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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน 
ภำคบรรยำย 

 

ด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรม 
 
ห้องบรรยำย :  ห้อง 505A ชั้น 5   ภำคเช้ำ  เวลา 10.30 น.  
ประธำนกลุ่ม :  รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  บุญเจริญ   อาจารย์ ดร.สนั่น  ใจโชต ิ
ผู้ด ำเนินรำยกำร :  ดร.วิรัลพชัร  วงศ์วัฒน์เกษม 
เลขำนุกำร :  อาจารย์ธีรภัทร  วิชยพงศ์ 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OED101 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา 

ภควรรณ  ลุนส าโรง* 
รศ.ดร.เสาวณีย ์ สิกขาบัณฑิต    
ดร.พีระพงษ ์ สิทธิอมร 

OED102 รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา 
 

วิวัฒน์  ตู้จ านงค์* 
รศ.ดร.เสาวณีย ์ สิกขาบัณฑิต    
ดร.พีระพงษ ์ สิทธิอมร 

OED103 การจัดการเรียนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์โดยใช้วิธีการสอนแบบ
เอกัตภาพ ส าหรับทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ประภาพรรณ  เดชชาญชัย* 

OED104 การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

อัศวิน  ศรีใส* 

 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

และชมกำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
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ด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรม 
 
ห้องบรรยำย :  ห้อง 505A ชั้น 5   ภำคบ่ำย  เวลา 13.30 น.  
ประธำนกลุ่ม :  รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์ 
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ผู้ด ำเนินรำยกำร :  ดร.วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม 
เลขำนุกำร :  อาจารย์ธีรภัทร  วิชยพงศ์ 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OED105 แนวทางการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 

ดร.สาคร  มหาหิงค*์ 
 

OED106 การศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 

ขนิษฐา  หมวกขุนทด* 
 

OED107 การศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

วินัย  หนุนกระโทก* 
ศ.ดร.ธีระ  รุญเจริญ    
ดร.กิตต ิ วงษ์ชวลิตกุล 

OED108 การศึกษาความเป็นมืออาชีพของผู้อ านวยการโรงเรียนตาม
การรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

ธันยารัตน์  มุ่งศีลธรรม* 
 

OED109 การศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 5 

สุธิดา  ภู่มะดัน* 
ดร.มานะ  สินธุวงษานนท์    
ดร.วรสิทธิ์  รัตนวราหะ 

OED110 การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

โสภิดา  โพธิ์กิ่ง* 
ผศ.ดร.สมบูรณ์  ตัณยะ    
ผศ.ดร.ศรุดา  ชัยสุวรรณ 

OED111 การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

น้ าฝน  ปะพาน* 
ผศ.ดร.สมบูรณ์  ตัณยะ 
ดร.มานะ  สินธุวงษานนท์    

 

 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น ำเสนอผลงำน  
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ผู้ด ำเนินรำยกำร : อาจารย์ ดร.สาริศา  เจนเขว้า 
เลขำนุกำร : นางสาวนิรมล  อินทรเกษม 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OED201 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

นิตยา  กิตติเวชการ* 
รศ.ดร.สงวนพงศ ์ ชวนชม  
รศ.ดร.กรองทิพย์  นาควิเชตร 

OED202 การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

สุรสิทธิ์  มิตรชื่น* 
ผศ.ดร.ศรุดา  ชัยสุวรรณ 
ผศ.ดร.จ าเริญรัตน์  จิตต์จิรจรรย์ 

OED203 การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

โสภิตา แสนภูม ี
 

OED204 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

พีรภัทร กิจสนธิ์ 
 

 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

และชมกำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

ด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรม 
 
ห้องบรรยำย : ห้อง 506A ชั้น 5   ภำคบ่ำย  เวลา 13.30 น.  
ประธำนกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเริญรัตน์  จิตต์จิรจรรย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  เพชรสุข   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา  ทศตา 
ผู้ด ำเนินรำยกำร : อาจารย์ ดร.สาริศา  เจนเขว้า 
เลขำนุกำร : นางสาวนิรมล  อินทรเกษม 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OED205 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

ธนเดช  แท่นแก้ว* 
 

OED206 ภาพอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในทศวรรษหน้า  
(พ.ศ. 2556 – 2566) 

ดร.สิริศักดิ์ อาจวิชัย* 
ดร.ศิริพร  พ่ึงเพ็ชร์ 

OED207 ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความน่าจะเป็น ที่ใช้การสอนโดยเน้น
กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน 

จันทร์จิรา  ชาระ 
พันธ์ทิพา  คนฉลาด* 
อุรัจฉทาธ์  นามรักษ์ 
พรหมลิขิต  จิตจักร 

OED208 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ผศ.ดร.สงวนพงศ์  ชวนชม* 
ผศ.ดร.ชวลิต  เกตุกระทุม 
รศ.วัญญา  วิศาลาภรณ์   
ดร.ชุติมา  พรมผุย 

OED209 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานโรงเรียน กลุ่ม
สถานศึกษาในเขต พื้นที่ที่ 13 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

อัจฉราวดี  ทิพนัส* 
จิรวัฒน์  วรุณโรจน ์
สุนทร  ฉมารัตน์ 

OED210 การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ชัญญ์นภัส  ศศิเมธานนท์* 
จิรวัฒน์  วรุณโรจน ์
สุนทร  ฉมารัตน์ 

OED211 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดเล็กของ
คณะกรรมการในสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ฑิฆัมพร ภูลายยาว* 
จิรวัฒน์  วรุณโรจน ์
สุนทร  ฉมารัตน์ 

 

 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น ำเสนอผลงำน  



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

ด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรม 
 
ห้องบรรยำย : ห้อง 507A ชั้น 5   ภำคเช้ำ  เวลา 10.30 น.  
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อาจารย์ ดร.จันทร์  ติยะวงศ์    อาจารย์ ดร.จีรวัฒน์  กิติเชฐสรรค์ 
ผู้ด ำเนินรำยกำร :  อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  ไกรบ ารุง 
เลขำนุกำร :  อาจารย์ปิยาภร  คงทรัพย์สินสิริ 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OED301 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

พณัทดา  วิเชียร* 
 

OED302 การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

วิเชียร ม่วงมุข* 
รศ.บรรจบ บุญจันทร์ 
 

OED303 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 
การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (แขนงวิชาหลักสูตรและการ
สอน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.สมเกียรติ  อินทสิงห์* 
ผศ.สุนทรี  คนเที่ยง    
ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์    
ผศ.ดร.นงลักษณ์  เขียนงาม 

OED304 การศึกษาความสุขในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ตาลเดี่ยว  แอแดง* 
ผศ.ดร.ศรุดา  ชัยสุวรรณ    
ดร.สมบูรณ์  ตันยะ 

 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

และชมกำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
 

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

ด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรม 
 
ห้องบรรยำย : ห้อง 507A ชั้น 5   ภำคบ่ำย  เวลา 13.30 น.  
ประธำนกลุ่ม :  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  โครตบรรเทา 
อาจารย์ ดร.จันทร์  ติยะวงศ์    อาจารย์ ดร.จีรวัฒน์  กิติเชฐสรรค์ 
ผู้ด ำเนินรำยกำร :  อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  ไกรบ ารุง 
เลขำนุกำร :  อาจารย์ปิยาภร  คงทรัพย์สินสิริ 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OED305 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สรรเพชญ  โทวิชา* 
ดร.ศักดา  สถาพรวจนา 

OED306 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

นิภารัตน์  นรักษ์มาก* 
 

OED307 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
กับประสิทธิผล การบริหารของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของครู 

บังอร  เครือประกอบ* 
 

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น ำเสนอผลงำน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

ด้ำนบริหำรธุรกิจ โลจสิติกส ์และกำรท่องเทีย่ว 
 
ห้องบรรยำย : ห้อง 502A ชั้น 5   ภำคเช้ำ  เวลา 10.30 น.  
ประธำนกลุ่ม :  อาจารย์ ดร.กนกอร  บุญมี 
อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอ๊ียบศิริ    อาจารย์ ดร.ณิชรัตน์  แสงทอง 
ผู้ด ำเนินรำยกำร : อาจารย์เทพรัตน์  เอ้ือธรรมถาวร 
เลขำนุกำร : อาจารย์ปาลิดา  เชษขุนทด 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OBA101 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบสารสนเทศทางบัญชีของผู้ท า
บัญชีในประเทศไทย 

พัชรี  บุญอ านวยกิจ* 
 

OBA102 การลดข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้วยการประยุกต์ใช้หลักการการ
ท างานส าหรับคุณภาพโดยสมบูรณ์ร่วมกับเทคนิคิิกิ์ ิิกมา : 
กรณีศึกษาโรงงานประกอบเบาะนั่งรถยนต์ 

กอบแก้ว  จ าปาศักด์ิ* 
สุธาศิณี  สุศิวะ 

OBA103 การรับรู้คุณภาพการให้บริการรถสาธารณะที่มีต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ กรณีศึกษารถแท็กิี่ใน
กรุงเทพมหานคร 

อังคณา  ศิริอ าพันธ์กุล* 
 

OBA104 การศึกษาคุณสมบัติและทักษะบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ตาม
ความคาดหวังขององค์กร 

ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส* 
พรพิมล  บุณฑริก 
ศิโรช  อโนมะศิริ 
ศุภสิน  สุริยะ 

 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

และชมกำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

ด้ำนบริหำรธุรกิจ โลจสิติกส ์และกำรท่องเทีย่ว 
 
ห้องบรรยำย : ห้อง 502A ชั้น 5  ภำคบ่ำย  เวลา 13.30 น.  
ประธำนกลุ่ม :  อาจารย์ ดร.กนกอร  บุญมี 
อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอ๊ียบศิริ   อาจารย์ ดร.ณิชรัตน์  แสงทอง 
ผู้ด ำเนินรำยกำร : อาจารย์เทพรัตน์  เอ้ือธรรมถาวร 
เลขำนุกำร : อาจารย์ปาลิดา  เชษขุนทด 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OBA105 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกประเภท
เครื่องประดับเพ่ือเพ่ิมยอดขายของกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จาก
วัสดุธรรมชาต ิต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

วรพล  เลิศประเสริฐเวช* 
ทักษญา  สง่าโยธิน 
 

OBA106 แนวทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกของกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

วิไลวัลย์  ฐิติรุ่งเรือง* 
ทักษญา  สง่าโยธิน 

OBA107 การออกแบบการวางแผนการผลิตเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ : 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม 

สุพัตรา งันเกาะ* 
นภดล  เดชประเสริฐ 

OBA108 ปัจจัยที่สร้างภาวะความสุขในการท างานของพนักงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในเขตอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ลักษณา  สุระมรรคา* 
ทักษญา  สง่าโยธิน 
 

OBA109 การปรับปรุงกิจกรรมการจัดเก็บวัตถุดิบเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน 

สุนันท์นภัส  ก่อเกิด* 
นภดล  เดชประเสริฐ 

OBA110 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้าน
กาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

อังควิภา  แนวจ าปา* 
 

OBA111 การจัดการด้านการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
ความคิดเห็นต่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน อ.แม่สาย  
จ.เชียงราย 

อรวรรณ  จ าพุฒ* 
 

 

 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น ำเสนอผลงำน  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
 
ห้องบรรยำย :  ห้อง G03  ชั้น G   ภำคเช้ำ  เวลา 10.30 น.  
ประธำนกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณชัย  ชื่นธวชั 
อาจารย์รัตนา  สุมขุนทด     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร 
ผู้ด ำเนินรำยกำร : อาจารย์สุกัญญา  ใจอดทน 
เลขำนุกำร : นางสาวปฏิญญา  โลหะนิตย์ 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OIT101 การใช้ประโยชน์และความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศกิจกรรม
นักศึกษา 

เกษม  เขษมพุฒเรืองศรี*  
กวิทธิ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
สุนิสา  สายอุปราช 

OIT102 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารด้านการบริการวิชาการ ส าหรับ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา 

สุธินันท์  พรมสุริย์* 
วรฤทธิ์  กอปรสิริพัฒน์ 
 

OIT103 การทดสอบประสิทธิภาพไมโครโปรเิสเิอร์สถาปัตยกรรม x86 
และสถาปัตยกรรม ARM ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดเล็ก 
ส าหรับการใช้งานในรูปแบบ Captive Portal 

พงศ์พันธ์  มามาก* 
สมชาย  เล็กเจริญ 
 

OIT104 การศึกษาการจัดการข้อมูลบนเว็บไิต์ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics ในยุค 
Thailand 4.0 ด้วยเครื่องมือ SEO 

ธวัชชัย  สุขสีดา* 
ลลิตา  สันติวรรักษ์* 
 

 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

และชมกำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
 
ห้องบรรยำย :  ห้อง G03  ชั้น G   ภำคเช้ำ  เวลา 13.30 น.  
ประธำนกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณชัย  ชื่นธวชั 
อาจารย์รัตนา  สุมขุนทด     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร 
ผู้ด ำเนินรำยกำร : อาจารย์สุกัญญา  ใจอดทน 
เลขำนุกำร : นางสาวปฏิญญา  โลหะนิตย์ 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OIT105 การท านายการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาด้วยเทคนิคการเลือกคุณลักษณะและการเรียนรู้แบบ 
มีผู้ฝึกสอน 

ศิริศักดิ์  เกตุแก้ว* 
สุรีภรณ์  มหาสวัสดิ ์
กีระชาติ  สุขสุทธิ์  และคณะ 

OIT106 การประยุกต์วิธีการเพ่ือนบ้านใกล้ที่สุดเพ่ือการตรวจติดตามสภาพ
เครื่องจักร 

สุพีรวงศ์  โพธิกนิษฐ์* 
เวชวิชช  จุฑางกูร 
กีระชาติ  สุขสุทธิ์  และคณะ 

OIT107 การจ าแนกประเภทเิลล์เพ่ือท านายหาความเสี่ยงการเกิด
โรคมะเร็ง 

ธนพัฒน์  ปุริศรี 
นาวิน  คันภูเขียว* 
รติพร  จันทร์กลั่น  และคณะ 

OIT108 การท านายการก าเริบของบาดแผลหลังการรักษาโดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก 

กิตติภัฎ  ศรีวงษ*์ 
ภูมิรพี  ภูมิค้า 
กีระชาติ  สุขสุทธิ์  และคณะ 

OIT109 การท านายการตอบสนองข้อเสนอด้านการเงินของลูกค้าธนาคาร
ด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ภูมิมินทร์  บางบุญยืน* 
สุริยะพล  ศศิวิมลฤทธิ์ 
กีระชาติ  สุขสุทธิ์  และคณะ 

OIT110 การจ าแนกประเภทลูกค้าท่ีใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 

ฐานะมาศ  อานามวัฒน์* 
สุริฉาย  จิตหาญ 
กีระชาติ  สุขสุทธิ์  และคณะ 

 
 

  

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

รหัส
น ำเสนอ 

ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OIT111 การท านายหาปัจจัยหลักในการย้ายค่ายผู้ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือของลูกค้า ด้วยเทคนิคการสร้างรายการตัวเลือกใน
การตัดสินใจ 

วุฒิวัฒน ์ ศรโส* 
วุฒิวัฒน์  ศรโส 
กีระชาติ  สุขสุทธิ์  และคณะ 

OIT112 การวิเคราะห์หาองค์ประกอบหลักส าหรับการท านายรายได้จาก
โปรโมชั่นยอดขายค้าปลีก 

สุรีภรณ์  มหาสวัสดิ์* 
ศิริศักดิ ์ เกตุแก้ว 
รติพร  จันทร์กลั่น  และคณะ 

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น ำเสนอผลงำน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

ด้ำนบริหำรธุรกิจ โลจสิติกส ์และกำรท่องเทีย่ว 
 
ห้องบรรยำย : ห้อง G04  ชั้น G   ภำคเช้ำ  เวลา 10.30 น.  
ประธำนกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  มีมาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรภัส  ศรีวะรมย ์   อาจารย์ ดร.สุวรรณ  เดชน้อย 
ผู้ด ำเนินรำยกำร : อาจารย์ประภากร  อุ่นอินทร์ 
เลขำนุกำร : นายสุรสิทธิ์  เขียวเชย 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OBA201 การจัดการขนส่งผู้โดยสารของโรงแรมขวัญมอ จังหวัดขอนแก่น ปฏิพัทธ์  ตันมิ่ง* 
 

OBA202 ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหาร  
U-Midnight: กรณีศึกษาผู้บริโภคกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บุณยานุช  ลีชา* 
สุธาศิณี  สุศิวะ 

OBA203 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะคงอยู่ของพนักงานปฏิบัติการ  
ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เขตภาคกลาง และ 
ภาคตะวันออก ของประเทศไทย 

โกวิทย์  สจิรวัฒนากุล* 
ผศ.จุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ์ 

OBA204 การบริหารจัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

เมธาสิทธิ์  สิริจันทร์ชื่น* 
รศ.ดร.เพ็ญณ ี แนรอท 

 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

และชมกำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
 
ห้องบรรยำย : ห้อง G04  ชั้น G    ภำคบ่ำย  เวลา 13.30 น.  
ประธำนกลุ่ม :  อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์  โสภณ 
อาจารย์ ดร.สราวุธ  สายจันมา      อาจารย์สุปราณี  ทัพมงคล  
ผู้ด ำเนินรำยกำร :  อาจารย์ภควรรณ  ลุนส าโรง 
เลขำนุกำร :  อาจารย์คุณัญญา  หอมหวล 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OIT201 การศึกษาการท านายผลตอบรับของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์การ
จ าแนกประเภท เปรียบเทียบ กับการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 

ประภาศรี  ศักดิ์สมมนต์* 
กีระชาติ  สุขสุทธิ์ 
รติพร  จันทร์กลั่น  และคณะ 

OIT202 การประเมินการใช้งานเว็บไชต์ตอบสนองส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
และคอมพิวเตอร์ 

วริญทร  เจนชัย* 

OIT203 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบการิื้อและลักษณะของ
ผู้บริโภคด้วยเครือข่ายแบบเบย์ 

พงษ์พิพัฒน์  พรมวงค์* 
ธีรัช  แสนคาร 
กีระชาติ  สุขสุทธิ์  และคณะ 

OIT204 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ชุดข้อมูลทางการแพทย์ โดยวิธีเพ่ือน
บ้านทีใ่กล้เคียงท่ีสุดและโครงข่ายประสาทเทียม 

ชัชพล  พาเจริญวงษ์* 
อัญรินทร์  อนันตศักดิ์ชัย 
กีระชาติ  สุขสุทธิ์  และคณะ 

OIT205 โมบายแอพพลิเคชั่นโลกเสมือนผสานโลกจริงส าหรับการ
ลงทะเบียนสัมมนา 

คม  ทองค า* 
ผศ.ดร.สมชาย  เล็กเจริญ 

OIT206 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tenses บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 

รังสรรค์  มาปิยะพันธ์* 
ธานิล  ม่วงพูล    
อวยไชย  อินทรสมบัติ 

OIT207 การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและการให้บริการจองห้องพัก 
ด้วยเทคนิค Distributed database System 

มรรฑนภรณ์  มลิวัลย์* 
ธานิล  ม่วงพูล    
เกล้ากัลยา  ศิลาจันทร์ 

OIT208 นวัตกรรมการสอนดนตรีไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

ฐานิตา  ใจกล้า* 
ธานิล  ม่วงพูล 
อวยไชย  อินทรสมบัติ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

รหัส
น ำเสนอ 

ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OIT209 ระบบติดตามวัวโดยใช้สัญญาณ Wifi ยุทธนา  โฉมจ าปา* 
ธานิล  ม่วงพูล 
อวยไชย  อินทรสมบัติ 

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น ำเสนอผลงำน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

ด้ำนกฎหมำย กำรเมือง และกำรปกครอง 
 
ห้องบรรยำย : ห้อง G05  ชั้น G   ภำคเช้ำ  เวลา 10.30 น.  
ประธำนกลุ่ม :  รองศาสตราจารย์บัญชา  วิทยอนันต์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน ์
ผู้ด ำเนินรำยกำร : อาจารย์ปรัชญา  ศิลปะ 
เลขำนุกำร : อาจารย์ศศิมาภร  สร้อยกระโทก 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OLA101 ความส าเร็จในการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กรณีศึกษา : 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านโคกส าราญ ต าบลโคกส าราญ 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

สาวิตรี  เพียรขุนทด* 
ดร.สถาพร  มงคลศรีสวัสดิ์ 

OLA102 แนวทางการพัฒนาสภาพการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

สายัณห์  งวงช้าง* 
ดร.สถาพร  มงคลศรีสวัสดิ์ 

OLA103 การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน : กรณีศึกษาในเขต
เทศบาลต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

พินิจ  สร้อยค า* 
ดร.สถาพร  มงคลศรีสวัสดิ์ 

OLA104 การพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา กองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ธนบรรณ  น้ ากระจาย* 
ดร.สถาพร  มงคลศรีสวัสดิ์ 

OLA105 แนวทางการจัดการป่าโดยชุมชน กรณีศึกษา ป่าบ้านกุดดุก ต าบล
ทรายมูล อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

ชนนุชา  บุบผา* 
ดร.สถาพร  มงคลศรีสวัสดิ์ 

 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

และชมกำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560   ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวตักรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0”  วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 

ด้ำนวทิยำศำสตร์สุขภำพ กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม และ  
ด้ำนวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ 
 
ห้องบรรยำย : ห้อง G05  ชั้น G   ภำคบ่ำย  เวลา 13.30 น.  
ประธำนกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไข่เกษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พอ.หญิง สุดาลักษณ ์ ธัญญาหาญ  อาจารย์ ดร.ชุภาศิริ  อภินัท์เดชา 
ผู้ด ำเนินรำยกำร : อาจารย์ภัทราวรรณ  รถเพ็ชร 
เลขำนุกำร : อาจารย์อรนุช  เขตสูงเนิน 

 
รหัส

น ำเสนอ 
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

OHS101 การละเล่นพื้นบ้านที่มีผลต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของ
เด็กในจังหวัดศรีสะเกษ 

ดร.เตชภณ  ทองเติม* 
 

OHS102 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองและ
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง* 
 

OHS103 การออกก าลังกายระยะสั้นเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้า
ท้องในอาสาสมัครที่ไม่ได้รับการฝึกการออกก าลังกาย 

เบญจรัตน์  จันสน* 
นิวัติ  เทพาวราพฤกษ์ 
สุเมธ  เหมะวัฒนะชัย และคณะ 

OHS104 คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ปวริศา  เสาว์บุปผา* 
ผศ.ธนัช  กนกเทศ 

OHS105 การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของระบบท่อส่งก๊าิธรรมชาติ
จากพม่าของประชาชนใน อ าเภอทองผาภูมิ และ อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ภัทรกร   ชัยสินธุ*์ 
สามัคคี  บุณยะวัตน์ 
สมนิมิตร  พุกงาม  และคณะ 

OSC101 ศึกษาการสังเคราะห์ไฮดรอกิีอะพาไทต์จากกระดูกสัตว์ 
 

อดิศร  ปานฟัก* 

OSC102 การศึกษามลพิษทางอากาศในพื้นที่ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 

กัญญาณี  แสงเกียรติยุทธ* 
สุวนิดา  อัญจิรเวโรจน์  
วนิสา  สุรพิพิธ 

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น ำเสนอผลงำน  

 
 


