
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น  (ฉบับท่ี  28/2557) 
เรื่อง  รายช่ือผู)เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 

ระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งท่ี  15   (รอบท่ี 3) 
------------------------------------- 

 
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก�น  ได�ประกาศรายชื่อผู�ได�รับการพิจารณาให�เสนอ

ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 15  ในวันศุกร0ท่ี  28  
มีนาคม  2557  แล�ว นั้น  จึงใคร�ขอประกาศรายชื่อผู�เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในงานประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 15 (รอบท่ี 3) รอบสุดท�าย  กลุ�มมนุษยศาสตร0และ
สังคมศาสตร0 ระดับปริญญาโท  ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบท�ายประกาศนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   6  มีนาคม  พ.ศ.  2557 
 
 

                                    (ผู�ช�วยศาสตราจารย0อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร0) 
                                    รองคณบดีฝ<ายวิชาการ 

                                     ปฏิบัติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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ก. รายชื่อผูเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท  กลุ�มมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

เสนอแบบ
นาย เอก วงศ อนันต บรรยาย
นาย ธนพล เอกพจน บรรยาย
นาง ศิริขวัญ วงค ชุมพันธ บรรยาย
นางสาว น้ําหวาน โสภา บรรยาย
นางสาว กตัญญรัตน เศลารักษ บรรยาย
นาง จิราภรณ เหลืองไพรินทร บรรยาย
นางสาว ภิรมย ญา อาคมธน บรรยาย
นางสาว สุวิมล สุมนวิวัฒน บรรยาย
นางสาว พัชราภรณ ขอนเต็ง บรรยาย
นางสาว วรรณวิษา ชูแดง บรรยาย
นาย ศรายุธ พูลสวัสด์ิ บรรยาย
นางสาว ภัทรพร พิทักษ ธรรม บรรยาย
นางสาว นริศรา หอมละออ บรรยาย
นาย พัฒน จิรธนากิจ บรรยาย
นาง อรชุมา จาปรุง บรรยาย
Mr. Chiranthanin Kitika บรรยาย
นาย พินัย วิลัยทอง บรรยาย
นาย เขมวัฒน รัตนจิรันดร บรรยาย
นาง นฤมล บุญราศรี โปสเตอร 
นาง อุบล   รินนานนท โปสเตอร 
นาย จิตติพัฒน จําเริญเจือ โปสเตอร 
นาย พีรพัฒน มุมอAอน โปสเตอร 
นางสาว เบญจมาศ ศรีอุดร โปสเตอร 
นางสาว วรรณนิศา ภูดวงดาด โปสเตอร 
น.ส นันนิภา ประสันลักษณ โปสเตอร 
นาย อาทิตย จรจรัส โปสเตอร 
นางสาว พรรณวรินทร วงษ หอม โปสเตอร 
นาย จตุพร ภูมิพิงค โปสเตอร 
นาง อรวรรณ ไกรศรีวรรธนะ โปสเตอร 
นาง กุลนิษฐ รูบุญ โปสเตอร 
นางสาว กุลกันยา โพธิ์สุ โปสเตอร 
นางสาว ณัฏฐ นรี ฤทธิรัตน โปสเตอร 
นาย ไพบูลย พระเมือง โปสเตอร 
นาย รัฐพงศ ปDEนแกว โปสเตอร 

ช่ือ
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ระดับปริญญาโท  กลุ�มมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (ต�อ)
เสนอแบบ

นาง เจนจิรา แสนไชย โปสเตอร 
นางสาว พนิดา เทวินสืบ โปสเตอร 
นางสาว ฝอยทอง สาครวรรณศักด์ิ โปสเตอร 
นาง ศิริรัตน หาญเวช โปสเตอร 
Mr. Abraham Ghide โปสเตอร 
นางสาว มานี ติจ โปสเตอร 
นาง บุญชAวย บุญอาจ โปสเตอร 
นางสาว ทิพวรรณ วรรณดี โปสเตอร 
นางสาว ภัทรนิษฐ สุรโกมลเศรษฐ โปสเตอร 
นางสาว ปาริชาต นิยมพงษ โปสเตอร 
นาย ศราวุธ กาญจนสุขเมฆิน โปสเตอร 
นาย กิตติพันธุ ธนผลผดุงกุล โปสเตอร 
นาย รัฐภูมิ เงินทองแดง โปสเตอร 
นางสาว ปนัดดา เชียงวงษ โปสเตอร 
นางสาว สุกัญญา จันคูเมือง โปสเตอร 
นางสาว ณัฐณี อัศวพัฒนากูล โปสเตอร 
นางสาว ปDยนุช วงศ กลาง โปสเตอร 
นาย เจริญ เพ็งมูล โปสเตอร 
นาย ทรงศักด์ิ วังคะฮาด โปสเตอร 
นาง จารุวรรณ แสงดวง โปสเตอร 
นางสาว อัญญารัตน ธราวรรณ โปสเตอร 
นางสาว ทิพย ธิดา สกุลทองอรAาม โปสเตอร 
นาย สมศักด์ิ ล้ําเลิศ โปสเตอร 
นางสาว พรทิวา แตOะเฮง โปสเตอร 
นางสาว ปฐมาวดี คําเพราะ โปสเตอร 
นางสาว วัชรินทร แพงศรี โปสเตอร 
นาย สายันต ศิริสม โปสเตอร 
นาง เดือนฉาย พิลาชัย โปสเตอร 
นางสาว มัสยมาศ ดAานแกว โปสเตอร 
นางสาว ผาณิต วงศ ชารี โปสเตอร 
นาย อนุพล อุปนันท โปสเตอร 
นาย ภาณุพงศ ปQกแปRน โปสเตอร 
นาย เอราวัศน โพธิสุตานันท โปสเตอร 
นาง จารุวรรณ บุญนําพา โปสเตอร 
นางสาว อรวรรณ พิมพ จันทร โปสเตอร 

ช่ือ
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ข. ข�อปฏิบัติในการส�งผลงานและการนําเสนอผลงานวิจัย  
1.  กรณีนําเสนอผลงานแบบบรรยาย   

   1.1  ส�งบทความฉบับเต็ม ท่ีแก�ไขตามคําแนะนําของผู�ทรงคุณวุฒิแล�ว จํานวน  1 ไฟล'  
        (.doc)  โดยจัดรูปแบบของหน�าแรกท่ีมีบทคัดย�อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ัง  
        ส�วนอ่ืนๆของหน�าแรกและในเนื้อหาบทความฉบับเต็ม ให�เป2นไปตามรูปแบบท่ีกําหนด      
         โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น ภายในวันท่ี  12  มีนาคม  2557   
         โดยส�งท่ี  e-mail  ประจํากลุ�มสาขาท่ีนักศึกษาสมัคร (ตามข�อ 3)    
   1.2  จัดเตรียมไฟล'นําเสนอผลงาน โดยใช�  Power Point (.ppt หรือ .pptx) นํามาติดต้ัง  
         ก�อนวันนําเสนอผลงาน (แนะนําให�นํามาหลายเวอรDชั่น เช�น 2003, 2007, 2010  
         เป2นต�น)  

              1.3  การนําเสนอผลงาน รายละเอียดต�างๆ  เช�น  อาคาร ห�อง  เวลาในการนําเสนอ   
                   จะแจ�งให�ทราบภายหลังท่ี  http://gs.kku.ac.th/gradresearch15    

 
2. กรณีนําเสนอแบบโปสเตอร' 

2.1 ส�งบทความฉบับเต็ม ท่ีแก�ไขตามคําแนะนําของผู�ทรงคุณวุฒิแล�ว จํานวน  1 ไฟล' 
(.doc)  โดยจัดรูปแบบของหน�าแรกท่ีมีบทคัดย�อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังส�วน
อ่ืนๆของหน�าแรกและในเนื้อหาบทความฉบับเต็ม ให�เป2นไปตามรูปแบบท่ีกําหนดโดย 

                  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น ภายในวันท่ี  12  มีนาคม  2557  โดยส�งท่ี 
                  e-mail ประจํากลุ�มสาขาท่ีนักศึกษาสมัคร (ตามข�อ 3)   

2.2 การนําเสนอผลงาน  (โปรดเตรียมวัสดุ-อุปกรณDในการติดโปสเตอรDมาด�วย)   
2.2.1 ให�จัดทําโปสเตอรDขนาด  80 X 120  ซม. สามารถนําเสนอด�วยภาษาไทยหรือ  

                         ภาษาอังกฤษ โดยให�มีรูปถ�ายของผู�นําเสนอผลงานติดท่ีมุมบนด�านขวาในโปสเตอรD     
                         (ชุดสุภาพ ขนาดไม�เกิน 4 x 4.5 นิ้ว)  เนื้อหาโปสเตอรDประกอบด�วย บทคัดย�อ   
                         หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงคD วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชนDท่ีได�จากการ  
                         วิจัย และข�อสรุป   
        2.2.2 ดาวนDโหลดรูปแบบโปสเตอรDท่ี   http://gs.kku.ac.th/gradresearch15/ 
        2.2.3 กําหนดให�ติดโปสเตอรDในวันท่ี  27  มีนาคม  2557   เวลา  16.00 น. เป2นต�นไป  
                        และก�อนเวลา  7.30 น. ของวันท่ี  28  มีนาคม  2557   และให�เก็บโปสเตอรD  
                        ภายในวนัท่ี  28  มีนาคม  2557  หลงั  17.00 น. 
                2.2.4 ผู�เสนอผลงานต�องยืนประจําท่ีโปสเตอรDในเวลาท่ีกําหนดให� สําหรับรายละเอียดอ่ืนๆ    
                       เช�น  เวลานําเสนอ  ลําดับบอรDดติดโปสเตอรD  จะแจ�งให�ทราบภายหลังท่ี    
                       http://gs.kku.ac.th/gradresearch15    
   
    3.  e-mail  ประจํากลุ�มสาขาท่ีสมัคร สําหรับส�งไฟล'บทความฉบับเต็มตามข�อ 1.1 และ 2.1   
         คือ   patcpu@kku.ac.th ,  anusornm@kku.ac.th ,  worawa@kku.ac.th  
 


