
กลุ่มรัฐศาสตร์ 
“ห้องน าเสนอ 1” 

ณ  ห้องประชุมชั้น 1  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ 
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ 
 
ล าดับ เวลา เรื่อง ผู้น าเสนอ 
101 13.00 - 13.20 น. ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

ของนิตยสารยุทธโกษ ตั้งแต่ พ.ศ.2547-2565 
ผศ. ดร.วันวชิิต บุญโปร่ง 

102 13.25 - 13.45 น. ความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยในช่วง 
เบร็กซิต: นิยามใหม่ของแนวคิด ‘Global Britain’ ในประเทศไทย 

อรุณรัตน์ จินดา 

103 13.50 - 14.10 น. ที่มาของวุฒิสภา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย ฟิลิปปินส์  
กัมพูชา มาเลเซีย และเมียนมาร์ 

อเนก สุขดี 

104 14.15 – 14.35 น. การเมืองเรื่องน้้า : มองอ้านาจของจีนเหนือลุ่มแม่น้้าโขงผ่านกรอบ
อ้านาจน้าทางน้้าและจักรวรรดินิยมทางทรัพยากร 

พลวัชร ร้อยอ้าแพง 

105 14.40 - 15.00 น. น้้า การเมือง และสถาบันกษัตริย์ : การเมืองของการจัดการน้้าภายใต้
พระราชอ้านาจ 

กิตต ิวิสารกาญจน 

106 15.05 – 15.25 น. แนวทางการพัฒนาโครงการเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา  อ้าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ไฉน ตาค้าแสน 

 
  



กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
“ห้องน าเสนอ 2” 

ณ  ห้องปริญญาโท ชั้น 3  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย 
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์ปฐมทัศน์  บรรณเลิศ 
 

ล าดับ เวลา เรื่อง ผู้น าเสนอ 
201 13.00 - 13.20 น. การบูรณาการการจัดท้าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่  

(One Plan) ของหน่วยงานในจังหวัดน่าน 
ณัฐสิทธิ์ ค้าอุ่น 

202 13.25 - 13.45 น. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้าแผนพัฒนาต้าบล
พะเนา อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ผศ. ว่าที่ ร.อ. ดร.คธาวธุ พลโคตร 

203 13.50 - 14.10 น. การก้าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ศิริรัตน์ โกฎิค้า 

204 14.15 – 14.35 น. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับการพัฒนาทุนมนุษย์
ในการขับเคลื่อนองค์การสู่ความส้าเร็จ 

ยุสรอ โอมณี และคณะ 

205 14.40 - 15.00 น. ความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มินตรา หาญกล้า 

206 15.05 - 15.25 น. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานราชการ ศิวกร คุณาวัน 
 
 

 
 
 
 
 

  



กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 2 
“ห้องน าเสนอ 3” 

ณ  ห้องเรียน 2032 ชั้น 3  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง 
   2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร 
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 
 

ล าดับ เวลา เรื่อง ผู้น าเสนอ 
301 13.00 - 13.20 น. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการป้องกันและควบคุม 

COVID – 19 ส้าหรับมหาวิทยาลัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้วยแบบจ้าลองของประเทศนิวซีแลนด์ 

ผศ.ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก   
และคณะ 

302 
 

13.25 - 13.45 น. การน้าระบบ e-DOPA License มาใช้ในงานการอนุญาตทาง
ปกครอง ของที่ท้าการปกครองอ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

กันทชาติ คงอุป และคณะ 

303 13.50 - 14.10 น. การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร: 
กรณีศึกษา แอพพลิเคชั่น PEA Life ของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 

รัชนีกร กองเมืองปัก 

304 14.15 – 14.35 น. การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะย่านชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมือง   
ต้นเปา อ้าเภอสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ละอองทิพย์  พรหมปาลิต 

305 14.40 - 15.00 น. โอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
เขตเมืองชายแดน ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ดร.นวิทย์ เอมเอก 

 
 
 
 
 
 
 
  



กลุ่มกฎหมาย 
“ห้องน าเสนอ 4 ” 

ณ  ห้องเรียน 2033 ชั้น 3  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : 1. รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิดิเทพ อยู่ยืนยง 
ผู้ด าเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์ 
 

ล าดับ เวลา เรื่อง ผู้น าเสนอ 
401 13.00 - 13.20 น. เสรีภาพกับการหมิ่นประมาทบนสังคมออนไลน์ ผศ.กานต์ กาญจนพิมาย  

และคณะ 
402 

 
13.25 - 13.45 น. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการสงเคราะห์หลังปล่อย

ผู้ต้องขังสูงอายุ ในประเทศไทย 
ดร.จรรยา แผนสมบูรณ์  
และคณะ 

403 13.50 - 14.10 น. ระบบสืบค้นฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เนธิชัย ธานะราช  
และคณะ 

404 14.15 – 14.35 น. แนวทางการพัฒนากฎหมายและนโยบายการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนกรณีการสอดส่องการสื่อสารโดยรัฐ 

บัณฑิต หอมเกษ 

405 
 

14.40 - 15.00 น. การบริหารและการจัดการเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สุนิสา จิตประไพย  
และคณะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
“ห้องน าเสนอ 5 ” 

ณ  ห้องเรียน 2041 ชั้น 4  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : 1. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  รัตนสิมากูล 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสงี่ยม บุญพัฒน์ 
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์กอบกุลณ์  ค าปลอด 
 
ล าดับ เวลา เรื่อง ผู้น าเสนอ 
501 13.00 - 13.20 น. กลยุทธ์และกระบวนการสร้างข่าวบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเชียงใหม่นิวส์ รศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ และ

คณะ 
502 13.25 - 13.45 น. อิทธิพลของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว

ตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง 
ผศ.ดร.วิลาวัลย ์จันทร์ศรี  
และคณะ 

503 13.50 - 14.10 น. บุญประเพณีแซนโฎนตา : คุณค่าและความคงอยู่ของชุมชนเขมร 
พ้ืนถิ่น จังหวัดสุรินทร์ 

ดร.อุษา  กลมพันธ์ และคณะ 

504 14.15 – 14.35 น. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ของอ้าเภอ 
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาคินัย อินต๊ะริด 

505 14.40 - 15.00 น. การศึกษาและส่งเสริมอาชีพการท้าแจ่วปลาแห้ง กลุ่มแม่บ้าน 
เจียมปรางค์ อ้าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

พลสยาม สุนทรสนิท  
และคณะ 

506 15.05 - 15.25 น. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้กับพฤติกรรมการใชัสื่อสังคม
ออนไลน์ ของนักศึกษาคณะหนึ่ง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เกตุสุดา พงษ์นุรักษ์ และ
คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
“ห้องน าเสนอ 6” 

ณ  ห้องเรียน 2044 ชั้น 4  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลนภา จุลสุทธิ 
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์ ดร.อรุณี อินเทพ 

ล าดับ เวลา เรื่อง ผู้น าเสนอ 
601 

 
13.00 - 13.20 น. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) : กรณีศึกษาพ่อค้าแม่ค้าในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

มนัสวรรณ ด้วงประดับ 
และคณะ 

602 
 

13.25 - 13.45 น. แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตบ้านท่าลี่ ต้าบลท่าลี่ อ้าเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

ธัญญรัตน์ โคตรวันดี  
และคณะ 

603 13.50 - 14.10 น. ทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุใน
จังหวัดสงขลา 

สุชานุช ผิวมณี 
และคณะ 

604 14.15 – 14.35 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรี กรณีศึกษาเทศบาล
ต้าบลบ่อแฮ้ว อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง 

พิชาพร สิทธิจู 

605 14.40 - 15.00 น. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลวังชิ้น อ้าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 

ผกามาศ ค้าแอ่ง 

606 
 

15.05 - 15.25 น. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
บ้านกุดหมากไฟ ต้าบลกุดหมากไฟ อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี 

กฤษฎา เมืองราช  
และคณะ 

607 
 

16.00 – 16.20 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผลิตเส้นไหมบ้านหนองกุง ต้าบลหนองกุงศรี อ้าเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี 

ธนพล น้อยสีเหลือง  
และคณะ 

608 
 

16.45 – 17.05 น. มาตรการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID 19) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 
อันดามัน 

วัชรพงษ์ เกื้อวงศ์ และ
คณะ 

609 17.15 - 17.35 น. แรงจูงใจในการบริการสาธารณะของนักศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก มานิตา เรืองนุ้ย และ
คณะ 

 
  



การน าเสนองานภาคโปสเตอร์ 
ณ  ห้องประชุมชั้น 2  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราดวง สมณศักดิ์ 
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์ยุทธศาสตร์  หน่อแก้ว 
เริ่มเวลาน าเสนอ:  เวลา 13.30 น. 
 

ล าดับ เรื่อง ผู้น าเสนอ 
701 การศึกษาคุณภาพชีวิตเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนของ  ประชาชนใน

ชุมชนต้าบลห้วยส้าราญ อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผศ.กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา  
และคณะ 

702 การเทียบเคียงสมรรถนะในการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยุทธศิลป์ ชูมณี และคณะ 
703 นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเพ่ิม รายได้เพ่ือรองรับสังคมสูง

วัย 
ภูดิท เรืองรอง และคณะ 

704 
 

บทบาทของวุฒิสภากับความเป็นประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย 
พุทธศักราช 2560 

อดุลกิจ อุทัยเสรี 

705 
 

แนวคิดการครองความเป็นเจ้าภายใต้การอธิบายความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง
รัสเซียกับยูเครน 

จิตลดา หมู่พยัคฆ์ 

706 
 

มาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต้าบล    
ส้ามะโรง อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ปิยะพงศ์ เรืองพรหม  
และคณะ 

707 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต้าบลนาวุ้ง อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ยงศิลป์ อ่วมส้าอาง  
และคณะ 

708 
 

การพัฒนาสมรรถนะของทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร บริษัท มาห์เล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ้ากัด 

รัฐธีร์ เอกนิธิกุลสิทธิ์ 

709 
 

องค์ประกอบของการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

พิชญ์นภานันท์ ธนนิลกุล 
 

 
 
  



การน าเสนองานภาคโปสเตอร์ (ต่อ) 
ณ  ห้องประชุมชั้น 2  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
ล าดับ เรื่อง ผู้น าเสนอ 
710 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ต้าบลล้าผักกูด อ้าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 

เมธินี ชงัดเวช 

711 
 

ประสิทธิผลการดูแลสุขภาพประชาชนของอาสาสมัครสาธารณสุข : กรณีศึกษาอ้าเภอ
เมืองและอ้าเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี 

สุกัญญา โฉมงาม  
และคณะ 

712 
 

การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท เอ็นอาร์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด 

พิชญ์นภานันท์ ธนนิลกุล 

713 ทัศนคติของประชาชนต่อการปลดล็อกกัญชาออกจากพระราชบัญญัติยาเสพติด 
กรณีศึกษา ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา 

นางสาวจตุพร ภูมิประมาณ 
และคณะ 

714 การศึกษาผลกระทบจากการสร้างเข่ือนในแม่น้้าโขง: กรณีศึกษาชุมชนในเขตพ้ืนที่ 
เทศบาลต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

นางสาวกัญญาณัฐ ใจหมั้น และ
คณะ 

715 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง 
เก่าจังหวัดน่าน 

นายก้องเกียรติ วงค์ใหญ่ และ
คณะ 

716 ทัศนคติของประชาชนต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษอ้าเภอเชียงแสน: กรณีศึกษาเทศบาล 
ต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

นางสาวอ้าไพ สระสม และคณะ 

717 ทัศนะคติของนักศึกษาท่ีมีต่อกลุ่มเพศทางเลือก กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย (LGBTQ+) 

นายคณาธิป กิจมานะทรัพย์ 
และคณะ 

 


