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การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4  
 “การบริหารกิจการสาธารณะภายใตป้ระเทศไทย 4.0”  

The 4th National Conference on Public Affairs Management 
“Public Affairs Management Under Thailand 4.0” 

วันที่  4 สิงหาคม 2560 
ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณโถงช้ัน 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิด 

   คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน 
   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น            กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ 
              เรื่อง “การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0”  

10.30 – 12.00 น.  การบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อไทยแลนด์ 4.0” 
โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย  นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ฯ 
      นางอรพรรณี  หยวน  และ นายดนุชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา  ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. การน าเสนอผลงานวิจยั (มอบเกียรติบัตร ณ สถานท่ีน าเสนอผลงาน) 
  ห้องย่อยที่ 1 (ศูนย์การเรียนรู้ ช้ัน 2) 

 ห้องย่อยที่ 2 (COLA 105) 
 ห้องย่อยที่ 3 (COLA 106) 
 ห้องย่อยที่ 4 (COLA 203) 
 ห้องย่อยที่ 5 (COLA 206) 

 ห้องย่อยที่ 6  (COLA 204) 
 ห้องย่อยที่ 7  (COLA 207) 
 ห้องย่อยที่ 8  (COLA 208) 
 ห้องย่อยที่ 9  (COLA 209) 
 ห้องย่อยที่ 10  (COLA 210) 
 ห้องย่อยที่ 11 (ห้องประชุมชั้น 3) 

13.30 – 14.30 น. น าเสนอแบบโปสเตอร์ ณ โถงหน้าห้องประชุมพีรสิทธ์ิ ค านวณศิลป ์
13.00 – 16.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City หัวข้อ “เมืองอัจฉริยะของไทย: จากทฤษฎีสู่

วัฒนธรรมแห่งการปฏิบัติ” ณ ห้องประชุมอุดร ตันติสุนทร 
 โดย  ผู้แทนจากบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง   ผู้แทนจากบริษัทเชียงใหม่พัฒนาเมือง ผู้แทน

จากบริษัทพิษณุโลกพัฒนาเมือง   ผู้แทนจากบริษัทภเูก็ตพัฒนาเมือง 
 ผู้แทนจากบริษัทสระบรุีพัฒนาเมอืง      ผู้แทนจากบริษัทระยองพฒันาเมือง 

       ผู้แทนจากบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง ผู้แทนจากบริษัทกรุงเทพพัฒนาเมือง 
และคณาจารย์ นักวิชาการ  หรือผู้ที่สนใจ 

17.00 น. ปิดการประชุม 
หมายเหตุ:  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
       ภาคบ่าย รับประทานอาหารวา่งในห้องน าเสนอแต่ละห้อง 
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รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มที่ 1   

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้  ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

O-2 13.00-13.15 น. นาย วัชรพล จงใจภักดิ์ วิทยาลัยขอนแก่น การใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสิน 

O-19 13.15-13.30 น. นาย สมโภชน์ มายะรังษี วิทยาลัย เทคโนโลยี
สยาม 

การบริหารความขัดแย้งในการปรับ
องค์การรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมใน
ประเทศไทย 

O-21 13.30-13.45 น. นาย ภาณุวัฒน์ ประจุดทะเน ขอนแก่น แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
พัฒนาเมือง : กรณีศึกษาเทศบาล
เมืองเมืองพล อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น 

O-56 13.45-14.00 น. ดร. ปีดิเทพ อยู่ยืนยง เชียงใหม ่ การสนับสนุนการพัฒนายา่น
นวัตกรรมผ่านนโยบายผังเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ 

O-83 14.00-14.15 น. นาง พิมพ์ลิขิต  แก้วหานาม  กาฬสินธุ์ รูปแบบส านึกพลเมืองไทยของ
ประชาชนในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

O-85 14.15-14.30 น. นาย ธนกร  ศิลปะรายะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รูปแบบการบรหิารจัดการน้ าอย่าง
ยั่งยืน ถอดบทเรียนการบริหาร
จัดการน้ าอา่งเก็บน้ าหว้ยคล้ายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลกุด
หมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จังหวัด
อุดรธาน ี

O-86 14.30-14.45 น. ผศ.ดร. ริเรืองรอง  รัตนวิไลสกุล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

คุณภาพชีวิตและความสุขของคนใน
ชุมชน เขตทุ่งคร ุกรุงเทพมหานคร 

O-100 14.45-15.00 น. นาย ศรัณย์  สุดใจ อุบลราชธานี กรอบมโนทัศน์วา่ด้วย “ระบบ
สวัสดิการสังคมไทย 4.0” ฐานะ
นวัตกรรมเชิงนโยบายสาธารนะใน
การพัฒนาระบบการให้บรกิาร
สวัสดิการสังคมเพื่อขับเคลื่อนสู่
สังคมไทย 4.0 

O-101 15.00-15.15 น. นาย ยุทธศาสตร์  หน่อแก้ว ราชภัฏเชียงราย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มุกดาหาร: การพัฒนาศักยภาพ
ภายในพื้นที่สู่ความเชื่อมโยงใน
บริบทของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

O-109 15.15-15.30 น. นาง พรรัก  ดิษฐอั๊ง อุบลราชธานี ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจใน
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในป ีพ.ศ. 
2555 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 
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รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มที่ 2   

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 
ณ ห้อง COLA 105 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

O-4 13.00-13.15 น. นางสาว รพีพัฒน์ วัดเผือก ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

การเพิ่มความหลากหลายของผลิตผล
และช่องทางการจัดจ าหนา่ยของฟักข้าว 
กรณีศึกษาผู้ประกอบการบริษัท อาหาร
อายุรวัตร ์จ ากัด อ าเภอเมือง ต าบลพระ
ประโทน จังหวัดนครปฐม 

O-9 13.15-13.30 น. นาย เชษฐา จ าเล ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

การผลิตที่หลากหลายและการสร้างช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายธุรกจิผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากผลมะมว่งหาวมะนาวโห่ 
กรณีศึกษา:สวนมะนาวโห่ลุงศิริ อ าเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

O-10 13.30-13.45 น. น.ส. สิรินยา อุดมคมวิรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รูปแบบและพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
แสวงบุญของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตอ าเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์

O-12 13.45-14.00 น. นาย จักรกริช อ่อนสา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาพการน านโยบายไปปฏบิัติในการ
จัดการเรียนร่วมส าหรับนักเรียนที่มี 
ความบกพรอ่งทางการมองเห็น 
กรณีศึกษา : โรงเรียนนครขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

O-22 14.00-14.15 น. น.ส. นัทธมน มั่งสูงเนิน ศิลปากร การศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้
งานบริการสุขภาพผ่านโทรศัพท์มอืถือ
ของผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร 

O-23 14.15-14.30 น. นาย อัครพงษ์ เพ็ชรพูล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

แนวทางการเผยแพร่วถิีชีวิตสังคมและ
วัฒนธรรมต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

O-24 14.30-14.45 น. น.ส. ชัญญานุช จั่นทอง ศิลปากร การสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการยุคใหม่ กรณีศึกษา
ร้านอาหาร Home Fresh Hydrofarm 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

O-25 14.45-15.00 น. นาย เกียรติ
ศักดิ์ 

เลิศสินเตชา
นนท์ 

ศิลปากร การสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการจัด
จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ าหอม
ส าเร็จรูปส่งออกในพื้นที่จังหวัด 
สมุทรสาครกรณีศึกษา บริษัท ทรัพย์
ประเสริญ(2558) จ ากัด 

O-26 15.00-15.15 น. น.ส. ฐิติ
กาญจน์ 

แสงสุดตา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ไร่
พิมพ์วรัตน์ อ าเภอ ด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

O-27 15.15-15.30 น. นาย ภานุวัฒน์ สังกะเพศ มหาวิทยาลัยศิลปากร การสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการจัด
จ าหน่ายของเกษตรกรผู้ปลกูเห็ด 
กรณีศึกษา บา้นสวนเติมสุข อ าเภอบาง
มด จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 
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รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มที่ 3   

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 
ณ ห้อง COLA 106 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

O-1 13.00-13.15 น. นาย สุวรรณ ไตรมาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น บทบาทของสื่อมวลชนต่อการป้องกนั
และแก้ไขการทุจรติคอรัปชั่น 

O-3 13.15-13.30 น. นาย ชัชวาลย์ ชัยศิริถาวรกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร จากชาวนาสูก่ารเป็นผู้ประกอบการ : 
การปรับตวัและการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลติข้าวบรรจถุุง ตรา
ชาวนาย้ิม ตาบลบ้านลาดพัฒนา อาเภ
อเมอืง จังหวัดมหาสารคาม 

O-18 13.30-13.45 น. น.ส. สุดารัตน์ ม่วงงาม ศิลปากร รูปแบบการด าเนนิกิจการฟาร์มเห็ด
ด้วยนวัตกรรมในจังหวัดนนทบุร ี

O-35 13.45-14.00 น. นาย วรินทร พันธุ์โต ศิลปากร ความคุ้มค่าในการเลือกซ้ือประกนัชีวติ
ของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตชนบท 
กรณีศกึษา เขตเทศบาล เมืองอ่างทอง 

O-41 14.00-14.15 น. น.ส. รุจีรัตน์ แสงสวัสด์ิ ศิลปากร วิถีการด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุของ
พ่อค้าแม่ค้าผู้สงูอายุชาวไทยเชื้อสาย
จีน กรณีศกึษาถนนเยาวราช 

O-43 14.15-14.30 น. นาย วรเมธ ผ่องสุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพ
จาลองเสมือนจริงสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
ชาวไทย ในเขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร 

O-54 14.30-14.45 น. นาย ฤทธิรณ พุ่มโภคัย ศิลปากร ปัจจัยของรูปแบบการท ากิจกรรม
นันทนาการที่ส่งผลตอ่ความพึงพอใจ
ในทางสถานที่จัดกิจกรรมนนัทนาการ
ของผู้สูงอายุชาวต าบลสามพระยา 
จังหวัดเพชรบุร ี

O-55 14.45-15.00 น. นาย ภูมิรัตน์ หาญศุภกุล ศิลปากร ความพึงพอใจของผูส้งูอายุต่อการนวด
แผนโบราณเพือ่สุขภาพใน
กรุงเทพมหานคร 

O-57 15.00-15.15 น. นาย พุฒิกร วงศ์วุฒิอนันต์ มหิดล การจดัล าดับปัจจัยความส าคัญในการ
คัดเลือกคุณสมบัตขิองผู้ชว่ยแพทย์ตาม
ความสามารถโดยใชก้ระบวนการ
วิเคราะห์เชิงล าดับขัน้ กรณีศกึษา
โรงพยาบาลรัฐขนาดทั่วไปประเทศไทย 

O-67 15.15-15.30 น. นาย นรพนธ์ ฤกษ์อุโฆษ มหาวิทยาลัยศิลปากร การศกึษาพฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์เพือ่ซ้ือขายข้าวของชาวนา 
ด้วยเว็ปไซต์ Facebook ประเภทกลุ่ม 
กรณีศกึษา : กลุ่ม Facebook ซ้ือ – 
ขายข้าวช่วยชาวนา 

O-68 15.30-15.45 น. น.ส. ณัฐพร จัมภวัง ศิลปากร การสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการจัด
จ าหน่ายด้านอาหารประเภทผักและ
ผลไม้ด้วยนวัตกรรมเครื่องอบสูญ
อากาศ 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 
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รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มที่ 4   

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 
ณ ห้อง COLA 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

O-29 13.00-13.15 น. นาย ธีรภัทร เนตรบ ารุงรัตน์ ศิลปากร การจัดการด้านการเงินเพื่อรองรับ
การเกษียณของผู้สูงอายุ : 
กรณีศึกษาชุมชนการเคหะ แขวง
บางบอน เขตบางบอน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

O-32 13.15-13.30 น. น.ส. ณัฐยา จินมิน ศิลปากร การรวมกลุ่มและสภาพปัญหาของ
ผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
พื้นที่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี

O-34 13.30-13.45 น. น.ส. รัชดาภรณ์ พูลใหญ่ ศิลปากร สภาพปัญหาและการเตรียมตัวดา้น
การออมของผู้สูงอายุที่ประกอบ
อาชีพอิสระ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

O-39 13.45-14.00 น. นาย ทวีคูณ เกตุเวชสุริยา ศิลปากร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ในเขตต าบลทัพหลวง 
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี 

O-40 14.00-14.15 น. นาย สิปปกร เผือกผ่อง ศิลปากร พฤติกรรมการออมเงินของผู้สูงอายุ 
หมู่บ้านดอนมะกอก ต าบลสามพระ
ยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

O-46 14.15-14.30 น. น.ส. มินตรา เรืองเนตร ศิลปากร การให้ความหมาย ที่มาของ
ความหมาย และพฤติกรรมการ
บริโภคชาของผู้สูงอายุชาวไทยเช้ือ
สายจีนในชุมชนริมน้ า อ าเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุร ี

O-48 14.30-14.45 น. นาย วชิรศักดิ์ ฉ่ าฉวย ศิลปากร ความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการ
รับบริการของโรงพยาบาลหวัหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

O-53 14.45-15.00 น. นางสาว กวิสรา จันทร์พันธ์ ศิลปากร วทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม
ของผู้สูงอายุในเขตอาเภอเมือง
สุรินทร ์จังหวัดสุรินทร ์

O-103 15.00-15.15 น. นาย อรุษ  ชินทศักดิ์ ศิลปากร การให้ความหมาย ที่มาของ
ความหมายและการเตรียมความ
พร้อมก่อนการเกษียณของพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง 

O-114 15.15-15.30 น. นาย นันทเศรษฐ์  เผือกสีสุข ขอนแก่น การประเมินผลการจัดฝึกอบรม
ต ารวจชั้นประทวนยศดาบต ารวจ ที่
มีอาย ุ53 ปีขึ้นไป เพื่อเล่ือนยศเป็น
ต ารวจ ชั้นสัญญาบัตรของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4  

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 
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รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มที่ 5   

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 
ณ ห้อง COLA 206 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

O-31 13.00-13.15 น. น.ส. สุนิสา กุศล ศิลปากร เร่ืองเล่าความส าเร็จในการท านา
หว่านดว้ยเทคโนโลยีทางการเกษตร
ของกลุ่มเกษตรกรห้วยท่าชา้ง
จังหวัดเพชรบุรี 

O-33 13.15-13.30 น. น.ส. ธันยพร เนาวังวราห์ ศิลปากร เร่ืองเล่าความส าเร็จของเกษตรกรผู้
ปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ
และช่องทางการจัดจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเพาะต้นอ่อนข้าว
สาลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครฯ 

O-36 13.30-13.45 น. น.ส. นิสาชล สุปิงคลัด วิทยาลัยขอนแก่น ความส าเร็จของวิสาหกจิข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กรณีศึกษา 
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั 
จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 

O-37 13.45-14.00 น. น.ส. เนรัญชลา สุขประเสริฐ ศิลปากร แนวทางและกลยุทธ์ทางการตลาด
ธุรกิจฟาร์มกุ้งก้ามแดง ต าบลมาบ
ข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง กรณีศึกษาฟาร์มกุ้งกา้มแดง
สวนอินทรีย ์

O-38 14.00-14.15 น. นาย วีรภัทร อรรถมานะ ศิลปากร ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ข้าวไรซ์
เบอรี่และช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

O-42 14.15-14.30 น. น.ส. สโรชา ศิริธนาวงศ์ ศิลปากร การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิง
ยืนยันพฤตกิรรมการเลือกซ้ือน้ ายา
เปลี่ยนสีผม ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

O-44 14.30-14.45 น. นางสาว ฉรัฐดา ไชยดี ขอนแก่น การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออก
กุ้งแช่เย็นแช่แข็งของไทย 

O-45 14.45-15.00 น. น.ส. ช่อผกา ขันนาค ศิลปากร ความไว้วางใจและพฤตกิรรมการซ้ือ
สินค้าผ่านสื่อประชาสัมพันธ์วิทยุใน
ระบบการค้าสมยัใหม่ของผู้สูงอายุ
ในอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

O-47 15.00-15.15 น. น.ส. สุทธิรักษ์ บัวหอม ศิลปากร กระบวนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
และช่องทางการจัดจ าหนา่ย 
ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ กรณีศึกษา: 
สุริยะฟาร์ม ต าบลสีค้ิว อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา 

O-49 15.15-15.30 น. น.ส. กุลธิดา เล้าเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

ปัจจัยความส าเร็จของการขาย
กล้วยไม้ในช่องทางการค้า
ซูเปอร์มาร์เก็ต กรณีศึกษา แอร์ 
ออร์คิดส์ อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม 

O-113 15.15-15.45 น. น.ส. อภิญญา  บ ารุงจิตต์ ราชภัฎเพชรบูรณ์ การปฎิรูปราชการไทยสู่การ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม ่ 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 
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รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มที่ 6   

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 
ณ ห้อง COLA 204 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

O-50 13.00-13.15 น. นาย พัฒนกฤช ศุภเมธีชัย ศิลปากร การศกึษาองค์ประกอบเชิงยืนยัน
พฤติกรรมการเลอืกซ้ือเสื้อเชิ้ตของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

O-51 13.15-13.30 น. น.ส. ประภัสสร หุ่นสาระ ศิลปากร กลยุทธก์ารก าหนดราคาและช่องทาง
การจดัจ าหน่ายเมล่อน กรณีศกึษาสวน
วาสนาเมล่อน ต าบลระโสม อ าเภอ
อุทัย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

O-52 13.30-13.45 น. นางสาว สุรียุป ์ อุ้ยน้ าเท่ียง ศิลปากร แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชมุชนและ
การสร้างมูลค่าเพิ่มหมูหลุมกึ่งอินทรีย์
ของคนรุ่นใหม ่กรณีศึกษาหมูย้ิมทุ่ง
ขามหมู่บ้านทุ่งขาม ต.ไชยสถาน อ.
เมือง จ.นา่น 

O-58 13.45-14.00 น. น.ส. กฤษณา หม่อมพิบูลย์ ศิลปากร การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาและการด าเนนิงานสู่
ความส าเร็จ ของเกษตรกรเพาะปลกู
มัลเบอรี่ ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมทุรสาคร 

O-59 14.00-14.15 น. น.ส. ภิญญดา อินทนิล ศิลปากร ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี : กรณีศกึษา เดอะลติ
เติ้ลการ์เดน้ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา 

O-60 14.15-14.30 น. น.ส. ณันทพรรณ สุนทร ศิลปากร แนวทางความส าเรจ็ในการด าเนนิ
กิจการไร่ชา จังหวัดเชียงราย 

O-61 14.30-14.45 น. น.ส. ณัฐวดี ค าชมภู ศิลปากร การส่งเสรมิศักยภาพทางเศรษฐกจิกลุม่
ผู้สูงอายุไม้กวาดทางมะพร้าว ต าบล
หนองปลาไหล อ าเภอเขาย้อย จังหวดั
เพชรบุร ี

O-62 14.45-15.00 น. นาย พิจักษณ์ พลธานี ศิลปากร แนวทางความส าเรจ็ของการเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ 
กรณีศกึษา ไร่ปลกูรกั จังหวดัราชบุร ี

O-63 15.00-15.15 น. นางสาว มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์   การพัฒนารูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพือ่การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

O-64 15.15-15.30 น. นาย ฉัตรชัย ศรีวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต : กรณีศกึษาต าบลนาบอน 
อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสนิธุ ์

O-65 15.30-15.45 น. น.ส. เนรัญชลา สุทธิอาคาร ศิลปากร ปัจจัยความส าเร็จของการส่งออกกล้วย
เงินล้าน 

O-66 15.45-16.00 น. น.ส นริศรา โคธิเสน ศิลปากร การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย 
รูปแบบและการวางแผนการออมเพือ่
รองรับการเกษียณของข้าราชการครู 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 
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รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มที่ 7   

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 
ณ ห้อง COLA 207 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

O-71 13.00-13.15 น. นาย ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ธุรกิจบัณฑิตย์ การส ารวจความคิดเห็นของชุมชนที่มี
ต่อการด าเนินงานของบริษัทบริการ
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 

O-73 13.15-13.30 น. ดร. สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ   หลักธรรมาภิบาลกับประสทิธิผลการ
ด าเนนิงานภาครัฐในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ด้านคุณภาพชีวติข องประชาชน: 
ศึกษาพื้นที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในจังหวัดลพบุร ี

O-74 13.30-13.45 น. น.ส. สุรางคนา รัตนเศรณี มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลตอ่การ
ท างานเป็นทมี ในสถานศกึษาขัน้
พื้นฐาน สังกัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา ประถมศกึษาพิจิตร เขต 2  

O-78 13.45-14.00 น. นางสาว หทัยทิพย์ นราแหวว ธรรมศาสตร์ การศกึษาเปรียบเทียบการบริหาร
จัดการอทุกภัยโดยชมุชน กรณีศึกษา: 
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
และเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวดั
สงขลา 

O-79 14.00-14.15 น. นางสาว ทิพสุดา  วิเชียรโชติสาคร ศิลปากร การให้ความหมายที่มาของความหมาย
แนวทางการปฏิบัติที่ดขีองพนกังาน
บริษัท บริงค์ส โกลบอล เทคโนโลยี 
จ ากัด ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

O-80 14.15-14.30 น. นางสาว ไอศรวดี  หินันท์ชัย ขอนแก่น การพัฒนาคุณภาพชวีิตของพนกังานท า
ความสะอาด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
จังหวัดขอนแกน่ 

O-81 14.30-14.45 น. นาง สิรินทร  ไพราม ศุภสิทธิ์  ขอนแก่น การประเมนิโครงการพุทธวจนกับเด็ก
และเยาวชน ตามนโยบายศาลเยาวชน
และครอบครัว จังหวัดขอนแก่น 

O-82 14.45-15.00 น. พ.ต.ท. วิโรจน์  นาหนองขาม ขอนแก่น การสร้างเครือขา่ยและการมีสว่นร่วม
ในการแก้ไขปญัหายาเสพติดในเขต
พื้นทีร่ับผิดชอบของสถานีต ารวจภธูร
หนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม 

O-84 15.00-15.15 น. นาง สุปรียา  โวหารกล้า วงษ์ชวลิตกุล ผลการจัดการเรียนรูเ้รือ่ง ความเป็น
พลเมือง ของนกัเรียนชั้นประถมศกึษา
ปีที่ 5 โดยใช้การเรียนรูแ้บบร่วมมือ 
เทคนิค จกิซอว ์

O-88 15.15-15.30 น. นาย วงศธร  เรืองโชติพัฒน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริหารจัดการโครงการปันเบ้ีย ปัน
น้ าใจ ของเทศบาลนครขอนแกน่ 
อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวดัขอนแกน่ 

O-115 15.30-15.45 น. Miss Sreymom  Phath ขอนแก่น รูปแบบการจัดการการขึน้ทะเบียนสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของพรกิไทยก าปอต
ในประเทศกมัพูชา 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 
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รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มที่ 8   

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 
ณ ห้อง COLA 208 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

O-91 13.00-13.15 น. น.ส. สินีนาฏ  หัตทะรักษ์ ขอนแก่น ผลกระทบของวันในสัปดาห์ที่ส่งผล
ต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศไทย 
กรณีศึกษาดัชนี SET 50 

O-95 13.15-13.30 น. นาย เรวัต ิ สุนทรศักดิ์สกุล ศิลปากร สภาพปัญหา และแนวทางการ
พัฒนาการใช้บัตรสินเช่ือเกษตรกร
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขาราชภัฏ
นครปฐม 

O-96 13.30-13.45 น. นางสาว อภิรด ี มิ่งวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดหนองคาย 

O-97 13.45-14.00 น. นาย วัยวุฒ ิ บุญลอย มหาวิทยาลัยศรี     
นครินทรวิโรฒ 

กฎหมายและนโยบายกับการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในยุคดิจิทัล 

O-98 14.00-14.15 น. นางสาว วรัญญา  ธงชัย เกษตรศาสตร์ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อสัดส่วนการ
ขายข้าวของสมาชิกให้สหกรณ์
การเกษตรล าประทาว จ ากัด 

O-99 14.15-14.30 น. นาย ภัคณิต  บุญประเสริฐ ศิลปากร ความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการรับ
รายการวาไรตี ้ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

O-106 14.30-14.45 น. น.ส. เกศรารัตน์  พลศักดิ์  เกษตรศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตามกลุ่มอาชีพ 

O-107 14.45-15.00 น. น.ส. เกษราภรณ์  โพธ์ิขาว อุบลราชธานี การปรับเปลี่ยนจากการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561–2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

O-108 15.00-15.15 น. น.ส. สุกฤตา  สุมะนา อุบลราชธานี วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้บริหาร
สถานศึกษาไทย : กรณีศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเดชอุดม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

O-110 15.15-15.30 น. นาง สุชาวดี  เดชทองจันทร์    
ลิมปนนาคทอง 

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

การพัฒนาชุมชนเพื่อการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนเมือง 
กรณีศึกษาเคหะชุมชนท่าทราย เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

O-111 15.30-15.45 น. นางสาว สุภาภรณ์  เชียงใหม่ ขอนแก่น การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไหม
แพรวากรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมแพร
วา ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 
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รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มที่ 9  

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 
ณ ห้อง COLA 209 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

O-5 13.00-13.15 น. นาย ธเนศพลร์ ชัยเจริญเสรี ศิลปากร การศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ
เกมออนไลน์บนโทรศัพทม์ือถอืของ
ผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร 

O-6 13.15-13.30 น. นางสาว ฐิตาพร ปานศรี ศิลปากร การศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ซ้ือสินค้าหรอืบรกิารผ่านทางบัญชีอย่าง
เป็นทางการของไลน์ของผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 

O-7 13.30-13.45 น. น.ส. มนธิชา เจียมผ่อง ศิลปากร การศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ใช้งานเว็บไซต์สุขภาพของผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 

O-8 13.45-14.00 น. นาย ศุภณัฐ กรประเสริฐการ ศิลปากร การศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ในการเลือกซ้ือสนิค้าผ่านเฟซบุ๊กของ
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

O-11 14.00-14.15 น. น.ส. รมิตา ขนกเงิน ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

การศกึษาองค์ประกอบของเว็บไซต์
สุขภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานของ
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

O-13 14.15-14.30 น. น.ส. พิชชาภา ทรัพย์สมบูรณ์ ศิลปากร การจดัการธรุกจิเพาะปลกูโดยใช้
เกษตรอนิทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิค กรณีศึกษา กะทิออรแ์กนิค 
ฟาร์มเมอริโต้ จังหวัด จนัทบุร ี

O-14 14.30-14.45 น. น.ส. วรัญญา คร้ามอ่วมเจริญ ศิลปากร รูปแบบความส าเร็จของการด าเนนิ
ธุรกจิและแนวทางการพัฒนาสหกรณ์
ชาวไร่สับปะรดสามรอ้ยยอด จ ากัด 
ต าบลศาลาลัย อ าเภอสามรอ้ยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

O-15 14.45-15.00 น. นาย ก าพล เชี่ยวชาญศิลป์ ศิลปากร แนวทางความส าเรจ็ของผู้ประกอบการ
สัปปะรดพันธุเ์พชรบุรี สวนเพชร
รุ่งเรอืง ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

O-16 15.00-15.15 น. น.ส. พรนัชชา คงสะอาด ศิลปากร รูปแบบความส าเร็จในการใช้นวตักรรม
เพื่อเพิม่ความสามารถในการผลิตให้กับ
กิจการสวนเมล่อน 

O-17 15.15-15.30 น. นาย รัฐพงศ์ วงศ์ชัย ศิลปากร การสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ
สกรนีเสือ้ กรณีศกึษาผู้ประกอบการ
บริษัทพิมพท์อง พริ้นติ้ง แอนด ์ดีไซน์ 
จ ากัด 

O-20 15.30-15.45 น. น.ส. ณฐา เมธากิตติกูล ศิลปากร การพัฒนาชอ่งทางการจัดจ าหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์โดยแอปพลิเคชนั 
Folkrice 

O-30 15.45-16.00 น. น.ส. สุภาวดี เอี่ยมสอาด ศิลปากร กลยุทธ์ในการด าเนินธรุกิจแปรรูป
มะพร้าวเพื่อส่งออก กรณีศึกษา วุ้น
มะพร้าวสูญญากาศ อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุร ี

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 
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รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มที่ 10   

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 
ณ ห้อง COLA 206 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

O-69 13.00-13.15 น. น.ส. พีชชญา ทองยอด ศิลปากร แนวทางความส าเรจ็ของผู้ประกอบการ
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนกิส์ส าเร็จรูป 
กรณีศกึษา บริษัท ฟ้า เฟรช ฟาร์ม 
จ ากัด เขตพระโขนง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

O-70 13.15-13.30 น. น.ส ปวีณา อ่อนเฉลียว ศิลปากร ปัจจัยความส าเร็จในการท าธรุกิจมัล
เบอรร์ี่และการแปรรูปผลผลิตจากมัล
เบอรร์ี่ บ้านสวนแม่อุ้ย อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

O-72 13.30-13.45 น. น.ส. เจนจิรา สวนสี ศิลปากร ปัจจัยความส าเร็จของเกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการสามพรานโมเดล นครปฐม 

O-75 13.45-14.00 น. น.ส. กัญภัสภร รุ่งเรือง ศิลปากร ปัจจัยความส าเร็จสวนเกษตรของคน
เมือง  

O-76 14.00-14.15 น. น.ส.. อภิญญา ภูมิโอตา ศิลปากร ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการเป็นนวัตกร : 
กรณีศกึษาผลิตภัณฑ์ PUNN 

O-77 14.15-14.30 น. นางสาว อัยรดา สถิตย์กุล ศิลปากร ช่องทางการจัดจ าหน่ายและกระจาย
สินค้าทีเ่หมาะสมของธุรกิจการ
เพาะเลี้ยงลกูสุกร กรณีศกึษา ทรัพย์
รุ่งเรอืงฟาร์ม ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง 
จ.ราชบุร ี

O-87 14.30-14.45 น. นาย ธิติ  โภคาวัฒนา ศิลปากร การศกึษาการเพิ่มมูลค่าสมนุไพรไทยสู่
ผลิตภัณฑ์ความงามสร้างรายได้ 
กรณีศกึษา วิสาหกิจชมุชน ไทยพฤกษา 
จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

O-90 14.45-15.00 น. นางสาว สุวนันท์  คงใหม่ ศิลปากร ปัจจัยความส าเร็จในการผลิตและ
ส่งออกผลไม้ในต่างประเทศ 

O-92 15.00-15.15 น. น.ส. อสมา
ภรณ์  

ปานน่ิม ศิลปากร จากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ : เรื่อง
เล่าความส าเร็จธุรกิจฟาร์มโคเนือ้ลุง
เชาว์ ต าบลหัวนา อ าเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุร ี

O-93 15.15-15.30 น. นาย สุภราช  หนูหา ศิลปากร การประยุกต์ใชร้ะบบการค้าที่เป็นธรรม
ในฐานะห่วงโซ่อุปทานของ
ผู้ประกอบการ โครงการสามพราน
โมเดล อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

O-94 15.30-15.45 น. นาย สิทธิศักดิ์  เนียมหอม ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
และสุขภาวะเกษตรกรของกิจการเพื่อ
สังคม กรณีศกึษา บริษัท โฟล์คไรซ์ 
จ ากัด 

O-102 15.45-16.00 น. น.ส. ณัฐชา  กาญจนพิบูลย์  ศิลปากร แนวทางการด าเนนิการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
กรณีศกึษา สหกรณก์ารเกษตรบ้าน
ลาด จ ากดั อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุร ี

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 
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รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มที่ 11  

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

O-28 13.00-13.15 น. น.ส. กมลวรรณ สุ่มเอม ศิลปากร แนวทางแห่งความส าเรจ็ใน
การสร้างตัวตนให้เป็น 
“Smart Farmer Thailand 
4.0” กรณีศึกษากลยุทธการ
เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ต าบล
บางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุร ี

O-89 13.15-13.30 น. นางสาว สุภธิดา  สุกใส   การเปลีย่นแปลงของกระบวน
ยุติธรรมภายใต้ประเทศไทย 
4.0 

O-104 13.30-13.45 น. นส. ชื่นกมล  มีศิลป์ ธรรมศาสตร์ การส่งเสริมการป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐด้วยกลยุทธ์การ
ตรวจสอบภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ กรณศีึกษา 
ส านักงานกิจการยตุิธรรม 

O-105 13.45-14.00 น. ดร. สุรวงศ ์ วรรณปักษ์ ธุรกิจบัณฑิตย์ กลยุทธ์ความรบัผิดชอบต่อ
สังคมสูงวัยของสหกรณไ์ทยใน
ยุค 4.0  

O-112 14.00-14.15 น. รศ.ดร. จักรพันธุ์  วงษ์บูรณาวาทย์    ทบทวนการปฏิรูประบบ
ราชการไทย 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 
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รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 

ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมพีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รหัส เวลา 

น าเสนอ-ถามตอบ 
ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

P-1 13.30-14.30 น. น.ส. เทียมแข นาคยรรยงค์ เจ้าพระยา ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดนครสวรรค์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

P-2 13.30-14.30 น. นางสาว กัลยกร คนสูง มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุดรธาน ี

แนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
หอกระจายขา่ว ประจ าชุมชน
เทศบาลนครอุดรธานี 

P-3 13.30-14.30 น. นาย กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ ์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
พิบูลสงคราม 

การจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็น
ฐาน: กรณีศึกษา อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก 

P-4 13.30-14.30 น. นาง นิภา พิลาเกิด ศิลปากร กระบวนการฟื้นฟ ู“แหป่ราสาทผึ้ง” 
บ้านท่ากกแก อ าเภอหล่มสกั 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

P-5 13.30-14.30 น. น.ส. หฤทัย จันทร์อุดม ศิลปากร เร่ืองเล่าความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม นวัตกรรม
สื่อการสอนส าหรับผู้พิการทาง
สายตา กรณีศึกษา บริษัท กลอ่ง
ดินสอ จ ากัด 

P-6 13.30-14.30 น. น.ส. ภัสสรรัชฎ์ ศรีเจษฎานันทน ์ ศิลปากร การให้ความหมาย รูปแบบ และกล
ยุทธ์ในการประกอบกิจการเพื่อ
สังคมด้านการท่องเท่ียวเพื่อการ
พัฒนาชุมชนอยา่งยั่งยืนของ บริษัท 
โลเคิล อไลค์ จ ากัด ‘การศึกษาเพื่อ
สร้างทฤษฎีฐานราก’ 

P-7 13.30-14.30 น. นาง วรรณา เครือบคนโท มหาวิทยาลัยราชภฏั
บุรีรัมย์ 

การประเมินโครงการขยายผลการ
จัดการศึกษาางไกลผ่านดาวเทียม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 

P-8 13.30-14.30 น. น.ส. ชญานุช ปัญญาสวัสดิ ์ ราชภัฏอุดรธาน ี แนวทางการพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธาน ี

P-9 13.30-14.30 น. น.ส อมรรัตน ์ ฤทธิทิศ ศิลปากร การปรับปรุงพื้นที่ริมคลองคูเมือง
เดิม กรุงเทพมหานคร 

P-10 13.30-14.30 น. นางสาว เอมอร ประจวบมอญ บูรพา การกรองชีวภาพในการลดไอระเหย
จากท่อน้ าทิ้ง 

P-11 13.30-14.30 น. นาย นิเวส หงษ์สกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร แนวทางการพัฒนากลยุทธก์าร
ด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ 
กรณีศึกษา บริษัท อ าพลฟูดส์ รีเทล 
จ ากัด 
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รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

P-12 13.30-14.30 น. นาย อัฐวุฒ ิ สืบประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

แนวทางสร้างการยอมรับโรงไฟฟ้า
ชีวมวลจากปาล์มน้ ามันในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

P-13 13.30-14.30 น. นางสาว พิรดา  พงษ์วัฒนสุข ศิลปากร ปัจจัยภายนอกและคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของผู้ประกอบการไร่มัน
ส าปะหลัง ในพื้นที่อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุร ี

P-14 13.30-14.30 น. นางสาว ศิริลักษณ ์ เรืองฤทธิ์ เจ้าพระยา สภาพการบริหารจัดการเวลาเรียน
โดยใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู ้ของโรงเรียนแกนน าใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

P-15 13.30-14.30 น. นาย เตชิต  พรหมมาเย็น พรหมมาเย็น ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดกลาง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

P-16 13.30-14.30 น. นางสาว อาริตา  นาถ้ าเพชร นาถ้ าเพชร การศึกษาความตระหนกัของ
บุคลากรในห้องสมุดมหาวิทยาลยั
ส่วนภูมิภาคในประเทศไทยในเรื่อง
ลิขสิทธิ์  

P-17 13.30-14.30 น. น.ส. วิภาวี  เอี่ยมวรเมธ เอี่ยมวรเมธ การศึกษาสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนประชาอุทิศ90 เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 

P-18 13.30-14.30 น. นาง อรอุมา  เมืองทอง ศิลปากร ประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนา
ทราย ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

P-19 13.30-14.30 น. น.ส. วิชชุดา  สีลาดเลา มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางการรณรงค์การไม่ใช้สินค้า
ที่มีเครื่องหมายการค้าเลียนแบบ 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 

 


