
 
 

 
 

          
 
 

ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  19 /2560) 
เรื่อง รายชื่อผู้เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 

“การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0” (รอบท่ี 1) 
------------------------------------- 

  
  ตามที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการ
บริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 “การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0” ในวันศุกร์ที่ 4 
สิงหาคม 2560 และได้ก าหนดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมน าเสนอผลงาน  ส่งผลงานให้คณะกรรมการ
จัดการประชุมพิจารณาตรวจอ่านบทความแล้วนั้น   บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่
ขอประกาศรายชื่อผู้ไดร้ับการพิจารณาให้น าเสนอผลงานในครั้งนี้  ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
   อนึ่ง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีการประกาศรายชื่อผู้ เสนอผลงาน
วิชาการ รอบท่ี 2 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
 
     ประกาศ ณ วันที่  26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
 

          รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ)  
              คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับท่ี  19 /2560 - 
 
ก. รายช่ือผู้เสนอผลงาน 

ที ่ ชื่อผู้น าเสนอ เสนอแบบ 
1 นาย สุวรรณ ไตรมาลัย บรรยาย 
2 นาย วัชรพล จงใจภักดิ์ บรรยาย 
3 นายชัชวาลย์  ชัยศิริถาวรกุลล / น.ส.ฐิติรัตน์ ทองค า บรรยาย 
4 นางสาวรพีพัฒน์  วัดเผือก / นางสาววชิรญาณ์ ทิพย์โก่ย บรรยาย 
5 นาย ธเนศพลร์ ชัยเจริญเสรี บรรยาย 
6 นางสาว ฐิตาพร ปานศรี บรรยาย 
7 น.ส. มนธิชา เจียมผ่อง บรรยาย 
8 นาย ศุภณัฐ กรประเสริฐการ บรรยาย 
9 นายเชษฐา จ าเล / นายทิวากร  เอี้ยงปาน บรรยาย 
10 น.ส. สิรินยา อุดมคมวิรัตน์ บรรยาย 
11 น.ส. รมิตา ขนกเงิน บรรยาย 
12 น.ส. เทียมแข นาคยรรยงค์ โปสเตอร์ 
13 นาย จักรกริช อ่อนสา บรรยาย 
14 นางสาว พิชชาภา ทรัพย์สมบูรณ์ / นางสาว ปิ่นบุญ อมราภิบาล   บรรยาย 
15 นางสาววรัญญา คร้ามอ่วมเจริญ /    นางสาวสาธินี แซ่ลิว่ บรรยาย 
16 นายก าพล เชี่ยวชาญศิลป์ / นายอภิวัฒน์ บางเหลือง บรรยาย 
17 นางสาวพรนัชชา คงสะอาด / นางสาวศศิประภา เหลืองเพ่ิมสกุล   บรรยาย 
18 นายรัฐพงศ์ วงศ์ชัย  บรรยาย 
19 นางสาว สุดารัตน์ ม่วงงาม / นางสาว ปาลิตา โชคนาคะวโร   บรรยาย 
20 นาย สมโภชน ์ มายะรังษี บรรยาย 
21 น.ส. ณฐา เมธากิตติกูล /    น.ส. กมลชนก หาวัน บรรยาย 
22 นาย ภาณุวัฒน์ ประจุดทะเน บรรยาย 
23 น.ส. นัทธมน มั่งสูงเนิน บรรยาย 
24 นาย อัครพงษ์ เพ็ชรพูล บรรยาย 
25 นส.ชัญญานุช  จั่นทอง / นางสาวมัญชุพัฒน์ พันธ์เจริญ บรรยาย 
26 นายเกียรติศักดิ์  เลิศสินเตชานนท์ / นายสิริเดช ดอกไม้ทอง บรรยาย 
27 นางสาวฐิติกาญจน์ แสงสุดตา / นางสาวชฎาธาร วรรณปะโพธิ์ บรรยาย 
28 นายภานุวัฒน์  สังกะเพศ  บรรยาย 
29 นางสาวกมลวรรณ สุ่มเอม /  นางสาวณัฏฐ์ชุดา ตั้งสุนทรตระกูล  บรรยาย 
30 นางสาว กัลยกร คนสูง โปสเตอร์ 
31 นาย กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ โปสเตอร์ 
32 นาย ธีรภัทร เนตรบ ารุงรัตน์ บรรยาย 
33 นางสาวสุภาวดี เอี่ยมสอาด /  นางสาวอรอนงค์ พงษ์สวัสดิ์ บรรยาย 
34 นางสาวสุนิสา กุศล /  นางสาวสิรยากร หมวกสกุล บรรยาย 
35 น.ส. ณัฐยา จินมิน บรรยาย 
36 นส.ธันยพร  เนาวังวราห์ / นางสาวอรัญญา มิ่งผล บรรยาย 



ที ่ ชื่อผู้น าเสนอ เสนอแบบ 
37 น.ส. รชัดาภรณ์ พูลใหญ่ บรรยาย 
38 นาย วรินทร พันธุ์โต บรรยาย 
39 น.ส. นิสาชล สุปิงคลัด บรรยาย 
40 นางสาวเนรัญชลา  สุขประเสริฐ   บรรยาย 
41 นายวีรภัทร อรรถมานะ /  นายเหว่ย-เจ๋อ หวัง บรรยาย 
42 นาย ทวีคูณ เกตุเวชสุริยา บรรยาย 
43 นาย สิปปกร เผือกผ่อง บรรยาย 
44 น.ส. รุจีรัตน์ แสงสวัสดิ์ บรรยาย 
45 น.ส. สโรชา ศิริธนาวงศ ์ บรรยาย 
46 นาง นิภา พิลาเกิด โปสเตอร์ 
47 นาย วรเมธ ผ่องสุวรรณ บรรยาย 
48 นางสาว ฉรัฐดา ไชยดี บรรยาย 
49 น.ส. ช่อผกา ขันนาค บรรยาย 
50 น.ส. มินตรา เรืองเนตร บรรยาย 
51 นส.สุทธิรักษ์  บัวหอม / นายธนชัย วีระวัฒนานันท ์ บรรยาย 
52 นาย วชิรศักดิ์ ฉ่ าฉวย บรรยาย 
53 นางสาวกุลธิดา เล้าเจริญ /  นางสาวพานทอง ศิริเดช บรรยาย 
54 นาย พัฒนกฤช ศุภเมธีชัย บรรยาย 
55 น.ส. หฤทัย จันทร์อุดม โปสเตอร์ 
56 น.ส. ภัสสรรัชฎ ์ ศรีเจษฎานันทน์ โปสเตอร์ 
57 นส.ประภัสสร หุ่นสาระ / นส.ธนพร แพงอ่อน บรรยาย 
58 นางสาวสุรียุป์ อุ้ยน้ าเที่ยง /  นางสาวพัชรินทร์ วิเชียรณรัตน์  บรรยาย 
59 นางสาว กวิสรา จันทร์พันธ์ บรรยาย 
60 นาย ฤทธิรณ พุ่มโภคัย บรรยาย 
61 นาย ภูมิรัตน์ หาญศุภกุล บรรยาย 
62 ดร. ปีดิเทพ อยู่ยืนยง บรรยาย 
63 นาย พุฒิกร วงศ์วุฒิอนันต์ บรรยาย 
64 นางสาวกฤษณา  หม่อมพิบูลย์ /  นางสาวณริสสา  วรรรสทุธิ์ บรรยาย 
65 นาง วรรณา เครือบคนโท โปสเตอร์ 
66 น.ส.ภิญญดา อินทนิล /  นายธนภัทร์ จงไกรจักร บรรยาย 
67 นางสาวณันทพรรณ สุนทร /  นางสาวทักษิณา สกุลรัตนพรชัย บรรยาย 
68 น.ส. ณัฐวดี ค าชมภู บรรยาย 
69 น.ส. ชญานุช ปัญญาสวัสดิ์ โปสเตอร์ 
70 นาย พิจักษณ์ พลธานี / นางสาว เกณิกา วงศ์ชารี บรรยาย 
71 น.ส อมรรัตน์ ฤทธิทิศ โปสเตอร์ 
72 นางสาว เอมอร ประจวบมอญ โปสเตอร์ 
73 นางสาว มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ บรรยาย 
74 นาย ฉัตรชัย ศรีวิชา บรรยาย 
75 นางสาวเนรัญชลา  สุทธิอาคาร / นางสาวอภิษฎา  บุญเรือง บรรยาย 



ที ่ ชื่อผู้น าเสนอ เสนอแบบ 
76 น.ส นริศรา โคธิเสน บรรยาย 
77 นาย นรพนธ์ ฤกษ์อุโฆษ บรรยาย 
78 นางสาว ณัฐพร จัมภวัง / นางสาว ณัฐสิมา กิตติสังวรา บรรยาย 
79 นส.พีชชญา  ทองยอด / น.ส.นาราทิพย์ มาลัย บรรยาย 
80 นางสาวปวีณา อ่อนเฉลียว /  นางสาวธันวารัตน์ แสงโสดา บรรยาย 
81 นาย ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ บรรยาย 
82 นางสาว เจนจิรา สวนสี / นางสาววริสา ธนาธร บรรยาย 
83 ดร. สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ บรรยาย 
84 น.ส. สุรางคนา รัตนเศรณี บรรยาย 
85 นางสาวกัญภัสภร รุ่งเรือง / นางสาวพณณกร นคร บรรยาย 
86 นางสาว เกวลีนทร์ ท่วมกลาง บรรยาย 
87 นางสาวอภิญญา  ภูมิโอตา / นางสาวพัชรพร อยู่ยืน   บรรยาย 
88 นส.อัยรดา สถิตย์กุล /  นส. ตริตาภรณ์ มะโนลิ บรรยาย 
89 นาย นิเวส หงษ์สกุล โปสเตอร์ 
90 นางสาว หทัยทิพย์ นราแหวว บรรยาย 
91 Miss Sreymom  Phath บรรยาย 
92 นาย อัฐวุฒิ  สืบประดิษฐ์ โปสเตอร์ 
93 นางสาว ทิพสุดา  วิเชียรโชติสาคร บรรยาย 
94 นางสาว ไอศรวดี  หินันท์ชัย บรรยาย 
95 นางสาว พิรดา  พงษ์วัฒนสุข บรรยาย 
96 นาง สิรินทร  ไพราม ศุภสิทธิ์  บรรยาย 
97 พ.ต.ท. วิโรจน์  นาหนองขาม บรรยาย 
98 นางสาว ศิริลักษณ์  เรืองฤทธิ์ โปสเตอร์ 
99 นาง สุปรียา  โวหารกล้า บรรยาย 
100 นาย ธนกร  ศิลปะรายะ บรรยาย 
101 ผศ.ดร. ริเรืองรอง  รัตนวิไลสกุล บรรยาย 
102 นายธิติ โภคาวัฒนา /   นายชาญวิชญ์ พิพัฒน์รัชตกุล บรรยาย 
103 นาย วงศธร  เรืองโชติพัฒน์  บรรยาย 
104 นางสาว สุภธิดา  สุกใส บรรยาย 
105 นางสาว สุวนันท์ คงใหม่ /  นางสาว สุดารัตน์ ศิริมหาวงศ์ บรรยาย 
106 นาย เตชิต  พรหมมาเย็น โปสเตอร์ 
107 นางสาว อาริตา  นาถ้ าเพชร โปสเตอร์ 
108 น.ส. วิภาวี  เอ่ียมวรเมธ โปสเตอร์ 
109 น.ส. สินีนาฏ  หัตทะรักษ์ บรรยาย 
110 น.ส. อสมาภรณ์  ปานนิ่ม บรรยาย 
111 นายสุภราช  หนูหา /  นาย นวพล ลีลาวงศ์สันติ บรรยาย 
112 นายสิทธิศักดิ์  เนียมหอม  บรรยาย 
113 นาย เรวัติ  สุนทรศักดิ์สกุล บรรยาย 
114 นางสาว อภิรดี  มิ่งวงศ์ บรรยาย 



ที ่ ชื่อผู้น าเสนอ เสนอแบบ 
115 นาง อรอุมา  เมืองทอง โปสเตอร์ 
116 นางสาว วรัญญา  ธงชัย บรรยาย 
117 น.ส. วิชชุดา  สีลาดเลา โปสเตอร์ 
118 นาย ภัคณิต  บุญประเสริฐ บรรยาย 
119 นาย ศรัณย ์ สุดใจ บรรยาย 
120 นาย ยุทธศาสตร์  หน่อแก้ว บรรยาย 
121 น.ส.ณัฐชา กาญจนพิบูลย์ /  น.ส.ปริษา ทองเนียม   บรรยาย 
122 นาย อรุษ  ชินทศักด์ิ บรรยาย 
123 นส. ชื่นกมล  มีศิลป์ บรรยาย 
124 ดร. สุรวงศ ์ วรรณปักษ์ บรรยาย 
125 น.ส. เกศรารัตน์  พลศักดิ ์ บรรยาย 
126 น.ส. เกษราภรณ ์ โพธิ์ขาว บรรยาย 
127 น.ส. สุกฤตา  สุมะนา บรรยาย 
128 นาง พรรัก  ดิษฐอั๊ง บรรยาย 
129 นาง สุชาวดี  เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง บรรยาย 

 
ข. ข้อปฏิบัตใินการส่งผลงานและการน าเสนอผลงาน 
  1. กรณีน าเสนอผลงานแบบบรรยาย 
   1.1 ส่งบทความฉบับเต็ม ที่แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จ านวน 1 ไฟล์ (.doc)  โดย
จัดรูปแบบของหน้าแรกที่มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งส่วนอ่ืน ๆ ของหน้าแรกและในเนื้อหาบทความฉบับเต็ม 
ก าหนดให้ส่งที่ e-mail: cola.conference@gmail.com ทั้งนี้อย่างช้าภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิในการเข้าร่วมน าเสนอผลงาน 
   1.2 จัดเตรียมไฟล์น าเสนอผลงาน โดยใช้ Power Point (.ppt หรือ .pptx) น ามาติดตั้งก่อนเวลาน าเสนอ
ผลงาน (แนะน าให้น ามาหลายเวอร์ชั่น เช่น 2003 2007  2010 เป็นต้น) 
   1.3 การน าเสนอผลงาน รายละเอียดต่าง ๆ เช่น อาคาร  ห้อง  เวลาในการน าเสนอ  จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลังที่ https://conference.kku.ac.th/cola/conference/r/pm2017 
 
 2. กรณีน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร ์
   2.1 ส่งบทความฉบับเต็ม ที่แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จ านวน 1 ไฟล์ (.doc)  โดย
จัดรูปแบบของหน้าแรกที่มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งส่วนอ่ืน ๆ ของหน้าแรกและในเนื้อหาบทความฉบับเต็ม 
ก าหนดให้ส่งที่ e-mail: cola.conference@gmail.com (ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจึงจะมีประกาศ
รายช่ือผู้เสนอผลงาน) ทั้งนี้อย่างช้าภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงาน 
   2.2 จัดเตรียมโปสเตอร์น าเสนอผลงาน (ผู้จัดงานเป็นผู้ด าเนินการติดตั้งให้) 
     2.2.1 ให้จัดท าไฟล์โปสเตอร์ขนาด 80 x 120 ซม. สามารถน าเสนอด้วยภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ  โดยให้มีรูปถ่ายของผู้น าเสนอผลงานติดที่มุมบนด้านขวาในโปสเตอร์ (ชุดสุภาพ ขนาดไม่เกิน 4 x 4.5 นิ้ว)  เนื้อหา
โปสเตอร์ ประกอบด้วย บทคัดย่อ  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  วิธีการวิจัย  ผลการวิจัย  ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
และข้อสรุป  
    2 .2 .2  ด า ว น์ โ ห ล ด รู ป แ บ บ โ ป ส เ ต อ ร์ ที่  https://conference.kku.ac.th/cola/ 
conference/r/pm2017 หรือจากไฟล์ที่ท่านได้รับทาง E-mail  
    2.2.3 ผู้เสนอผลงานต้องยืนประจ าที่โปสเตอร์ในเวลาที่ก าหนดให้ ส าหรับรายละเอียดอื่น ๆ เช่น 
เวลาน าเสนอ ล าดับบอร์ดติดโปสเตอร์ จะแจ้งให้ทราบภายหลังที่ https://conference.kku.ac.th/cola/conference/r/pm2017 


