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รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มที่ 1   

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 
ณ ห้อง COLA 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

HMO-8 13.00-13.25 น. ผศ.นวรัตน์  บุญภิละ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน
บ้านถ่อนนาลบั ต าบลบ้านถ่อน อ าเภอบ้าน
ดุง จังหวัดอุดรธาน ี

HMO-30 13.25-13.50 น. นส.บุรัสกร  ศิริรัตนบวร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยทางจิตในการ
ด าเนินคดีอาญา 

HMO-28 13.50-14.15 น. นายชัยพฤกษ ์ ศุกรนันทน ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แนวทางการศึกษาผลกระทบ ที่เกีย่วขอ้งกับ
ระบบขนส่งมวลชน 

HMO-36 14.15-14.40 น. นส.จุฑามาส  จันทร์ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการความปลอดภัยในงานกอ่สร้างที่
พักอาศัย 

HMO-42 14.40-15.05 น. นายสาธิต  เช้ืออยู่นาน มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

การสังเคราะห์งานวิจยัปัจจยัที่เกี่ยวกบั
ความส าเร็จการจัดการโรงสีชุมชน 

HMO-62 15.05-15.30 น. นายจารุพงศ์  พรมพิมพ ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริหารจัดการน้ าหลังการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเมือง อ าเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล าภ ู

HMO-69 15.30-15.55 น. นส.ศิรประภา  เต็มธนกจิไพศาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานการณ์การป้องกันผลกระทบจากมลพิษ
ของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลล าน้ า
พอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

HMO-68 15.55-16.20 น. นส.ปาณิสรา  วงษ์พระลับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานการณ์การพนันบอลในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนเขตพื้นที่เทศบาลต าบลล าน้ าพอง 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

HMO-77 16.20-16.45 น. นายจตุรงค์  ศรีสุธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ของไทย 

HMO-81 16.45-17.10 น. นส.นันธิรา  แก้วบุญเรือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งสมรรถนะ
พหุวัฒนธรรมและบุคลิกภาพของนักศึกษา
ปริญญาตรีวิชาชีพการท่องเท่ียวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

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

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 
ณ ห้อง COLA 204 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

HMO-3 16.45-17.10 น. นางภรณ์ฑิพย์  วะทา มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริหารสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

HMO-39 16.20-16.45 น. นายเทอดศักดิ์  ไป่จันทึก มหาวิทยาลัยราชภฎั
ชัยภูม ิ

การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้: กัมพูชา ลาว เวียดนาม 
และพม่า 

HMO-44 13.25-13.50 น. นส.นิตยา  ทะนะบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น บทเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา บ้านจอม
แจ้ง ต าบลสีกาย อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 

HMO-52 13.00-13.25 น. นส.นันทิพร  นวลสันเทียะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

HMO-58 15.05-15.30 น. นายอรรถพล  วงศ์ชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ของเกษตรทางเลือก: กรณีศึกษากลุ่มชาวนา 
ต าบลนางลือ - ทา่ชยั อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยนาท 

HMO-76 15.55-16.20 น. นส.รุ่งทิวา  เขื่อนแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ สตรีกับการบริหารจัดการการด้านการเมือง
การปกครองท้องถิ่น กรณีศึกษา: อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน 

HMO-80 14.40-15.05 น. นส.ณัฐพร  วงศ์สุ่ย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชมุชนสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศูนย์ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง บา้นถลุงเหล็ก อ าเภอแวง
ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

HMO-82 15.30-15.55 น. นส.โฉมฤดี  วิลัยมาตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านเพื่อ
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโคกส าราญอ าเภอ
บ้านแฮดและในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

HMO-86 13.50-14.15 น. ดร.นวลนภา จุลสุทธ ิ มหาวิทยาลัยราชภฎั
เชียงราย 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรมของอ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

HMO-87 14.15-14.40 น. นส.บุษกร  สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภฎั
อุดรธาน ี

แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 
 

 
 
 
 
 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 (The Third National Conference on Public Affairs Management) 
“การเปลี่ยนผ่าน และการปฏิรูปการบรหิาร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Governance Transition and Reform to Sustainable Development)” 

 

 

 -3- 

รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มที่ 3   

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 
ณ ห้อง COLA 207 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

HMO-13 13.00-13.25 น. นายวัชรพงษ ์ สุพรมพิทกัษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้า
เกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว เทศบาล
ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

HMO-34 13.25-13.50 น. ผศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัญหาและอุปสรรคของการอ านวยความ
ยุติธรรมของหน่วยงานภาครัฐในสามจังหวัด
ชายแดนใต ้

HMO-48 13.50-14.15 น. นายนฤทธิ์  ดวงสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ 

“ธรรมนูญลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา” ทางเลือก
การพัฒนาลุ่มน้ าจากพื้นที่จนถึงนโยบาย 

HMO-60 14.15-14.40 น. นส.อัคริมา  พลก าจัด มหาวิทยาลัยทกัษิณ ธรรมนูญลุ่มน้ าภูมี : พัฒนาการและการก่อ
ตัวขององค์กรชุมชน ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

HMO-83 14.40-15.05 น. นายธโสธร  ตู้ทองค า มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ 

การย้อนพินิจการปฏิรูปการเมือง จาก
ต่างประเทศสู่ประเทศไทย 

HMO-72 15.05-15.30 น. นส.สุดารัตน์ รัตนพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภฎั
พิบูลสงคราม 

วิถีแห่งภูมปิัญญากับการจัดการความขดัแย้ง 

HMO-35 15.30-15.55 น. นายรณชัย  สนิอ้วน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การน าแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ไปใช้ในบริบทด้านการสาธารณสุขไทย: 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

HMO-54 15.55-16.20 น. นายวิฑูรย์  วีรศิลป์ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

วัฒนธรรมทางการเมืองของคณะกรรมการ
ชุมชน ศึกษาเฉพาะเทศบาล 

HMO-26 16.20-16.45 น. นส.สุภาวดี พุ่มโพธิ ์ มหาวิทยาลัยรังสิต การวิเคราะหก์ารปรับบทแปลและกลวิธกีาร
แปลวรรณกรรมเร่ือง "ลูกหินวิเศษ" 

 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 
 

 
 
 
 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 (The Third National Conference on Public Affairs Management) 
“การเปลี่ยนผ่าน และการปฏิรูปการบรหิาร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Governance Transition and Reform to Sustainable Development)” 

 

 

 -4- 

รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มที่ 4   

วันศุกร์ที ่19 สิงหาคม 2559 
ณ ห้อง COLA 208 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

HMO-71 13.00-13.25 น. นส.จารุวรรณ  ดอนออ่นเบ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความผูกพันธ์ต่อองค์กรของบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล าภ ู

HMO-79 13.25-13.50 น. นส.เพ็ญศรี  สร้อยธน ู มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางการพัฒนาสิมอีสานสูก่ารเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา สิมวัด
ไชยศรี บ้านสาวะถี ต าบลสาวะถี อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

HMO-67 13.50-14.15 น. Ms.Vannila Onpadith มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลกระทบการน ารูปแบบการบริหารเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่มีต่อชีวิตความเป็นอยูข่อง
ประชาชนจังหวัดสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

HMO-56 14.15-14.40 น. นายศรัณยู  จันทวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเตรียมความพร้อมตอ่การเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 

HMO-38 14.40-15.05 น. นส.สาลิกา  อ่อนศร ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความพร้อมในการสร้างเมืองสังข์ทองให้เป็น
เมืองที่เข้มแข็งรอบด้านตามนโยบาย 3 สร้าง 

HMO-23 15.05-15.30 น. นส.เบญจพร  โยธาวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลไกการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้าน
การสนับสนุนงานวิจยั กองบริหารงานวจิัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

HMO-50 15.30-15.55 น. นส.เอื้อง  โคตรหนองปิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจัยที่ท าให้ผู้ปกครองตัดสินใจส่งบุตร
หลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา กรณีศึกษา ต าบลบา้นโตน้ 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

HMO-43 15.55-16.20 น. นายรัตน์ษา  ชัยนัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาพการพัฒนาและความต้องการ การ
พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้ด้อยโอกาสตาม
โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน เทศบาล
นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

HMO-24 16.20-16.45 น. นส.อภิญญา  ศรีแกว้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาตามหลกั
ธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภออบุลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

HMO-65 16.45-17.10 น. นายวิรยิะ  ศรีบุญเรือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น บทบาทผู้น าชุมชนในการป้องปรามการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในชุมชนสามเหลี่ยม 1-
5 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

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

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 
ณ ห้อง COLA 209 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

HMO-25 13.00-13.25 น. ร.ต.อ.มนต์ชัย   สารพิมพ ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บทบาทของต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ที่มีต่อการแก้ไขปญัหายาเสพติดในเขตพื้นที่
สถานีต ารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ ์

HMO-73 13.25-13.50 น. นางวิจิตรา  แกว้มุนตร ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการความรู้การบริหารงานพัสดุของ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

HMO-29 13.50-14.15 น. นายอ าพล  บุญพินิช มหาวิทยาลัยราชภฎั
กาฬสินธุ ์

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
การพัฒนาทุนทางสังคม กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองห้าง อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

HMO-85 14.15-14.40 น. นายปยิะวุฒ ิ จันทะเกษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายด้าน
ความเสมอภาคทางการศึกษา: กรณีศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสในส านักงานเขตพืน้ที่
ประถมศึกษาหนองคายเขต 1 

HMO-59 14.40-15.05 น. นายสวัสดิ์  หวานสูงเนิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้แทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เขตอ าเภอโนนศิลา ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ 
เขต 3 

HMO-19 15.05-15.30 น. นส.เยาวลักษณ์ โพธิ์สิงห ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาระบบติดตามพยานในศาลแขวง
ขอนแก่น 

HMO-20 15.30-15.55 น. นส.ผนิชา  คนใหญ ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจ้างงานคนพิการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น:กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแกน่ 

HMO-84 15.55-16.20 น. นายภาควัต  ศรีสุรพล มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความ
เข้มแข็งในต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

HMO-63 16.20-16.45 น. นายสุรพจน ์ เตาะเจริญสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ต่อการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวใน
จังหวัดขอนแก่น 

HMO-17 16.45-17.10 น. นส.พีรณัฐ  เอี่ยมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางในการพัฒนาระบบการลงทะเบียน
กรณีพิเศษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 
ณ ห้อง COLA 210 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

HMO-14 13.00-13.25 น. นางกัลยา  ยศค าลือ มหาวิทยาลัยราชภฎั
เลย 

การเรียนรู้ด้านการเมืองและความคิดเหน็ต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2550 ของนักศึกษาสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย 

HMO-27 13.25-13.50 น. นส.เพราพิลาศ  ภแูสงศร ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบ 
Balanced Scorecard ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ กรณีศึกษา : เทศบาล
นครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

HMO-78 13.50-14.15 น. นส.ภัทรา  ไชยบญุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาศักยภาพวิสาหกจิชุมชนกลุ่มผ้า
ไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก กรณีศึกษา: 
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดรัง อ าเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม 

HMO-57 14.15-14.40 น. นส.พูลศิลป์  วังโปร่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการการจด
ทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

HMO-37 14.40-15.05 น. นายณัฐกรรณ  แสงสุวรรณศรี มหาวิทยาลัย       
นอร์ทกรุงเทพ 

การพัฒนาทักษะแรงงานกับการยอมรับฝีมือ
แรงงาน ของสถานประกอบกจิการขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

HMO-31 15.05-15.30 น. นายจกัรพันธ ์ นาทันร ิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริหารกจิการสาธารณะแนวใหม่ดว้ย
การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการลงทุน
ภาครัฐ กรณีศึกษาเมืองสังข์ทอง นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว 

HMO-21 15.30-15.55 น. นส.พิลาสิน ี นวิาศะบุตร มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ 

การศึกษาปจัจยัลักษณะทางกายภาพในภูมิ
ทัศน์การบริการ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า ที่ใช้บริการโรงแรมขนาดเล็ก 
ประเภทบูทีค ในกรุงเทพมหานคร 

HMO-66 15.55-16.20 น. นส.ระพีพร  สอนเพ็ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาตรการการจัดการขยะของเทศบาลต าบล
เชียงคาน จังหวัดเลย 

HMO-64 16.20-16.45 น. นส.มินระดา  โคตรศรีวงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความส าเร็จ 
กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลมึ 
ต าบลมะบ้า อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

HMO-61 16.45-17.10 น. นางสุธาทิภย์  วัฒนกุล วิทยาลยัคณาสวัสดิ์ 
มหาสารคาม 

แนวทางการเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาลต าบล
หนองบัวอ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน ี

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

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 
ณ ห้อง COLA 206 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รหัส เวลา 
น าเสนอ-ถามตอบ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

HMO-55 13.00-13.25 น. นางทิวารัตน์  มนตร ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมีย่อ้มสี
ธรรมชาติของหมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง 
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

HMO-53 13.25-13.50 น. นส.ขวัญข้าว  พลเวียงค า มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาระบบงานสารบรรณเทศบาลนคร
ขอนแก่น 

HMO-51 13.50-14.15 น. นส.จิรารัตน์  บุญส่งค์ มหาวิทยาลัย     
สงขลานครินทร์ 

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 

HMO-12 14.15-14.40 น. นายพงษ์พัฒน์  ปาทา มหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาองค์ประกอบนิเวศวิทยาและวถิี
ชีวิตชุมชนป่าทาม โดยการประยุกต ์ระบบ
ภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา ปา่ทาม
กุดเป่ง จังหวัดร้อยเอ็ด 

HMO-6 14.40-15.05 น. ว่าที่ ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น การมีส่วนร่วมที่มีความสัมพันธ์กับการ
ด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นในอ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

HMO-70 15.05-15.30 น. นส.บุษยลักษณ์  มงคลธง มหาวิทยาลัยขอนแก่น การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
โครงการบ้านหนังสือชุมชน ส านกังาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

HMO-33 15.30-15.55 น. นส.ดลพร  ศรีฟ้า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน 
กรุงเทพมหานครเพื่อการสอนในรายวิชา
คอมพิวเตอร์สามมิต ิ

HMO-22 15.55-16.20 น. นายพงศ์เสวก เอนกจ านงค์พร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รูปแบบพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
ประชากรรุ่นเบบี้บูมในกรุงเทพมหานคร 

HMO-16 16.20-16.45 น. นายพบพริษฐ์  อยู่เกต ุ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานสถาบัน
การเงิน : ศึกษากรณี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ส านักงานใหญ ่

HMO-5 16.45-17.10 น. นส.ภัทรปภา  อินทนิล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพร้อมของ
บุคลากรส านักงานทางหลวงชนบทที่ 6 เพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 
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รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 

ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมพีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

รหัส เวลา 
ประจ าจุดตอบ

ข้อซักถาม 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ชื่อเรื่องภาษาไทย 

HMP-9 13.30-16.30 น. นายเกียรตยิศ  แฉล้มเขตร์ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดา้นการ
กีฬา ขององค์การบริหารสุ่วนจังหวัดขอนแก่น 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

HMP-15 13.30-16.30 น. นางพิมพ์ลิขิต  แกว้หานาม มหาวิทยาลัยราชภฎั
กาฬสินธุ ์

กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา
บ้านค าไผ่-โนนสง่า จังหวัดกาฬสินธุ ์

HMP-29 13.30-16.30 น. นายอ าพล บุญพินิช มหาวิทยาลัยราชภฎั
กาฬสินธุ ์

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ
พัฒนาทุนทางสังคม กรณีศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉุินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ ์

HMP-32 13.30-16.30 น. นายธนภูมิ  ธราวุธ มหาวิทยาลัยราชภฎั
เทพสตรี 

รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

HMP-41 13.30-16.30 น. นส.สิรินดา  กมลเขต มหาวิทยาลัยราชภฎั
กาฬสินธุ ์

ปัจจัยทีก่่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทของเยาวชน
ในเขตสถานบันเทิงรอบรั้วมหาวิทยาลยั 
กรณีศึกษา สถานบันเทิงรอบรั้วมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

HMP-46 13.30-16.30 น. นส.ดาวเรือง  ค ามูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการจัดการความ
ขัดแย้งของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลต าบล 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

HMP-47 13.30-16.30 น. นส.อาริยา  ป้องศิริ สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ 

คุณค่าใหม่ของคนวัยเกษียณ 

HMP-74 13.30-16.30 น. นส.จริยา  ชาตะสุวจันานนท ์ สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ 

ศักยภาพเมืองคู่แฝด : เขตเศรษฐกิจพิเศษ
มุกดาหาร - เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน 

HMP-75 13.30-16.30 น. นายสมชาย  พลอยบุญนะ มหาวิทยาลัยสยาม วิเคราะห์ประสิทธิผลทางการเงินของ บริษัท สห
เสริมทรัพย์สตีล จ ากัด 

  


