาติกโดย
วธีิการตกตะกอนทางเคมี 

 144-152 

9 PMO9 11.15-11.30 น. นางสาวดารารัตน์ ปาก
วเิศษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เทคโนโลยเีช้ือเพลิง การท าแหง้เปลือกกลว้ยดว้ยเมมเบรนไคโตซานใน
ปฏิกรณ์เวเพอเพอร์มิเอชนั 

 153-160 

10 PMO10 11.30-11.45 น. นางสาวศิรินภา สมบติั
ภูธร 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น การรับรู้จากระยะไกล
และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหา
พ้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกขา้วฟ่างหวานใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

 161-175 

11 PMO11 11.45-12.00 น. นายพนูศกัด์ิ วเิศษโสภา มหาวทิยาลยัขอนแก่น การรับรู้จากระยะไกล
และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

การใชแ้บบจ าลองคณิตศาสตร์ SWAT เพื่อ
เปรียบเทียบปริมาณน ้ าท่าจากขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน
จากสถานีตรวจวดัและขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจาก
ดาวเทียม TRMM 

 176-185 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ-สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

12 PMO12 13.00-13.15 น. นายณฐัศิษฎ ์ม่วงมนัดี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เคมีเทคนิค การแยกแก๊สไนโตรเจน/คาร์บอนไดออกไซด/์
มีเทนในแก๊สธรรมชาติดว้ยเมมเบรนฐานไคโตซาน 

186-194 

13 PMO13 13.15-13.30 น. นายนคร ทองยอ้ย มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฟิสิกส์ การศึกษาปรากฏการณ์เล้ียวเบนผา่นช่องเปิด
ส่ีเหล่ียมเด่ียวและคู่โดยวธีิฟังกช์นักรีน 

 195-205 

14 PMO14 13.30-13.45 น. นายจตุพร สมสมยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สถิติประยกุต ์ ช่วงความเช่ือมัน่เเบบภาวะน่าจะเป็นโปรไฟลแ์บบ
ปรับปรุงเเละไม่ปรับปรุงส าหรับพารามิเตอร์รูปร่าง
ของการเเจกเเจงไวบูล 

 206-215 

  
 

รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาให้น าเสนอ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพ กลุ่ม 1 ระดบัปริญญาโท 

 ณ  ห้อง GL 314  ช้ัน 3  อาคารพจน์  สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ-สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 PMP1 13.00-14.30 น. นายเวยีงสวรรค ์จนัทร์
ทะจกัรวงศ ์

มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศการเกษตร
และพฒันาชนบท 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานบุคลากร 
มหาวทิยาลยัจ าปาสกั สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

216-228 

2 PMP2 13.00-14.30 น. นางสาวอรพินท ์รุจิรานุ
พงศ ์

มหาวทิยาลยัมหิดล เทคโนโลยกีารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรณีวทิยา 
เหมืองตะโกปิดทอง (เหมืองร้าง) อ าเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี 

 229-239 

3 PMP3 13.00-14.30 น. นางสาวเอกอนงค ์เตจ๊ะ
สาร 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การสอนคณิตศาสตร์ ผลเฉลยท่ีเป็นจ านวนจริงของสมการ   
 
   
 

 240-248 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ-สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

4 PMP4 13.00-14.30 น. นางสาวอารยา เขียว
บริสุทธ์ิ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

คณิตศาสตร์ประยกุต ์ วธีิการใหม่ส าหรับปัญหาเชิงดุลยภาพและการส่ง
ของวงศจ์ ากดัแบบหดเทียม 

 249-258 

5 PMP5 13.00-14.30 น. นางสาวสุวพฒัน์ พว่ง
แกว้ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น คณิตศาสตร์ประ
ยกุตร์ 

การจ าลองรูปแบบค่าเกินเกณฑข์องการแจกแจงพา
เรโตวางนยัทัว่ไปส าหรับการประกนัวนิาศภยั  

 259-272 

6 PMP6 13.00-14.30 น. นายพิชยั ระเวงวนั มหาวทิยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โมเดลเพื่อการพยากรณ์สถานภาพทางการศึกษา
ของนกัศึกษา 

 273-283, 
** 

7 PMP7 13.00-14.30 น. นายพนัธวชั ศกัด์ิแกว้ มหาวทิยาลยัมหิดล นิติวทิยาศาสตร์ การศึกษาโปรแกรมการวดัจากแท็บเลต็เพื่อระบุ
ระยะของร่องรอยท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหต ุ

284-291  

8 PMP8 13.00-14.30 น. นางสาวรถพร พละศึก มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาศาสตร์และ
วศิวกรรมวสัดุ 

การพฒันาระบบการรับรู้กล่ินในหุ่นยนตส์ าหรับ
งานตรวจวดัคุณภาพอาหาร 

 292-300 

  
 

รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาให้น าเสนอ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพ กลุ่ม 2 ระดบัปริญญาโท 

 ณ  ห้อง GL 314  ช้ัน 3  อาคารพจน์  สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ-สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 PMP9 13.00-14.30 น. นายปริวรรต แสงวงศ ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฟิสิกส์ สมบติัทางไดอิเลก็ตริกของวสัดุเซรามิก 
Na0.5Y0.5Cu3Ti4O12 ท่ีเจือดว้ย Sr2+ 

 301-308 

2 PMP10 13.00-14.30 น. นางสาวนวาระ สมัฤทธ์ิ
สกลุชยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เคมี สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากใบแกว้  309-316 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ-สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

3 PMP11 13.00-14.30 น. นายประกอบเกียรติ 
วรรณชา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เคมีเทคนิค การบ าบดัน ้ าเคม็ดว้ยเมมเบรนไคโตซานใน
กระบวนการฟอร์เวร์ิดออสโมซิส 

 317-326 

4 PMP12 13.00-14.30 น. นายคอนมะลยั ไชยะศร มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฟิสิกส์ การเตรียมวสัดุผสมชนิดคาร์บอนแบลค็-พอลีไว
นิลอะซิเตตส าหรับเชลลแ์สงอาทิตยช์นิดเพอรอฟส
ไกตท่ี์ไม่มีชั้นฟิลม์ของวสัดุน าพาหะชนิดโฮล 

 327-336 

5 PMP13 13.00-14.30 น. นายปิลนั ง้ิวลาย มหาวทิยาลยัขอนแก่น วสัดุศาสตร์และนาโน
เทคโนโลย ี

การสงัเคราะห์และคุณสมบติัเฉพาะของสาร
ตวัอยา่งซีเรียมออกไซดท่ี์เจือดว้ยแคลเซียมซ่ึง
สงัเคราะห์ดว้ยวธีิโซล-เจล 

 337-344 

6 PMP14 13.00-14.30 น. นางสาวเสาวลกัษณ์ สม
จิตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วสัดุศาสตร์และนาโน
เทคโนโลย ี

จลนศาสตร์การปลดปล่อยยาจากนาโนแคปซูลของ
พอลิไดอะเซทิลีนเคลือบดว้ยอนุภาคนาโนของทอง 

 345-351 

7 PMP15 13.00-14.30 น. นายยศอนนัต ์โคตร
เขื่อน 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วศิวกรรมเคร่ืองกล การศึกษาและพฒันาเคร่ืองท าลายกระดาษแบบ
เพลาเด่ียว 

 352-361 

8 PMP16 13.00-14.30 น. นายฮาฟิซ แมแรกาเจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ 

วศิวกรรมไฟฟ้า ผลกระทบของการเช่ือมต่อระบบเซลลแ์สงอาทิตย์
ขนาดเลก็ท่ีติดตั้งบนหลงัคาจ านวนมากต่อ
แรงดนัไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้าสูญเสียในระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

 362-373 

9 PMP17 13.00-14.30 น. นายอลงกรณ์ พลายแกว้ มหาวทิยาลยัขอนแก่น วศิวกรรมอุตสาหการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานในโรงสีขา้ว
ดว้ยการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 

374-387 

** การศึกษาอิสระ 

 



รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาใหน าเสนอ แบบบรรยาย (Oral Presentation) 

กลุ่มวทิยาศาสตร์ชีวภาพ ระดบัปริญญาโท 

ณ ห้อง GL 149 ช้ัน 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ  -สกลุ   สถาบัน  สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 BMO1  11.00-11.15 น. นายธีรนยั  ร่วมรักษ ์ มหาวทิยาลยัมหิดล นิติวทิยาศาสตร์ การพฒันาวธีิวดัปริมาณสารพนัธุกรรมมนุษยใ์นเชิงนิติ
วทิยาศาสตร์โดยใช ้CSF TAQMAN PROBE 

 388-
398 

2 BMO2  11.15-11.30 น. นางสาวขวญัชนก  วี
ระศิริ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ชีววทิยา สณัฐานวทิยาและจุลสณัฐานวทิยาของผลของพืชเผา่ 
Cichorieae วงศท์านตะวนั ในประเทศไทย 

 399-
409 

3 BMO3  11.30-11.45 น. นางสาวสินีนาฏ  ศิริ
จินตนา 

มหาวทิยาลยัมหิดล นิติวทิยาศาสตร์ การประเมินประสิทธิภาพ Mini-scale EDTA-
decalcification เพื่อวเิคราะห์สารพนัธุกรรมจากกระดูก
เส่ือมสภาพในสภาวะจ าลองทางนิติวทิยาศาสตร์ดว้ย
การฝังดิน 

 410-
417 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาใหน าเสนอ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

กลุ่มวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ระดบัปริญญาโท 

ณ  ห้อง GL 314  ช้ัน 3  อาคารพจน์  สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ  -สกลุ   สถาบัน  สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 BMP1  13.00-14.30 น. นางสาวกญัญพร  สวสัดิ
วงศ ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พืชสวน การขยายพนัธ์ุกลว้ยไม ้Anoectochilus koshunensis 
Hayata ในสภาพปลอดเช้ือ 

418-424 

2 BMP2  13.00-14.30 น. นางสาวนริสา  พิมพเ์สน มหาวทิยาลยัขอนแก่น ชีววิทยา สรีรวทิยาของพืชในพ้ืนท่ีดินเคม็จดัในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

425-434 

3 BMP3  13.00-14.30 น. นางปัณณพร  เช้ือป้อง มหาวทิยาลยัขอนแก่น ชีววทิยา ส าหรับครู การวเิคราะห์สณัฐานวทิยาและจีโนไทป์ของกลา้
ยางพารา RRIM 600 ท่ีผลิตเพื่อการคา้ ในจงัหวดั
ขอนแก่นและหนองคาย 

435-444 

4 BMP4  13.00-14.30 น. นางสาวชุติมา  คุณภกัดี มหาวทิยาลยัขอนแก่น วศิวกรรมพลงังาน การพฒันาระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบโคเวอร์ ลากนู 
โดยใชร้ะบบน ้ าวน 

445-455 

5 BMP5 13.00-14.30 น.  นายธีรติ  ประทีป มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ชีววทิยา ผลของการท าไร่เล่ือนลอยแบบหมุนเวยีนต่อประชากร
นก ในต าบลปางหินฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

456-466 

6 BMP6 13.00-14.30 น.  นางสาวรจนพรรณ  
บพิตรสุวรรณ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยกีารอาหาร ผลของมอลโทเดกซ์ทรินต่อลกัษณะทางกายภาพบาง
ประการของเยือ่หุม้เมลด็ฟักขา้วผงแหง้จากการท าแหง้
แบบโฟม-แมท 
 

467-454 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ  -สกลุ   สถาบัน  สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

7 BMP7  13.00-14.30 น. นางสาววรีาภรณ์  จิระ
อนนัตก์ลุ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ชีววทิยา ผลของการแช่เมลด็ต่อการสะสมโพรลีน และกิจกรรม
ของเอนไซมต์า้นอนุมูลอิสระ ในขา้วขาวดอกมะลิ 105 
ภายใตส้ภาวะแลง้ 

475-484 

8 BMP8  13.00-14.30 น. นายชนินทร์  แยม้สุวรรณ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เทคโนโลยชีีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

การพฒันาเคร่ืองหมายโมเลกลุแบบ SNP ท่ีมี
ความจ าเพาะต่อยนีควบคุมลกัษณะกล่ินหอมใน
แตงกวา  

485-493 

9 BMP9  13.00-14.30 น. นางสาววริิยา  พฒันจกัร มหาวทิยาลยัขอนแก่น ชีววทิยา ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชกัน ายอด
ใหม่ของดาวอินคา 

494-500 

รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาใหน าเสนอ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

กลุ่มวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 2 ระดบัปริญญาโท 

ณ  ห้อง GL 314  ช้ัน 3  อาคารพจน์  สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ  -สกลุ   สถาบัน  สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 BMP10 13.00-14.30 น.  นางสาวสมพิศ  ชินภกัดี มหาวทิยาลยัขอนแก่น ชีววทิยาส าหรับครู ความหลากหลายของสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดิน
ในน ้ าตกตาดโตน จงัหวดัอุดรธานี 

501-509 

2 BMP11  13.00-14.30 น. นางสาวภทัรินทร์  พลูนิล มหาวทิยาลยัมหิดล เทคโนโลยกีารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ความสมัพนัธ์ของอุณหภูมิและน ้าฝนต่อ Ba/Ca ใน
ปะการัง Porites lutea ในทะเลอนัดามนั 

510-520 

3 BMP12  13.00-14.30 น. นางสาวอุษณีย ์ สุทธิวงษ ์ มหาวทิยาลยัมหิดล เทคโนโลยกีารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิและปริมาณน ้ าฝนต่อ
อตัราส่วนแบเรียมแคลเซียมในปะการัง Porites lutea 
จากทะเลอ่าวไทย 

521-529 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ  -สกลุ   สถาบัน  สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

4 BMP13  13.00-14.30 น. นางสาวอณศัยา  ดีสุข จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วทิยาศาสตร์ทางทะเล การเปล่ียนแปลงประชาคมของแพลงกต์อนพืชจาก
อิทธิพลของฤดูกาลและกิจกรรมของมนุษย ์บริเวณ
ชายฝ่ังเกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี 

530-541 

5 BMP14  13.00-14.30 น. นางสาววดีพร  รัตนานุ
พงศ ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วทิยาศาสตร์ทางทะเล การเปล่ียนแปลงเชิงฤดูกาลและพ้ืนท่ีของประชาคม
แพลงกต์อนสตัวบ์ริเวณเกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี 

542-551 

6 BMP15  13.00-14.30 น. นางสาวจิรพรรณ  สุด
ศกัด์ิกรี 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น นิติวทิยาศาสตร์ การจ าแนกชนิดสตัวด์ว้ยไมโตคอนเดรียลดีเอน็เอ
ส าหรับงานนิติวทิยาศาสตร์ 

552-557 

7 BMP16 13.00-14.30 น.  นางสาวทกัษิณา  
อินทรมณี 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น เทคโนโลยกีารอาหาร ผลของสภาวะการทอดแบบน ้ ามนัท่วมต่อลกัษณะทาง
กายภาพและเคมีของกลว้ยนา้วา้สุกแผน่ทอดกรอบ 

558-569 

8 BMP17  13.00-14.30 น. นางสาวพรรณพิมล  
เดชศิริ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ชีวเคมี กลไกการท างานแบบสองระยะของอนุภาคเงินนาโน
ต่อการท าลายเช้ือแบคทีเรีย Escherichiacoli O157:H7 

570-580 

9 BMP18  13.00-14.30 น. นางสาวศิริประภา  จนัทะ
บุญ 

มหาวทิยาลยัพะเยา วทิยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 

การเจริญของ Exophiala sp. บนฟีนอล 581-587 

10 BMP19  13.00-14.30 น. นายภิญโญ  วงษท์บัทิม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

วาริชวศิวกรรม การศึกษาประสิทธิภาพของรางดกัตะกอนในการบ าบดั
น ้ าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลานิล ในระบบหมุนเวยีนน ้ าแบบ
ปิด 

588-594 

 



  รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

  กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 1 ระดบัปริญญาโท 

  ณ ห้อง GL 119 ช้ัน 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 
1 MMO1 11.00-11.15 น. นางสาวกลัยาณี ธรรมติรัตน์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  การแพทยแ์ผนไทย

มหาบณัฑิต 
ฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรียก่อสิวของสารต ารับยา
แผนไทยรักษาสิว THF-AC003 

595-602 

2 MMO2 11.15-11.30 น. นายสิทธิศกัด์ิ ติค  า มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  การแพทยแ์ผนไทย
มหาบณัฑิต 

การศึกษารูปแบบและประสิทธิผลการรักษา
โรคหลอดเลือดสมองในทางการแพทยแ์ผน
ไทยของหมอพ้ืนบา้นประวทิย ์แกว้ทอง 

603-613 

3 MMO3 11.30-11.45 น. นางสาวอริศา ศรีคง มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาศาสตร์สุขภาพช่อง
ปาก (ทนัตสาธารณสุข)  

ประสิทธิผลของน ้ ายาบว้นปากท่ีมีส่วนผสม
ของน ้ ามนัหอมระเหยต่ออนามยัช่องปากเด็ก
บกพร่องทางสายตา 

614-620 

4 MMO4 11.45-12.00 น. นางสาวณิชกานต ์ขวญัแกว้ มหาวทิยาลยันเรศวร ชีวเคมี ผลของแคปไซซินและการแสดงออกของ
โปรตีนโซไรซินในเซลลส์ร้างเคอราทินใน
หลอดทดลอง  
 

621-626 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
5 MMO5 13.00-13.15 น. นายอูน ตะสิงห์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อนามยัส่ิงแวดลอ้ม  ประสิทธิภาพของแบคทีเรียกลุ่มยอ่ยสลาย

ไขมนัท่ีแยกไดจ้ากถงัดกัไขมนัในการบ าบดั
ไขมนัและน ้ ามนัในน ้ าเสีย 

627-638 
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6 MMO6 13.15-13.30 น. นายวธิวชั วงศส์มุทร มหาวทิยาลยันเรศวร ทนัตกรรมจดัฟัน  ผลของการทาไพรเมอร์ต่อความแขง็แรงยดึติด

เฉือนระหวา่งแบร็คเกตจดัฟันกบัวสัดุ
อุดอะมลักมั 

639-650 

7 MMO7 13.30-13.45 น. นางสาวจารุวรรณ เถ่ือนมัน่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาการระบาด ผลของการด่ืมแอลกอฮอล ์และโรคไวรัสตบั
อกัเสบต่อความสมัพนัธ์ของเพศกบัโรคตบั
แขง็ 

651-662 

8 MMO8 13.45-14.00 น. นายสมโภชน์ ชุมจิตร มหาวทิยาลยัขอนแก่น สรีรวทิยาทางการแพทย ์ ผลของไฮโดรไลเสทร าขา้วทบัทิมชุมแพต่อ
ความดนัเลือดและภาวะเครียดออกซิเดชนัใน
หนูแรทท่ีความดนัเลือดสูงดว้ยสารแอลเนม 

663-672 

   
รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
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1 SDO1 
(ป.เอก) 

  นางสาวสมปรารถนา  ดาผา มหาวทิยาลยัขอนแก่น การพยาบาล  การดูแลเด็ก 0-5 ปีโดยชุมชน * 

2 MMO9 11.20-11.35 น.  นางสาวสมญัญา ขนัรักษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น การพยาบาลผูสู้งอาย ุ การศึกษาปัจจยัเส่ียงต่อภาวะทุโภชนาการใน
ผูสู้งอายขุณะเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

673-685 
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3 MMO10  11.35-11.50 น. นางสาวปิยรัตน์ วงคห์นาย
โกฎ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น การพยาบาลผูใ้หญ่  การพฒันาแนวปฏิบติัการพยาบาลการ
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยภายในโรงพยาบาลส าหรับ
ผูป่้วยวกิฤตศลัยกรรมอุบติัเหตุ 

686-698 

4 MMO11 13.00-13.15 น. นางสาวสุดารัตน์ นาม
กระจ่าง 

มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี  

สร้างเสริมสุขภาพ  ประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาความสุข 5 
มิติในผูสู้งอาย:ุ กรณีศึกษาในผูสู้งอาย ุต าบล
กระหวนั อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ 

699-709 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
5 MMO12 13.15-13.30 น. นางสาวพรสวรรค ์พฤทธ์ิ

ธโนปจยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อาหารและโภชนาการ ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ลกัษณะทางคลินิก การดูแล
ตนเองและความรู้ในเร่ืองสดัส่วน
คาร์โบไฮเดรต ในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ีสอง 

710-719 

6 MMO13 13.30-13.45 น. นางสาวตติยา จ าปาวงษ ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น การพยาบาลผูสู้งอาย ุ ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะ
ของตนเองต่อการฟ้ืนฟสูมรรถภาพหลงัผา่ตดั
กระดูกสนัหลงัส่วนเอวแบบลามิเนกโตม่ีใน
ผูสู้งอายโุรคโพรงกระดูกสนัหลงัส่วนเอวตีบ
แคบ 

720-734 

7 MMO14 13.45-14.00 น. นางสาวประพสัสร แยม้
โกสุม 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น การพยาบาลผูใ้หญ่  การจดัการความปวดและพฤติกรรมการดูแล
ของพยาบาลในผูป่้วยกระดูกรยางคห์กัแบบ
ปิด: การรับรู้ของผูป่้วยและการรับรู้ของ
พยาบาล 

735-749 
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8 MMO15 14.00-14.15 น. นายวรีะ ทองอุ่น มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  สาธารณสุขศาสตรมหา
บณัฑิต  

การประเมินผลการด าเนินงานกองทุน
โรงพยาบาล 3 บาท ตามความคิดเห็นผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย ต าบลบา้นกอก อ าเภอเข่ืองใน 
จงัหวดัอบุลราชธานี 

750-762 

9 MMO16  14.00-14.15 น. นางสาวเพญ็พกัตร์ ไชยสง
เมือง 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น การพยาบาลผูใ้หญ่  ผลของโปรแกรมสอนการช่วยเหลือขั้น
พ้ืนฐานภาวะหวัใจหยดุเตน้ต่อความรู้และ
ทกัษะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนมธัยมประจ าจงัหวดัแห่งหน่ึง
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

763-774 

หมายเหต ุ* ไม่ประสงค์ตีพิมพ์           
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1 MMP1 13.00-14.30 น. นางสาวนริสา กล่ินเขียว มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาศาสตร์สุขภาพช่อง

ปาก (ทนัตสาธารณสุข)  
ผลของการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน
ต่อพฤติกรรมทนัตสุขภาพและสภาวะสุขภาพ
ช่องปากของเด็กวยัประถมศึกษา อ าเภอเทพา 
จงัหวดัสงขลา 

775-
784 

2 MMP2 13.00-14.30 น. นางสาวปิยะพร จิตอามาตย ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ทนัตแพทยศาสตร์  การแสดงออกของตวัรับเมลาโทนินชนิดท่ี 1 
และ 2 ของเน้ือเยือ่ในฟันอกัเสบแบบผนักลบั
ไม่ได ้

785-
794 

3 MMP3 13.00-14.30 น. นายวรีพล ศฤงคารศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทนัตกรรมประดิษฐ ์ การแสดงออกของยนีในเซลลเ์ยือ่บุท่ีถูกกระตุน้
โดยผลิตภณัฑก์ารกดักร่อนของโลหะเจือ
แพลเลเดียมกบัเงินท่ีผา่นการหล่อซ ้ า 

795-
802 

4 MMP4 13.00-14.30 น. นางสาวนวยิา ธนภูมิพงศ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ทนัตกรรมประดิษฐ ์ การเปรียบเทียบความตา้นทานการขดัสี และ 
ความแขง็ผิว ของฟันเดนโตฟอร์ม กบัอีพอก
ซีเรซินท่ีเสริมความแขง็แรงดว้ยผงอะลูมินาท่ี
ผา่นการท าไซเลน 

803-
812 

5 MMP5 13.00-14.30 น. นายอาณติั มาตระกลู มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาศาสตร์สุขภาพช่อง
ปาก (ทนัตสาธารณสุข)  

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการท าความสะอาด
ช่องปากผูสู้งอายติุดเตียง โดยผูดู้แล ในจงัหวดั
กระบ่ี 
 

813-
825 
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6 MMP6 13.00-14.30 น. นางสาวสุภคัวณีิ สกักายะ

กรมงคล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทนัตกรรมประดิษฐ ์ ความตา้นทานการแตกของการบูรณะฟันกราม

นอ้ยท่ีจ าลองคอฟันสึกและไดรั้บการรักษา
คลองรากฟันดว้ยเดือยเสริมเสน้ใยและครอบ
ฟันเซอร์โคเนีย 

826-
832 

7 MMP7 13.00-14.30 น. นางสาวอญัรัตน์ มหาสะโร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทนัตกรรมส าหรับเด็ก  วสัดุผนึกหลุมร่องฟันเรซินท่ีมีฟลูออไรดคื์นแร่
ธาตุสู่รอยผจุ าลอง: การศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ 

833-
840 

8 MMP8 13.00-14.30 น. นางสาวกฤชญา ไตรเวทย ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ทนัตแพทยศาสตร์  สดัส่วนความสวยงามของฟันหนา้บนหกซ่ีใน
ประชากรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยและความพึงพอใจของบุคคล
ทัว่ไปต่อความสวยงามของรอยยิม้ในสดัส่วน
ฟันหนา้บนหกซ่ีท่ีแตกต่างกนั 

841-
848 

9 MMP9 13.00-14.30 น. นางสาวจิดานนัท ์สุนทร
รังสรร  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ศลัยศาสตร์ช่องปาก
และแมก็ซิลโลเฟเชียล 

การศึกษาอตัราส าเร็จของรากฟันเทียมใน
กระดูกขากรรไกรท่ีถูกฉายรังสี 

849-
859 
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1 MMP10 13.00-14.30 น. นางสาววภิาว ีจนัทศรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  การแพทยแ์ผนไทย
มหาบณัฑิต  

ฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระของต ารับยาบ ารุง
ก าลงัจากหมอพ้ืนบา้นในจงัหวดัสงขลา และ
จงัหวดัพทัลุง 

860-
868 
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2 MMP11 13.00-14.30 น. นางสาวพสัรี ศรีอุดร มหาวทิยาลยัขอนแก่น  การจดัการเภสชักรรม  การพฒันาระบบเพ่ือป้องกนัการแพย้าซ ้ าขา้ม
โรงพยาบาลในจงัหวดัร้อยเอด็โดยการ
เช่ือมโยงขอ้มูลแพย้าผา่นระบบ HOSxP 

869-
879 

3 MMP12 13.00-14.30 น. นางมลิสา เวชยานนท ์ มหาวทิยาลยัมหิดล เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพจากสารก าจดั
ศตัรูพืชปนเป้ือนในแม่น ้ าสายหลกัของประเทศ
ไทย 

880-
890 

4 MMP13 13.00-14.30 น. นางสาวภทัรชนก คุม้ครอง มหาวทิยาลยัมหิดล พิษวทิยา ฤทธ์ิตา้นมะเร็งของสารดดัแปลงโครงสร้าง
ไคสแตนตินเอในเซลลม์ะเร็งล าไสใ้หญ่และ
ทวารหนกั 

891-
902 

5 MMP14 13.00-14.30 น. นางสาวทศันีย ์เพชรไทย มหาวทิยาลยัมหิดล พิษวทิยาทางอาหารและ
โภชนาการ 

ขา้วกลอ้งงอกน่ึงลดการแสดงออกของยนีท่ี
บ่งช้ีภาวะไตอกัเสบในหนูทดลองความดนั
โลหิตสูง 

903-
912 

6 MMP15 13.00-14.30 น. นางสาวกนกนาฏ แขงาม
ข า 

มหาวทิยาลยัมหิดล พิษวทิยาทางอาหารและ
โภชนาการ 

ผลของขา้วกลอ้งงอกน่ึงต่อหวัใจของหนู
ทดลองท่ีชกัน าใหเ้กิดภาวะความดนัโลหิตสูง
ดว้ยสาร L-NAME 

913-
921 

7 MMP16 13.00-14.30 น. นางสาวภทัราภรณ์ ทุพลชยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  เภสชัวทิยา  ฤทธ์ิของสารไมริเซตินในการยบัย ั้งการ
แพร่กระจายของเซลลม์ะเร็งท่อน ้าดี 

922-
931 

8 MMP17 13.00-14.30 น. นางสาวณชัชากร วรสาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น  วทิยาศาสตร์ความงาม
และสุขภาพ  

การเตรียมและประเมินผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีท่ีมี
ส่วนผสมของกลูโคแมนแนน 

932-
939, ** 

9 MMP18 13.00-14.30 น. นางสาวเอ้ือมพร มุลโส มหาวทิยาลยัขอนแก่น  วทิยาศาสตร์ความงาม
และสุขภาพ  

ผลของเทอร์พีนต่อสมัประสิทธ์ิการแบ่งส่วน
ของไมนอกซิดิล 

940-
948, ** 

                



  รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

  กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 3 ระดบัปริญญาโท 

  ณ  ห้อง GL 314  ช้ัน 3  อาคารพจน์  สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 MMP19 13.00-14.30 น. นางสาวพจนนัท ์มาไพศาล
สิน 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กายภาพบ าบดั ความน่าเช่ือถือของการวเิคราะห์การ
เคล่ือนไหวในท่านัง่ลุกข้ึนยนื ดว้ยเคร่ือง
วเิคราะห์การเคล่ือนไหว 3 มิติ ในผูใ้หญ่
ตอนตน้ และเด็กปกติ  

949-
955 

2 MMP20 13.00-14.30 น. นางนลิน ข าหลี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กายภาพบ าบดั การปรับปรุงความสามารถของการควบคุม
ล าตวัแบบไดนามิกส์ในท่านัง่ในเด็กท่ีมีภาวะ
สมองพิการโดยการช้ีน าทางการมองเห็นและ
วาจา: การศึกษาน าร่อง 

956-
964 

3 MMP21 13.00-14.30 น. นางสาวพกัตร์วภิา โชคภู
เขียว 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  กายภาพบ าบดั ความสามารถในการจ าแนกของกล่องไมค้วาม
สูง 1.7 ซม.  ในการประเมินภาวะกระดูกสนั
หลงัค่อม 

965-
973 

4 MMP22 13.00-14.30 น. นางสาวกาญจนา วเิชียร มหาวทิยาลยัขอนแก่น  การพยาบาลผูสู้งอาย ุ การพฒันาแนวปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือป้องกนั
การเกิดภาวะสบัสนฉบัพลนัในผูสู้งอายท่ีุเขา้
รับการรักษาในหอผูป่้วยหนกัโรคหวัใจ 
โรงพยาบาลขอนแก่น 
 

974-
985, ** 

5 MMP23 13.00-14.30 น. นางสาวปรารถนา จาน
เขื่อง 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  การพยาบาลเด็ก  การประเมินเพ่ือป้องกนั และเฝ้าระวงั
ความกา้วหนา้ของภาวะติดเช้ือ 5 ระยะในผูป่้วย
เด็ก  

986-
998 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

6 MMP24 13.00-14.30 น. นางสาวสิริพรรณ สีตะแกะ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  การพยาบาลผูสู้งอาย ุ แนวปฏิบติัการพยาบาลในการจดัการความปวด
โดยวธีิไม่ใชย้า ส าหรับผูสู้งอายโุรคมะเร็งท่ีเขา้
รับการรักษาท่ีแผนกผูป่้วยใน  โรงพยาบาลรัต
นบุรี อ าเภอรัตนบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ 

999-
1011, 
** 

7 MMP25 13.00-14.30 น. นางปฏิมาภรณ์ วงศภู์ธร มหาวทิยาลยัขอนแก่น  การพยาบาลผูสู้งอาย ุ การพฒันาแนวปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือป้องกนั
การหกลม้ในผูป่้วยสูงอายโุรคมะเร็งระหวา่ง
เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 

1012-
1023, 
** 

8 MMP26 13.00-14.30 น. นายธนากร ส าเภาทอง มหาวทิยาลยัขอนแก่น  การพยาบาลผูใ้หญ่  การพฒันาแบบบนัทึกกิจกรรมทางการพยาบาล
ผูบ้าดเจ็บระยะฉุกเฉินในหอ้งวกิฤตฉุกเฉิน 
แผนกอุบติัเหต-ุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น 

1024-
1034, 
** 

9 MMP27 13.00-14.30 น. นางสาวกลัยารัตน์ หลา้
ธรรม 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  การพยาบาลผูใ้หญ่  การศึกษาคุณภาพการคดัแยกประเภทผูป่้วย
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

1035-
1046 

              
 

  รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

  กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 4 ระดบัปริญญาโท 

  ณ  ห้อง GL 314  ช้ัน 3  อาคารพจน์  สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
 

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 MMP28 13.00-14.30 น. นางสาวภทัรวรรณ มีฮาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วทิยาศาสตร์การแพทย ์ การแกไ้ขความผิดปกติของการกลายพนัธ์ุใน 
Beta-thalassemia (41/42 del) iPSCs  โดยใช ้
CRISPR/Cas9dn 

1047-
1056 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

2 MMP29 13.00-14.30 น. นางสาวสุภาพร ครามจนั
ทึก  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผลของ TGF-β  ต่อ Limbal Stem Cell Niche  
ในการกระตุน้ใหเ้กิดการเพ่ิมจ านวนของ 
Limbal Stem Cell 

1057-
1068 

3 MMP30 13.00-14.30 น. นางสาวเนตรชนก ลีลา
อดิศร   

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วทิยาศาสตร์การแพทย ์ การสร้างลกัษณะการกลายพนัธ์ุแบบ 
Hereditary Persistence of Fetal Hemoglobin 
ใน K562 ดว้ยเอนไซมท่ี์มีการตดัล าดบัเบส
แบบจ าเพาะ 

1069-
1080 

4 MMP31 13.00-14.30 น. นางสาวอจัฉราพร โนน
แสง 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น สาธารณสุขศาสตรมหา
บณัฑิต  

การจดัการส่ิงปฏิกลูและพฤติกรรมเส่ียงต่อการ
แพร่กระจายของพยาธิใบไมต้บัในพ้ืนท่ี ต าบล
เหล่าออ้ย อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

1081-
1093 

5 MMP32 13.00-14.30 น. นายณชัพล ลายแกว้ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อนามยัส่ิงแวดลอ้ม  ประสิทธิภาพของเอนไซมแ์พนคริเอตินใน
กระบวนการหมกัก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารใน
ครัวเรือน 

1094-
1103 

6 MMP33 13.00-14.30 น. นางสาวสุรีรัตน์ ปัดไธสง มหาวทิยาลยัขอนแก่น ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละ
ชีววทิยาโมเลกลุ 

การแสดงออกท่ีสูงข้ึนของ EGFRvIII บ่งช้ีถึง
การพยากรณ์โรคท่ีไม่ดีในผูป่้วยมะเร็งท่อน ้ าดี 

1104-
1109 

7 MMP34 13.00-14.30 น. นางสาวเปริน วนัแอเลาะ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ความแปรผนัทางกายวภิาคศาสตร์ของลกัษณะ
ทางสณัฐานวทิยาของกลา้มเน้ือ Piriformis  
และความสมัพนัธ์ระหวา่งเสน้ประสาท Sciatic 

1110-
1122 

8 MMP35 13.00-14.30 น. นางสาวอิสสตรี อิสสระ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ความสมัพนัธ์ทางกายวภิาคศาสตร์ของ
เสน้ประสาท Greater occipital กบักลา้มเน้ือ 
Trapezius, Semispinalis capitis และ Obliquus 
capitis inferior 

1123-
1133 

หมายเหต ุ** การศึกษาอิสระ 



  รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาให้นําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ระดบัปริญญาโท 

  ณ ห้อง GL 121 ช้ัน 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 HMO1 11.00-11.15 น. นางสาววไิลวรรณ สูญราช มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี คณิตศาสตรศึกษา ผลของการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอน

สตรัคติวสิตแ์ละแบบปกติท่ีมีต่อความรู้สึกเชิง

จาํนวนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจาํนวนจริง 

1134-

1145 

2 HMO2 11.15-11.30 น. นางสาวนนัทิดา บุญตา มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี คณิตศาสตรศึกษา การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์สอง

บทบาท เร่ืองค่าสมับูรณ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

1146-

1154 

3 HMO3 11.30-11.45 น. นางสาวฐิติวรรณ พิมพเ์ทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม 

คอมพิวเตอร์ศึกษา การส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยการจดัการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเวบ็สนบัสนุนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

1155-

1166 

4 HMO4 11.45-12.00 น. นางกนกอร พนัธ์ุไพโรจน ์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี คณิตศาสตรศึกษา การศึกษาทกัษะการวจิยัของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ

วจิยัเป็นฐาน เร่ืองวธีิการพิสูจน์เบ้ืองตน้ 

1167-

1177 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

5 HMO5 13.00-13.15 น.  นางสาวตีรณา ชุมแสง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาศาสตร์ศึกษา การพฒันาความสามารถในการสร้างคาํอธิบายเชิง

วทิยาศาสตร์เร่ืองสมดุลกลของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้

บริบทเป็นฐาน 

1178-

1189 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

6 HMO6 13.15-13.30 น. นายรชต ถนอมกิตติ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ 

จิตวทิยาพฒันาการ ผลของโปรแกรมการเตน้แอโรบิกท่ีมีต่อสมาธิของ

เด็กก่อนวยัเรียน 

1190-

1199 

7 HMO7 13.30-13.45 น. นางสาวรัตติยาพร ทอง

ญวน 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ 

จิตวทิยาพฒันาการ ผลการส่งเสริมการปรับตนเพ่ือเอาชนะอุปสรรค 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา จงัหวดัพงังา 

1200-

1209 

8 HMO8 13.45-14.00 น. นายปิติณชั สมบติัหอม มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ 

จิตวทิยาพฒันาการ มิติความหมายในชีวติของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ใน

กรุงเทพมหานคร 

1210-

1221 

9 HMO9 14.00-14.15 น. นางสาวรสิกา ไฝขาว มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ 

ศิลปะ-ศิลปการแสดง

ศึกษา 

การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนของ

โรงเรียนบลัเล่ตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

1222-

1233 

10 HMO10 14.15-14.30 น.  นางสาววรีวรรณ ภาวนา

ววิฒัน ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุรี 

การสอนคณิตศาสตร์ รูปแบบการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค ์เร่ือง

สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

1234-

1244 

   

รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาให้นําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ระดบัปริญญาโท 

  ณ ห้อง GL 123 ช้ัน 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 HMO11 11.00-11.15 น.  นายศิวรุต แปงใจ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การทดสอบสโคปอินเซนซิทิฟวทีิ เปรียบเทียบ

ระหวา่งเคร่ืองมือวธีิการทดลองทางเลือกและ

เคร่ืองมือแดมมิจสเคดดูล 

* 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

2 HMO12 11.15-11.30 น. นางสาวศศินนัท ์ศุภกิจ

อุดมการณ์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ การจดัการทรัพยากร การมีส่วนร่วมดา้นการจดัการนํ้ าของเกษตรกร

ชาวไร่ออ้ยในตาํบลบา้นแกง้ อาํเภอภูเขียว จงัหวดั

ชยัภูมิ 

1245-

1255 

3 HMO13 11.30-11.45 น. นายเชษฐา ดวงสุวรรณ์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ การพฒันาภูมิสงัคม

อยา่งย ัง่ยนื 

การจดัการเรียนรู้ดา้นการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียง

ปลา กรณีศึกษา เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาในกระชงัใน

แม่นํ้ าปิง อาํเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 

1256-

1266 

4 HMO14 11.45-12.00 น. นางสาวสุนนัทา ภูมิการีย ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น การปกครองทอ้งถ่ิน ระบบงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลดอน

ชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

1267-

1280, 

** 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

5 HMO15  13.00-13.15 น.  นางสาวเสาวลกัษณ์ 

ศกัด์ิสิทธ์ิ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์ 

การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม 

แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั

ปทุมธานี 

1281-

1293 

6 HMO16 13.15-13.30 น.   นายวรัญ�ู เสนาสุ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ การปกครอง เสน้ทางกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ : จากรัฐบาล

ทกัษิณถึงรัฐบาลสุรยทุธ์ 

1294-

1306 

  
  

          

   

 

 

 

 



รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาให้นําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 ระดบัปริญญาโท และ ระดบัปริญญาเอก 

  ณ ห้อง GL 132 ช้ัน 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 HMO17 11.00-11.15 น.   นางสาวกญัญาภคั ศิริธรรม มหาวทิยาลยัขอนแก่น การจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค ์

การวเิคราะห์ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวปัิสสนา

กรรมฐานสาํหรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มเยาวชน : 

กรณีศึกษาวดัในกลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสินธ์ุ 

1307-

1318 

2 HMO18 11.15-11.30 น. นางสาวพลอยไพลิน ตนัติ

สกล 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น บญัชีมหาบณัฑิต การศึกษาคุณภาพการสอบบญัชีของสาํนกังานสอบ

บญัชีระหวา่งประเทศ (Big 4) และในประเทศ(Non-

Big 4) ของผูใ้ชบ้ริการสอบบญัชีในประเทศไทย  

1319-

1327 

3 HMO19 11.30-11.45 น. นางสาวพชรธร ชอบ

นิมิตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุรี 

การจดัการสาํหรับ

การเป็น

ผูป้ระกอบการ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรง

กลึงของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

1328-

1339, 

** 

4 HMO20 11.45-12.00 น. นางสาวกนกพร  ฐานะ

เจริญกิจ   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุรี 

การจดัการสาํหรับ

การเป็น

ผูป้ระกอบการ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุง

ผิวหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1340-

1351, 

** 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

5 HMO21 13.00-13.15 น.   นายอคัรัช แสนสิงห์ เทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน 

บริหารธุรกิจ บรรยากาศองคก์รท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิใน

การทาํงาน ของพนกังานประจาํสาํนกังาน บริษทั 

เดอะมอลลก์รุ๊ป จาํกดั สาขานครราชสีมา 

1352-

1361, 

** 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

6 HMO22  13.15-13.30 น.   นางกลัยาณี บวัจาํรัส มหาวทิยาลยัขอนแก่น บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต 

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการออกบตัรสินเช่ือ

เพ่ือบา้นของธนาคารจี ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั

มหาสารคาม 

 1362-

1369, 

** 

 

 

  

              

  รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาให้นําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ระดบัปริญญาโท และ ระดบัปริญญาเอก 

ณ ห้อง GL 127 ช้ัน 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 HMO23 11.00-11.15 น.   นางสาวศศิวมิล คงสุวรรณ มหาวทิยาลยัมหิดล ภาษาศาสตร์ การเปล่ียนหวัขอ้การสนทนาภาษามือไทย: 

กรณีศึกษาบทสนทนาในชั้นเรียน 

1370-

1382 

2 HMO24 11.15-11.30 น. นางสาวศรณ์ชนก ศรแกว้ มหาวทิยาลยัศิลปากร ภาษาไทย อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบับุคคลท่ีสามของ

ความรักในเพลงไทย 

1383-

1395 

3 HMO25 11.30-11.45 น. นางสาวทิพวลัย ์เหมรา มหาวทิยาลยัศิลปากร ภาษาไทย ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมในถอ้ยคาํบริภาษของผู ้

พดูภาษาไทยถ่ินอีสาน 

1396-

1406 

4 HMO26 11.45-12.00 น. นายฑตัจยศพล ธนธุ

วานนัท ์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ภาษาไทย สมัพนัธบทของวรรณกรรมไทยกบัไพพ่ยากรณ์: 

ไพน่างสีดา 

1407-

1416 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

5 HMO27  13.00-13.15 น.   นางสาววรัญญา ประเสริฐ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ การปกครอง การส่ือสารทางการเมืองในรายการนายกฯ พบ

ประชาชน 

1417-

1429 

6 HMO28  13.15-13.30 น.   นางสาวนฤมล น่ิมนวล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ การเมืองการปกครอง 
การเมืองในแบบเรียน 

1430—

1441 

7 HMO29  13.30-13.45 น.   นายปานป้ัน ปลัง่เจริญศรี มหาวทิยาลยัมหิดล ภาษาศาสตร์ กลวธีิความไม่สุภาพท่ีใชใ้นสมัพนัธสารการ

อภิปรายทัว่ไปเพ่ือลงมติไม่ไวว้างใจในรัฐสภาไทย 

1442-

1454 

8 HMO30  13.45-14.00 น.   นางสาววราภรณ์ แกว้กลดั มหาวทิยาลยัมหิดล ภาษาศาสตร์ การละเมิดหลกัความร่วมมือในขา่วการเมืองของ

หนงัสือพิมพใ์นช่วงการรัฐประหาร พ.ศ.2557 

1455-

1467 

9 HDO2 

(ป.เอก) 

 14.00-14.20 น.   นายกิตติวนิท ์เดชชวนากร  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษา เพศวถีิกบัการสร้างอตัลกัษณ์ในพ้ืนท่ีโรงเรียน 62-73 

หมายเหต ุ* ไม่ประสงค์ตีพิมพ์  

               ** การศึกษาอิสระ 

          

 



  รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ระดบัปริญญาโท 

  ณ  ห้อง GL 314  ช้ัน 3  อาคารพจน์  สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 
1 HMP1 13.00-14.30 น. นางสาวศิรินนัท ์ประเสริฐ

สงัข ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพาสเจอร์ไรส์

และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ของผูบ้ริโภคใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  

1468-
1477, 

** 

2 HMP2 13.00-14.30 น. นางสาวพีรยา ไผแ่สวง มหาวทิยาลยัขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศึกษาระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตกของ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอปุสงคข์อง
สินคา้จากลาวและเวยีดนาม 

1478-
1484 

3 HMP3 13.00-14.30 น. นางสาวสาธิตา วติตะ มหาวทิยาลยัขอนแก่น การจดัการ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
สินเช่ือบตัรกดเงินสดของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
ธนาคารพาณิชยใ์นเขตจงัหวดัขอนแก่น 

1485-
1494, 

** 

4 HMP4 13.00-14.30 น. นางสาวนภสัสร จิระอุดม
รัตน 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใชบ้ริการ
ธนาคารผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  

1495-
1505, 

** 
5 HMP5 13.00-14.30 น. นายชยัชนะ พนัธ์พงษ ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงิน เศรษฐกิจ 

และสงัคม เพ่ือการจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ืออ าเภอ
ขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ  

1506-
1518 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 
6 HMP6 13.00-14.30 น. นางสาวพิชญา ชิตสมบติั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบุรี 
การจดัการส าหรับการ
เป็นผูป้ระกอบการ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วกล่องส าหรับ
ผูป่้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในเขตกรุงเทพมหานคร 

1519-
1529, 

** 
7 HMP7 13.00-14.30 น. นางสาวชุตินนัท ์โรจน์

เพญ็เพียร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี 

การจดัการส าหรับการ
เป็นผูป้ระกอบการ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1530-
1539, 

** 
  รายช่ือผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการพจิารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ระดบัปริญญาโท 

  ณ  ห้อง GL 314  ช้ัน 3  อาคารพจน์  สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 HMP8 13.00-14.30 น. นางสาวพชัมณ สระแกว้ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ การบริหาร
การศึกษา 

ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวชิาการ
ของโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 32 

1540-
1548 

2 HMP9 13.00-14.30 น. นางสาวนุชนารถ วเิศษ
สตัย ์

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ การบริหาร
การศึกษา 

การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 

1549-
1561 

3 HMP10 13.00-14.30 น. นางสุภาพร ชนะบุตร มหาวทิยาลยักาฬสินธ์ุ การบริหาร
การศึกษา 

การศึกษาการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังาน
วชิาชีพครูของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 

1562-
1572 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 
4 HMP11 13.00-14.30 น. นางรัตนา สายสินธ์ุ มหาวทิยาลยักาฬสินธ์ุ การบริหารการศึกษา การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันา

แหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็:กรณีศูนย์
พฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง สงักดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลทุ่งคลองอ าเภอค าม่วง  จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ 

1573-
1581 

5 HMP12 13.00-14.30 น. นายเจษฎา มีตา มหาวทิยาลยักาฬสินธ์ุ การบริหารการศึกษา ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

1582-
1594 

6 HMP13 13.00-14.30 น. นางยภุาวดี มีตา มหาวทิยาลยักาฬสินธ์ุ การบริหารการศึกษา การบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ  เขต  3   

1595-
1606 

7 HMP14 13.00-14.30 น. นางสาวสมพร เทพสีดา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ การบริหารการศึกษา ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดี
ประจ าต าบล สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3 

1607-
1618 

8 HMP15 13.00-14.30 น. นางเยาวลกัษณ์ แกว้โกย มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ การบริหารการศึกษา การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

1619-
1627 
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ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 HMP16 13.00-14.30 น. นางสาวอภิญญา แกว้ใส มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี วทิยาศาสตร์ศึกษา การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเซลล์
ของส่ิงมีชีวติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

1628-
1637 

2 HMP17 13.00-14.30 น. นางสาวนุสบา เหมกลุ มหาวทิยาลยัรังสิต การสอนวทิยาศาสตร์ การพฒันาผลการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสลาย
สารอาหารระดบัเซลล ์ ในรายวชิาชีววทิยา ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

1638-
1646 

3 HMP18 13.00-14.30 น. นายสมโชค เมืองเมฆ มหาวทิยาลยัรังสิต การสอนวทิยาศาสตร์ การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อ
การเรียนวชิาเคมี เร่ือง กรด-เบสของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ
คน้พบร่วมกบัเทคนิคแบบร่วมมือ 

1647-
1661 

4 HMP19 13.00-14.30 น. นายสุริยะ คุณวนัดี มหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาศาสตร์ศึกษา การจดัการเรียนรู้ดว้ยการสร้างแบบจ าลอง: 
กลวธีิส่งเสริมความเขา้ใจของนกัเรียนเก่ียวกบั
แบบจ าลองในวทิยาศาสตร์ 
 

1662-
1669 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

5 HMP20 13.00-14.30 น. นางสาววจันา วรรณ
โกษิตย ์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น การศึกษาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย(ีเอกการ
สอนคณิตศาสตร์) 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เชิงมโนมติและ
ความรู้เชิงวธีิการ เร่ืองความน่าจะเป็นของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในชั้นเรียนท่ีใช้
วธีิการแบบเปิด  
 

1670-
1682 

6 HMP21 13.00-14.30 น. นางสาวพิชญา เขม็ทอง มหาวทิยาลยัรังสิต การสอนวทิยาศาสตร์ การพฒันาแนวความคิดทางวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 เร่ือง พนัธะโคเว
เลนตโ์ดยกลวธีิจ าลอง-สงัเกต-สะทอ้นกลบั-
อธิบาย ร่วมกบัเทคโนโลยอีอคเมนตเ์ตดเรียลริต้ี 

1683-
1689 

7 HMP22 13.00-14.30 น. นางสาวโศภิตา สิทธิฤทธ์ิ มหาวทิยาลยัรังสิต การสอนวทิยาศาสตร์ การพฒันาผลการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของสตัวใ์น
รายวชิาชีววทิยา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4 

1690-
1697 

8 HMP23 13.00-14.30 น. นางสาวศรีประภา บุญห
ล่า 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น การศึกษาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การเช่ือมโยงการคิดทางพีชคณิตกบัการคิดทาง
เรขาคณิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ใน
ชั้นเรียนท่ีใชว้ธีิการแบบเปิด 

1698-
1712 

9 HMP24 13.00-14.30 น. นางสาวจุฬาภา มูลลีขิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น การศึกษาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การยอมรับปัญหาในกระบวนการท าใหเ้ป็น
คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ในชั้นเรียนท่ีใชว้ธีิการแบบเปิด 

1713-
1724 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

10 HMP25 13.00-14.30 น. นางสาวชนิดา ทาระเนตร์ มหาวทิยาลยับูรพา คณิตศาสตร์ศึกษา การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยการจดัการเรียนการ
สอนเนน้กระบวนการกลุ่ม ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จงัหวดัน่าน 

1725-
1736 
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ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 HMP26 13.00-14.30 น. นางสาวพฏัฐร์ดา แสงศรี
เรือง 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหาร: 
กรณีศึกษา กองพลทหารมา้ท่ี 3 ค่ายเปรมติณสูลา
นนท ์

1737-
1742 

2 HMP27 13.00-14.30 น. นายชิตพล ศิริหลา้ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ธุรกิจการเกษตร พฤติกรรมของผูเ้ยีย่มชมสินคา้ชุมชน งานวนั
เกษตรภาคอีสาน ปี 2559 

1743-
1752, 

** 
3 HMP28 13.00-14.30 น. นางนฤทยั สถิตอินทาพร มหาวทิยาลยัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
รัฐประศาสนศาตร์ การจดัการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนเมือง:  กรณีศึกษา  กลุ่ม
ปลา ๑  เดียว บา้นหว้ยบง ต าบลโนนเมือง อ าเภอ
โนนสงัจงัหวดัหนองบวัล าภู 

1753-
1762 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

4 HMP29 13.00-14.30 น. นายชยัพร ศรีวฒันวบูิลย ์ มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย รัฐประศาสนศาสตร์ ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ
เพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดตลาดของ
กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ี
ย ัง่ยนื 

1763-
1774 

5 HMP30 13.00-14.30 น. นายไกรวทิย ์โกสียศิ์ริกลุ มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย รัฐประศาสนศาสตร์ ปัญหา แนวทางการพฒันา และแนวโนม้การ
บริหารจดัการเพื่อจดัระเบียบป้ายโฆษณาของ
กรุงเทพมหานคร 

1775-
1785 

6 HMP31 13.00-14.30 น. นายอ านาจ พรหมกลัป์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น การปกครองทอ้งถ่ิน กฎหมายโบราณอีสานในสยาม : การปกครอง
ทอ้งถ่ินสาเกตุนคร พ.ศ. 2397 – 2414 

1786-
1794 

7 HMP32 13.00-14.30 น. นางสาวจินตนา สุวทิวสั มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นิติศาสตร์ สิทธิในการท าแทง้ของหญิงตั้งครรภท่ี์ทารกใน
ครรภมี์ปัญหาสุขภาพหรือความพิการ 

1795-
1799 
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1 HMP33 13.00-14.30 น. นางสาวพรพิมล พรมนสั มหาวทิยาลยัขอนแก่น การศึกษาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ความตระหนกัในการคิดขณะส่ือสารทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ใน
ชั้นเรียนท่ีใชว้ธีิการแบบเปิด 

1800-
1812 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

2 HMP34 13.00-14.30 น. นางสาวอญัญาดา อนุวงศ์
เจริญ 

สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขต
เชียงใหม่ 

พลศึกษา ผลของการเตน้แอโรบิกในความหนกัท่ีต่างกนั
ต่อระดบัน ้ าตาลในเลือดของผูท่ี้มีภาวะก่อน
เบาหวาน 

1813-
1822 

3 HMP35 13.00-14.30 น. นางสาวกนกลกัษณ์ ศรีสุข มหาวทิยาลยัขอนแก่น จิตวทิยาการศึกษาและ
การใหค้  าปรึกษา 

บทบาทของพอ่ล่ามในฐานะผูใ้หค้  าปรึกษา
ครอบครัวของชาวผูไ้ท กรณีศึกษา: บา้นกดุหวา้ 
อ าเภอกฉิุนารายณ์  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  

1823-
1833 

4 HMP36 13.00-14.30 น. นางสาวพรพรรณ คลงั
กลาง 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น จิตวทิยาการศึกษาและ
การใหค้  าปรึกษา 

เจตคติต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน
ของ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

1834-
1845 

5 HMP37 13.00-14.30 น. นางสาวนิภา สุขส าราญ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หลกัสูตรและการสอน ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีต่อความสามารถในการสะกด
ค าภาษาองักฤษ และการใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นปัก  จงัหวดั
หนองคาย 
 

1846-
1855 

6 HMP38 13.00-14.30 น. นายณฐัพงศ ์มณีโรจน ์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม การสอนวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐานตามแนวคิดสะเตม็
ศึกษา 

1856-
1860 



ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกลุ สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หน้า 

7 HMP39 13.00-14.30 น. นางหน่ึงฤทยั เรือนสถิตย ์ มหาวทิยาลยัมหิดล พฒันาการมนุษย ์ พฒันาการของเด็กปฐมวยั อาย ุ5-6 ปี : 
กรณีศึกษานกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 3 โรงเรียน
ทางเลือกแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

1861-
1874 

8 HMP40 13.00-14.30 น. นางสาวนิตยา ละอองศรี มหาวทิยาลยัขอนแก่น จิตวทิยาการศึกษาและ
การใหค้  าปรึกษา 

การศึกษาสมรรถนะพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา
คณะวศิวกรรมศาสตร์ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1875-
1888 

9 HMP41 13.00-14.30 น. นางสาวศิริพร นครชยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จิตวทิยาพฒันาการ การพฒันาเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทกัษะ
การจดัการทางสติปัญญาในเด็กก่อนวยัเรียน 

1889-
1899 

หมายเหต ุ** การศึกษาอิสระ 
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