
ห้องน ำเสนอย่อย (เช้ำ)  
วันที่ 25 เมษำยน พ.ศ.2562 

เวลำ 10.15 – 12.15 น. 

  



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1
10.15 - 12.15 C5 บ้านบึง บริหารงานยุติธรรม

นางสาวกรกมล เทศสวัสด์ิ                    

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
ทัศนคติของข้าราชการต ารวจเก่ียวกับแนวทางการปฏิรูปต ารวจท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

องค์การ

2

10.15 - 12.15 C5 บ้านบึง บริหารงานยุติธรรม

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย                 

ดร.เทวษย์ บริรักษ์สันติกุล                   

ดร.ปกรณ์ ปรียาภรณ์ อาชญากรรมการค้าคาร์บอนเครดิต: การก่อเกิดของอาชญากรรมรูปแบบใหม่

3

10.15 - 12.15 C5 บ้านบึง บริหารงานยุติธรรม

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย                 

ผศ.ดร.วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี                     

นายปฏิพล หอมยามเย็น
การปฏิบัติต่อเหย่ืออาชญากรรมในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: การศึกษา

เปรียบเทียบระหว่างไทย สวีเดน และนอรเวย์

4

10.15 - 12.15 C5 บ้านบึง บริหารงานยุติธรรม

นางจินตนา ฟักแก้ว                           

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย                

ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถ่ือน การศึกษาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในจังหวัดระยอง

5

10.15 - 12.15 C5 บ้านบึง บริหารงานยุติธรรม

นายจิตรภาณุ สร้อยโสภาเจริญ              

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย                

ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสด์ิ ความหวาดกลัวอาชญากรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหน่ึง

6
10.15 - 12.15 C5 บ้านบึง บริหารงานยุติธรรม

นางสาวกาญจนวรรณ บุญอินทร์             

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
พฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ

แห่งหน่ึง

7

10.15 - 12.15 C5 บ้านบึง บริหารงานยุติธรรม

นางสาวสุธาทิพย์ ชินวุฒิ                       

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย                

ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสด์ิ การศึกษาคุณภาพการให้บริการของต ารวจในจังหวัดชลบุรี

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี



8

10.15 - 12.15 C5 บ้านบึง บริหารงานยุติธรรม

นายศราวุธ ศิริสวัสด์ิ                           

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย                

ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถ่ือน
การปรับตัวของสถานศึกษา ต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษาสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

9

10.15 - 12.15 C5 บ้านบึง บริหารงานยุติธรรม

นางชุติมา ศิริสวัสด์ิ                            

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย                

ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถ่ือน

การศึกษาปัญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของ

พนักงานราชการ ในสถานศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

10 10.15 - 12.15 C5 บ้านบึง บริหารงานยุติธรรม นางจิดาภา พรย่ิง มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดฐานความผิดทางอาญา 
แก่ผู้ก่อให้เกิดมลพิษส่ิงแวดล้อม


ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง ดร.รัชนี แตงอ่อน



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1 10.15 - 12.15 C6 แหลมฉบัง การวิจัยสถาบัน นางสาวรุ่งทิวา ปาลี การสร้างส่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตรท่ีเหมาะสมส าหรับคนยุคดิจิตัล (Generation Z)

2
10.15 - 12.15 C6 แหลมฉบัง การวิจัยสถาบัน นางสาวเกตุดาว หลงลืม

การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ปีการศึกษา 2560

3
10.15 - 12.15 C6 แหลมฉบัง การวิจัยสถาบัน นายไกรพล ปัญญาสุ

การศึกษาระดับการด าเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4
10.15 - 12.15 C6 แหลมฉบัง การวิจัยสถาบัน นางสาวสุนิสา นาคนวล

การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและความต้องการด้านแรงงาน

ด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก          (จังหวัดระยอง

, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรา)

5 10.15 - 12.15 C6 แหลมฉบัง การวิจัยสถาบัน นางสาวพรพนา ศรีสถานนท์ สภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันรัชต์ภาคย์

6
10.15 - 12.15 C6 แหลมฉบัง R2R นางอรอารีย์ อุชม

การพัฒนาโปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และวัสดุ 

ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

7 10.15 - 12.15 C6 แหลมฉบัง R2R นายสมบูรณ์ มาตรศรี การพัฒนาหุ่นจ าลองเพ่ือฝึกปฏิบัติการให้สารทดสอบในหนูแรท

8
10.15 - 12.15 C6 แหลมฉบัง R2R นางกัญญากร เกิดศรีเพ็ง

การน าระบบเอกสารสารสนเทศ (MUSIS) เพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารระบบคุณภาพของ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

9
10.15 - 12.15 C6 แหลมฉบัง R2R นางพัชรินทร์ สายขุน

การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดหาพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดลก่อนและหลังการเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ

10
10.15 - 12.15 C6 แหลมฉบัง การวิจัยสถาบัน นายเกียรติศักด์ิ พรมภักด์ิ

ความพึงพอใจต่อระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอลของผู้ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1 10.15 - 12.15 C7 ศรีราชา รัฐศาสตร์ นางสาวชญานิศวร์ เมธาสิทธ์ิรวิกุล การทูตใหม่ ใครคือนักการทูตในศตวรรษท่ี 21

2 10.15 - 12.15 C7 ศรีราชา รัฐศาสตร์ นายณัฐภัทร์ โสพิณ พลวัตรของการก่าหนดนโยบายค่าจ้างข้ันต่่าในประเทศไทย

3 10.15 - 12.15 C7 ศรีราชา รัฐศาสตร์ นางสาวชิตวรรณ ค่ามะยอม

ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ่ากัด ในยุค

ของระบอบเผด็จการ (คสช.)

4 10.15 - 12.15 C7 ศรีราชา รัฐศาสตร์ นายกันต์ แสงทอง

วัดกับรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับรัฐและการเผยแผ่พุทธศาสนาของวัด

พระธรรมกาย กรณีศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างวัดพระธรรมกายกับ

กระทรวงศึกษาธิการในโครงการ เด็กดี V-STAR

5 10.15 - 12.15 C7 ศรีราชา รัฐศาสตร์ นางสาววิลดาญ เด่นดารา บทบาทของกลุ่มเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี ในการขับเคล่ือนประเด็นสันติภาพ

6 10.15 - 12.15 C7 ศรีราชา รัฐศาสตร์ นายณพัทธ์ นรังศิยา

การศึกษาการเปล่ียนผ่านไปสู่การเมืองระดับชาติในระบอบรัฐสภาของนักกิจกรรม

นักศึกษาระหว่างพุทธศักราช 2557-2662

7 10.15 - 12.15 C7 ศรีราชา รัฐศาสตร์ นางสาวกัญญาภัทร เพชรร่วง

การมีอ่านาจในการต่อรอง หรือการมีส่วนร่วมของชาวนาท่ีมีต่อ รัฐ และทุนในช่วงระหว่าง

 และหลังโครงการรับจ่าน่าข้าว

8 10.15 - 12.15 C7 ศรีราชา รัฐศาสตร์ นางสาวพุทธสุดา หนุดหละ ใคร ก็ไม่อยากเป็นฝ่ายค้าน

9 10.15 - 12.15 C7 ศรีราชา รัฐศาสตร์ นายอัฑฒ์ พลเมฆ

การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การธารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย

ขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

10 10.15 - 12.15 C7 ศรีราชา รัฐศาสตร์ นางสาวนางสาวมัชฌิมา วชิระโพธ์ิ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในประเทศไทย

11 10.15 - 12.15 C7 ศรีราชา รัฐศาสตร์ นางสาวโชติสา ขาวสนิท นโยบายปราบปรามคอร์รับชันของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1
10.15 - 12.15 C9 อู่ตะเภา

การจัดการภาครัฐและเอกชน
นายพลศักด์ิ ชัยศรี

กุญแจไขความส าเร็จของความร่วมมือหลากหลายภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวในเชิงพ้ืนท่ี

2
10.15 - 12.15 C9 อู่ตะเภา

การจัดการภาครัฐและเอกชน
นายณัฐวุธ กองลุน

การศึกษาความม่ันคงในอาชีพของพนักงานบริษัท กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร จังหวัดชลบุรี

3
10.15 - 12.15 C9 อู่ตะเภา

การจัดการภาครัฐและเอกชน
นางสาวสุภาวดี ค าเกล้ียง

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง

4 10.15 - 12.15 C9 อู่ตะเภา การจัดการภาครัฐและเอกชน นางสาวสุภาวดี ค าเกล้ียง การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนหลักสูตรระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

5
10.15 - 12.15 C9 อู่ตะเภา

การจัดการภาครัฐและเอกชน
นางสุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์

Shared Responsibility: แนวทางการจัดท าบริการสาธารณะด้านสุขภาพโดย

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของต่างประเทศ

6
10.15 - 12.15 C9 อู่ตะเภา

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
นางสาวกนกวรรณ โอภาสพินิจ

ความรู้และเจตคติต่อการลดต้นทุนทางอ้อมของพนักงานบริษัทแห่งหน่ึง

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7

10.15 - 12.15 C9 อู่ตะเภา

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

นางสาวอรทัย การะเวก

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการลาของบุคลากร

ด้วยระบบลาออนไลน์กับกระบวนการลาด้วยเอกสาร

กรณีศึกษา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

8 10.15 - 12.15 C9 อู่ตะเภา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นางสาวภัทรชนก คุณธร การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0

9

10.15 - 12.15 C9 อู่ตะเภา
ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร

นายณฤพลวัทน์ โชติทุม
การวิจัยเชิงส ารวจเก่ียวกับพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ช้ันปีท่ี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

10 10.15 - 12.15 C9 อู่ตะเภา สังคมศาสตร์ นางสาวอภิรดี หายโศรก เส้นทางรถเมล์เขียวกับการเปล่ียนแปลงเมืองพะเยา

11
10.15 - 12.15 C9 อู่ตะเภา

สังคมศาสตร์
นางสาวสาริณีย์ ธีระ

วาทกรรมการด่ืมสุราและสถานการณ์การด่ืมในมิติสตรีและครอบครัว: กรณีศึกษาพ้ืนท่ี

จังหวัดพะเยา

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง อ.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1

10.15 - 12.15 C10 มาบตาพุด

R2R

นางสาวกนกรัตน์  นพโสภณ           

นางสาวรุ่งพร เหมือนแตง              

นางสาวสุชาดา จันทร์วัน
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง (Transformative Learning)

 ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

2
10.15 - 12.15 C10 มาบตาพุด

R2R

นางสาวตรีทิพย์นิภา  ส าราญบวรรัตน์

นายถาวร  เหล่าวนิชชานนท์ การพัฒนากรอบการสัมภาษณ์ทางด้านจิตสังคมส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

3

10.15 - 12.15 C10 มาบตาพุด

R2R

นางสาวคริษฐาล์ ศรีสุข                  

นางจารวี ศรีมันตะ                         

 นายสิทธัตถเดช ศรีสุข ความพึงพอใจการให้บริการพัสดุ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

4
10.15 - 12.15 C10 มาบตาพุด

R2R

นางสาวคริษฐาล์ ศรีสุข                     

 นางจารวี ศรีมันตะ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารงานพัสดุ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

5

10.15 - 12.15 C10 มาบตาพุด

R2R

นางจารวี ศรีมันตะ                      

นางสาวคริษฐาล์ ศรีสุข                  

นายสิทธัตถเดช ศรีสุข
จรรยาบรรณ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ท่ีเก่ียวข้อง ในการด าเนินการด้านพัสดุ กองกิจการ

นักศึกษา

6
10.15 - 12.15 C10 มาบตาพุด

R2R
นายสิทธัตถเดช ศรีสุข

แนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมหอพักนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล

7

10.15 - 12.15 C10 มาบตาพุด

R2R

นายสิทธัตถเดช ศรีสุข                 

นางสาวคริษฐาล์ ศรีสุข                  

นายศรุต  แซ่สือ
การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านวัสดุและอุปกรณ์งานซ่อม

บ ารุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

8
10.15 - 12.15 C10 มาบตาพุด

R2R

นายสืบพงษ์ วงษ์ภิรมย์                

นางสาวณัชชา อินทะชัย แนวทางการบริหารงานของคณะกรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา(บ้านมหิดล) มหาวิทยาลัยมหิดล

9
10.15 - 12.15 C10 มาบตาพุด

R2R

นางสาวชุติมา ก๋งทอง                   

นายพัฒนศักด์ิ ตันบุตร การพัฒนากรอบการท างานด้านตัวช้ีวัดความผูกพันศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี



10
10.15 - 12.15 C10 มาบตาพุด

R2R

นางสาวศิริลักษณ์  กลางส าโรง        

นางสาวรุ่งดาว จารุภูมิ การเสริมสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่าในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง ผศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1
10.15 - 12.15 C11 บางเสร่ รปศ. นายธีระพงษ์ ทาบ้านแป้น

ความร่วมมือในการจัดการขยะระหว่างชุมชนและ

เทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน

2 10.15 - 12.15 C11 บางเสร่ รปศ. นายรัฐศาสตร์ ต้องเตือนตน วิกฤติ E-Learning ประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21

3 10.15 - 12.15 C11 บางเสร่ รปศ. นายนครินทร์ สวาสุ นิยาม “ความเป็นคนจน” ของรัฐไทยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4 10.15 - 12.15 C11 บางเสร่ รปศ. นางสาวณัฐสุดา แซ่ล้ิม สมรรถนะหลักของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง

5
10.15 - 12.15 C11 บางเสร่ รปศ. นางสาวไลย์แก้ว หาญกล้า

การพัฒนาการศึกษาเพ่ือชุมชนภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐของบริษัท              

ทรูคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

6 10.15 - 12.15 C11 บางเสร่ รปศ. นายเกรียงไกร ใจโส การพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่บทบาทเสนาธิการ

7
10.15 - 12.15 C11 บางเสร่ รปศ. นายฉลาดล ชาญพล

การให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา             

แอปพลิเคชัน CMU mobile

8 10.15 - 12.15 C11 บางเสร่ รปศ. นางสาวทยา เลาหศิริวงศ์ การจัดการเครือข่ายฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

9
10.15 - 12.15 C11 บางเสร่ รปศ. นายรศิ คณาพิสุทธ์ิ

ปัญหาการด าเนินงานบุคคลไร้สัญชาติในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลเมืองนะ

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

10

10.15 - 12.15 C11 บางเสร่ รปศ. นางสาวสาวิตรี วงศ์ฝ้ัน ประเมินผลโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ   บ้านป่าคา ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง อาจารย์กาณติมา พงษ์นัยรัตน์



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1
10.15 - 12.15 C23 จันทบุรี

R2R

นางวันทนีย์ ชูศิริโรจน์                      

น.ส.นันทิดา เอ่ียมอ่ิม แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเงินยืมทดรองจ่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหารวิทยาลัยมหิดล

2
10.15 - 12.15 C23 จันทบุรี

R2R

น.ส.มลฤดี ธรรมรงค์                           

นายจิรายุ ธนาวุฒิ ประสิทธิภาพการบริหารงานคลังตามหลักธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3
10.15 - 12.15 C23 จันทบุรี

R2R

น.ส.มลฤดี ธรรมรงค์                           

นายจิรายุ ธนาวุฒิ
การประเมินผลกระบวนการบริหารความเส่ียงต่อการปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุของผู้ปฏิบัติงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4
10.15 - 12.15 C23 จันทบุรี

R2R

น.ส.นันทิดา เอ่ียมอ่ิม                          

น.ส.จารุณี มีสมบัติ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรับและจ่ายตามหลักธรรมาภิบาลคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

5

10.15 - 12.15 C23 จันทบุรี

R2R

น.ส.อารีรัตน์ บุญทองสุข                        

น.ส.นัชย์นภัส เราอัครรุ่งเรือง

การศึกษาปัญหาการจัดท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 กรณี : การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท

6
10.15 - 12.15 C23 จันทบุรี

R2R

น.ส.อารีรัตน์ บุญทองสุข                    

นายกิติสานต์ิ สราญกวิน

แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ต่อ

พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

7
10.15 - 12.16 C23 จันทบุรี

R2R

 ว่าท่ีร.ต.หญิงลัดดาวัลย์ เปียเนตร์            

นายกิติสานต์ิ สราญกวิน ประสิทธิภาพการใช้งานระบบเบิกจ่ายวัสดุคงคลังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8
10.15 - 12.15 C23 จันทบุรี

R2R

ว่าท่ี ร.ต.กฤษฎา สุวรรณานุรักษ์            

นายวีรวัฒน์ เปล่งปล้ืม
แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ       พ.ศ.2561

ของผู้ปฏิบัติงานงานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9
10.15 - 12.15 C23 จันทบุรี

R2R

นายกิติสานต์ิ สราญกวิน                       

ว่าท่ีร.ต.หญิงลัดดาวัลย์ เปียเนตร์

แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีพัสดุต่อระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) กรณี

การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ .ชลบุรี



10
10.15 - 12.15 C23 จันทบุรี

R2R

นายจิรายุ ธนาวุฒิ                           

น.ส.มลฤดี ธรรมรงค์
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยจาก

แหล่งเงิน นอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11
10.15 - 12.15 C23 จันทบุรี

R2R

นายวีรวัฒน์ เปล่งปล้ืม                         

ว่าท่ี ร.ต.กฤษฎา สุวรรณานุรักษ์
การประเมินประสิทธิผลต่อการใช้แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2560

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง รศ.ดร.สมบูรณ์ ศริสรรหิรัญ



ห้องน ำเสนอย่อย (บ่ำย)  
วันที่ 25 เมษำยน พ.ศ.2562 

เวลำ 13.00 – 15.00 น. 

  



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1
13.00 - 15.00 C5 บ้านบึง R2R

น.ส.โชทิชา สุวรรณโคตร               
นางธันยาภัทร์  เอิบสุข

การวิเคราะห์การกระจายต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือการวางแผนก าลังคนของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภท

วิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2
13.00 - 15.00 C5 บ้านบึง R2R

นางชาลิสา  คล้ายพ่ึงสินธ์ุ              

นางภัคจิรา  เกตุบุตร
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อการให้บริการงานด้านการศึกษาจากเจ้าหน้าท่ีของภาควิชาพฤกษศาสตร์

3
13.00 - 15.00 C5 บ้านบึง R2R

นายอภิสิทธ์ิ คุณวรปัญญา                 
นายค ารณ  โชธนะโชติ

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่ง

ประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล

4
13.00 - 15.00 C5 บ้านบึง R2R

นายอภิสิทธ์ิ คุณวรปัญญา                 
นายค ารณ  โชธนะโชติ

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่ง

ประเภทสนับสนุน  มหาวิทยาลัยมหิดล

5
13.00 - 15.00 C5 บ้านบึง R2R นายอภิสิทธ์ิ คุณวรปัญญา

การศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงาน คณะ

วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

6
13.00 - 15.00 C5 บ้านบึง R2R

 น.ส.ปิยธิดา เลิศช่ าชองกุล               
น.ส.อาธัญญา ไชยสุกุมาร

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการในงานด้านบริหารงานท่ัวไป ของภาควิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7
13.00 - 15.00 C5 บ้านบึง รปศ. นางสาวอรปทุม ศรีงาม

การวินิจฉัยองค์การเพ่ือการพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ กรณีศึกษาโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงของรัฐ

8
13.00 - 15.00 C5 บ้านบึง รปศ. นายอานนท์ เทพส าเริง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยอย่างย่ังยืน (อุตสาหกรรม) 

9 13.00 - 15.00 C5 บ้านบึง รปศ. นางรวงทอง กันทะวงค์ การขอใบอนุญาตขับรถของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ในอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี



10
13.00 - 15.00 C5 บ้านบึง รปศ. นายชัยภัทร โพธิ การจัดการมูลฝอยติดเช้ือแบบรวมศูนย์ของโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1
13.00 - 15.00 C6 แหลมฉบัง R2R นางสาวอัมวะรินทร์ ประทุมสิทธ์ิ       

การเสริมสร้างคุณลักษณะ“มุ่งผลเพ่ือผู้อ่ืน”ตามอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลด้วยงานจิต

อาสา

2
13.00 - 15.00 C6 แหลมฉบัง R2R

นายปเนต กุลฉันท์วิทย์                           

นางสาวธารีย์ณิชา  ลีพีรวิทิต แนวทางการพัฒนานักศึกษาผ่านระบบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

3
13.00 - 15.00 C6 แหลมฉบัง R2R

นางสาวธารีย์ณิชา  ลีพีรวิทิต                   

นายปเนต  กุลฉันท์วิทย์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาผ่านส่ือสังคมออน์ไลน์

4
13.00 - 15.00 C6 แหลมฉบัง R2R

นายถาวร  เหล่าวนิชชานนท์                   

นางสาวตรีทิพย์นิภา  ส าราญบวรรัตน์ การพัฒนากระบวนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในมหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

5
13.00 - 15.00 C6 แหลมฉบัง R2R

นายศรุต แซ่สือ                                   

นายสิทธัตถเดช ศรีสุข

การพัฒนาศักยภาพระบบงานซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์กองกิจการนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล

6 13.00 - 15.00 C6 แหลมฉบัง R2R นางปรียานุช  ช่ืนตา การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์การพยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลนครปฐม

7
13.00 - 15.00 C6 แหลมฉบัง R2R

นางสุธาทิพย์   รุ่งเรืองอนันต์                    

น.ส.เตือนใจ   เทียนทอง                          

น.ส.อนัญญา    ผลจันทน์ ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบ้าน เขตอ าเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม

8
13.00 - 15.00 C6 แหลมฉบัง R2R

นางอาภร มณีวรรณ์                             

น.ส.สุริชา  ป้อมน้อย

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฎิบัติในการดูแลผู้ป่วย Sepsis ในหอผู้ป่วยก่ึงกฤตอายุรกรรมหญิง รพ.

นครปฐม

9
13.00 - 15.00 C6 แหลมฉบัง R2R

นางณัชพัณณ์ ปฐมพิทักษ์นุกูล

คุณภาพชีวิตด้านการมองเห็นของผู้ป่วยก่อนหลังผ่าตัดต้อกระจกชนิดบอด โรงพยาบาลนครปฐม

10
13.00 - 15.00 C6 แหลมฉบัง R2R

น.ส.สวนันท์ พยุหเกียรติ                         

นางฉันทนา บุญชู                               

น.ส.ศรีนิตย์ ขุนเทพ

ผลของการใช้ยาOndansetron ป้องกันการคล่ืนไส้อาเจียนในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดท่ีได้รับยา
ระงับความรู้สึกทางไขสันหลังแบบผสมมอร์ฟีนในโรงพยาบาลนครปฐม

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง ดร. ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1 13.00 - 15.00 C7 ศรีราชา การเมืองการปกครอง นายรัชมงคล มงคลดาว

ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมกับความคิดเห็นของประชาชนในการไม่เคารพกฎหมาย กรณีศึกษา

 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 : บทบังคับการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้

รถจักรยานยนต์

2 13.00 - 15.00 C7 ศรีราชา การเมืองการปกครอง นายอ าพล วัฒนาสกุลเลิศ

สิทธิการเข้าถึงการศึกษานอกระบบของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต

เทศบาลต าบลศรีภูมิ (กศน.ต าบลศรีภูมิ)

3 13.00 - 15.00 C7 ศรีราชา การเมืองการปกครอง นายฉัตรชัย ค าวงษา

การครองอ านาจน าผ่านนโยบายในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีศึกษา 

นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

4 13.00 - 15.00 C7 ศรีราชา การเมืองการปกครอง นางสาวนาถทิวา สนพรม ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ กรณีศึกษา เครือข่ายขอคืนพ้ืนท่ีป่าดอยสุเทพ

5 13.00 - 15.00 C7 ศรีราชา การเมืองการปกครอง นางสาวณัฐธิดา ทองเกษม

นางงามกับการเมือง : ประวัติศาสตร์พัฒนาการของบทบาทนางงามต่อสังคมท้องถ่ิน

ภาคเหนือตอนบน

6 13.00 - 15.00 C7 ศรีราชา การเมืองการปกครอง นางสาวพัชรพร ศรีกันชัย

ไทใหญ่ : พลวัตรการก้าวข้ามพรมแดนรัฐชาติสู่การเป็น “แรงงานข้ามชาติ”อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่

7 13.00 - 15.00 C7 ศรีราชา การเมืองการปกครอง นางสาวณัฐสุดา จิตกรม

พัฒนาการนโยบายประชานิยมในการเมืองไทย และการช่วงชิงความหมายของวาทกรรม 

“ประชานิยม”  ในสมัยรัฐบาลนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร

8 13.00 - 15.00 C7 ศรีราชา การเมืองการปกครอง นางสาวดรุณี เรืองศรี

การก่อต้ังและบทบาทของพรรคนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ปีการศึกษา 2559 – 2561: กรณีศึกษา พรรคนักศึกษาสิบสองประสาน

และพรรคนักศึกษายุวธิปัตย์

9 13.00 - 15.00 C7 ศรีราชา การเมืองการปกครอง นายกัณฑ์พงษ์ ท าสวน

การเมืองในการก าหนดนโยบายของโครงการสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 

(บางปะอิน-โคราช)

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ .ชลบุรี



10 13.00 - 15.00 C7 ศรีราชา การเมืองการปกครอง นายเชาวน์วัฒน์  มูลภักดี 

การจัดการ “ความจริง” เหตุการณ์ความรุนแรง “10 เมษา 53” : ศึกษาเปรียบเทียบรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบและค้นหา “ความจริง” 3 คณะ

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1 13.00 - 15.00 C9 อู่ตะเภา รปศ. นางสาวจุฑาทิพย์ สุทธินิยม การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

2
13.00 - 15.00 C9 อู่ตะเภา

รปศ.
นายณัฐกร ชุ่มอินทรจักร์

การประเมินประสิทธิผลการให้บริการระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลางของส านัก

ทะเบียนในอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่

3
13.00 - 15.00 C9 อู่ตะเภา

รปศ.
นายอรรถกร อ่อนชูศรี

แนวทางการพัฒนากระบวนการทางศุลกากรของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

4 13.00 - 15.00 C9 อู่ตะเภา รปศ. นายชยางกูร ไชยเชษฐ์ การจัดการขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

5
13.00 - 15.00 C9 อู่ตะเภา

รปศ.
นายวริธ ไกยสิทธ์ิ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลน  าเก๋ียน อ าเภอภูเพียง จังหวัด

น่าน

6
13.00 - 15.00 C9 อู่ตะเภา

รปศ.
นางสาวยศธร ผลเจริญรัตน์

การยอมรับนวัตกรรมการป้องกันยาเสพติดตามกระบวนการประชารัฐ 9 ขั นตอน ของชุด

ปฏิบัติ การประจ าต าบล อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

7
13.00 - 15.00 C9 อู่ตะเภา

รปศ.
นายอลงกรณ์ กอกวังใน

การพัฒนารูปแบบกระบวนการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดศูนย์ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติด กองบิน41

8
13.00 - 15.00 C9 อู่ตะเภา

รปศ.
นายเมติภัทร ศรีบัวบาล

สมรรถนะด้านการสอนของอาจารย์ในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5   

จังหวัดล าปาง

9
13.00 - 15.00 C9 อู่ตะเภา

รปศ.
นางสาวนวนิษฐ์ ศีลธรวิสุทธ์ิ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการด้านรังสีวิทยา โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหน่ึง

10 13.00 - 15.00 C9 อู่ตะเภา รปศ. นางสาวประสิตา ช่วยประดิษฐ์ กลยุทธ์การปรับตัวของส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในยุคดิจิทัล

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1

13.00 - 15.00 C10 มาบตาพุด R2R
นางศศิมา  มามีใหญ่                       
น.ส.อาธัญญา ไชยสุกุมาร                
นายติณณภพ  จันทรพัฒนกุล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน ภาควิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 13.00 - 15.00 C10 มาบตาพุด R2R นายพิทักษ์ ค าแหงพล ประสิทธิภาพ การใช้ระบบจองห้องออนไลน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3
13.00 - 15.00 C10 มาบตาพุด R2R

น.ส.อาธัญญา ไชยสุกุมาร              
น.ส.ปิยธิดา เลิศช่ าชองกุล

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการด้านงานธุรการ  ของภาควิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4
13.00 - 15.00 C10 มาบตาพุด R2R น.ส.พันทิพย์ สีจ๊ะแปง

ความพึงพอใจของผู้รับบริการคลินิกหมอครอบครัว ปฐมนคร

5
13.00 - 15.00 C10 มาบตาพุด R2R

น.ส.วิไลรัตน์  รุจิรัตนพงศ์                 

น.ส.อัญชัญ จันทราภาส

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมในการป้องกันโรคซิลิโคลิสของพนักงานท่ีสัมผัส

ฝุ่นหินซิลิกา จ.นครปฐม

6
13.00 - 15.00 C10 มาบตาพุด R2R

น.ส.ศศิมาภรณ์  ทรัพย์เกิด            
น.ส.อภิญญา  ดีเอ่ียม การศึกษาแรงจูงใจท่ีมีต่อการปฎิบัติงานบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม

7
13.00 - 15.00 C10 มาบตาพุด R2R นางเสาวลักษณ์  เรืองเกษมพงศ์

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิงโรงเรียน

เทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) จังหวัดนครปฐม

8
13.00 - 15.00 C10 มาบตาพุด R2R

นายอดิศักด์ิ พรภคกุล                     

นางเสาวนีย์ พรภคกุล การป้องกันโรคไข้เลือดออกของหมู่บ้านจัดการส่ิงแวดล้อม อ าเภอเมืองนครปฐม

9
13.00 - 15.00 C10 มาบตาพุด R2R

นางเครือมาศ สงวนให้ ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการลุกเดินจากเตียงโดยเร็วภายหลังผ่าตัดช่องท้องฉุกเฉิน (Early 

postoperative ambulation)

10
13.00 - 15.00 C10 มาบตาพุด R2R นางเพ็ญณภา  คงเนียม

การศึกษาความตระหนักและการปฎิบัติของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยในการป้องกันพลัดตก
หกล้มของ รพ.นครปฐม

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย
1 13.00 - 15.00 C11 บางเสร่ รปศ. นายปฐมพงศ์ ทองรวย ปัญหาและอุปสรรคในการออกโฉนดท่ีดินของส านักงานท่ีดินจังหวัดล าพูน สาขาล้ี

2
13.00 - 15.00 C11 บางเสร่ รปศ. นางสาวจิตรวรรณ สุขก๋า

กระบวนการความร่วมมือในการจัดการขยะในเขตเทศบาลต าบลวังดิน 

อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

3
13.00 - 15.00 C11 บางเสร่ รปศ. นายสุเมธ ธิมา

การพัฒนาอาสาสมัครจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าเพ่ือร่วมเครือข่ายตรวจสภาพอ่างเก็บน้ าในพ้ืนท่ีจังหวัด

ล าปาง

4 13.00 - 15.00 C11 บางเสร่ รปศ. นายธนวัฒน์ มิกขุนทด ภาพลักษณ์ต ารวจในมุมมองของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่

5
13.00 - 15.00 C11 บางเสร่ รปศ. นายพงศ์พล ห่อตระกูล

การยอมรับเทคโนโลยีของนวัตกรรมระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

6
13.00 - 15.00 C11 บางเสร่ รปศ. นายสุพจน์ บุญวิเศษ

ประสิทธิผลของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง 

อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

7

13.00 - 15.00 C11 บางเสร่ รปศ. นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ

นโยบายภาครัฐเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนนต่อการใช้หลักสุขอนามัยท่ัวไป

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการท่องเท่ียว 

ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) :  กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุขและ

เมืองพัทยา

8
13.00 - 15.00 C11 บางเสร่ รปศ. นายทนงศักด์ิ นิราศ

การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการขยะในครัวเรือน บ้านห้วยเคียน ต .แม่กา อ.เมือง จังหวัด พะเยา

9
13.00 - 15.00 C11 บางเสร่ รปศ. นายATHIWAT RATTANAPIBUN

การรับรู้นโยบายสุขภาพหน่ึงเดียว (ONE HEALTH) ในประเทศไทยของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10 13.00 - 15.00 C11 บางเสร่ รปศ. นายภิรมย์ เอียดด า การศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี          จังหวัดน่าน

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถ่ือน



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1
13.00 - 15.00 C23 จันทบุรี R2R

นางนพวรรณ ม่ันปิยมิตร                   
น.ส.อรวรรณ ไวทยะสิน

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการระบบการติดตามรายงานการวิจัยและการปิดบัญชีเงินทุนวิจัย

ของโครงการวิจัย ของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2
13.00 - 15.00 C23 จันทบุรี R2R

น.ส.จารุณี มีสมบัติ                         

น.ส.ณัฏฐินี สุริยวงศ์
สภาพปัญหาเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

3
13.00 - 15.00 C23 จันทบุรี R2R น.ส.อรอารี ธนิตพิพัฒน์

การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

4
13.00 - 15.00 C23 จันทบุรี R2R น.ส.นันทวรรณ  ก่ิงสวัสด์ิ

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการด้านข้อมูลและสารสนเทศภายในภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5

13.00 - 15.00 C23 จันทบุรี R2R

นางภัคจิรา  เกตุบุตร                    

น.ส.อัสนีย์  เหมกระศรี                 
นางชาลิสา  คล้ายพ่ึงสินธ์ุ

การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

6
13.00 - 15.00 C23 จันทบุรี R2R

นางภัคจิรา  เกตุบุตร                       
น.ส.อัสนีย์  เหมกระศรี

การศึกษาความผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

7
13.00 - 15.00 C23 จันทบุรี R2R

นางภัคจิรา  เกตุบุตร                    

น.ส.ธัญปัถย์  จารุปาลี
ความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนและความสุขด้านการเรียนการสอนของภาควิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8
13.00 - 15.00 C23 จันทบุรี R2R

น.ส.ณัฐพัชร์  เหลืองสถิตย์               
น.ส.นิรมล  สมจิตร

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านกีฬา อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

9
13.00 - 15.00 C23 จันทบุรี R2R

นางมณฑนะ ม่ันคงวงศ์ศิริ                
นายคณภรณ์  เข็มทอง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

(MUSIS)  ของผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี



10
13.00 - 15.00 C23 จันทบุรี R2R

นายคณภรณ์  เข็มทอง                     
นางมณฑนะ ม่ันคงวงศ์ศิริ

การพยากรณ์ความต้องการใช้ปริมาณน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง รศ.ดร.สมบูรณ์ ศริสรรหิรัญ



ห้องน ำเสนอย่อย (เย็น)  
วันที่ 25 เมษำยน พ.ศ.2562 

เวลำ 15.15 – 17.18 น. 

  



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1 15.15 - 17.15 C5 บ้านบึง จิตวิทยา นายทวีชัย ค าเพ็ญ ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง

2
15.15 - 17.15 C5 บ้านบึง

จิตวิทยา
นายทรงธรรม จิตตสาคร

ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค

3 15.15 - 17.15 C5 บ้านบึง จิตวิทยา นางสาวบุณฑริก ไชยสมบัติ ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง

4

15.15 - 17.15 C5 บ้านบึง

นิติศาสตร์

นายเกียรติศักด์ิ ตันติจริยาพันธ์
ปัญหาเก่ียวกับความรับผิดทางอาญาของผู้ใช้ตามมาตรา 84 วรรค 3 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาท่ีแก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 
25) พ.ศ. 2559

5
15.15 - 17.15 C5 บ้านบึง

โลจิสติกส์
นายปฏิพล หอมยามเย็น

การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรับเข้าสินค้าในคลังสินค้าในงานโลจิสติกส์

6 15.15 - 17.15 C5 บ้านบึง บริหารธุรกิจ นายชนินทร์ ลาภเกิน การควบคุมความเร็วรถด้วยระบบ GPS Tracking
กรณีศึกษา บริษัท ABC


7
15.15 - 17.15 C5 บ้านบึง

บริหารธุรกิจ
นายพูนศักด์ิ ปาละวงษ์

การศึกษาการบริหารการคลังสินค้าเพ่ือลดข้ันตอนการท างานด้วย
กลยุทธ์ต้นทุนต่ าด้วย Handheld กรณีศึกษา ABC

8
15.15 - 17.15 C5 บ้านบึง สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์

การค้าระหว่างประเทศ
นายชินวัต จันทรานนท์

ปัญหากฎหมายละเมิดตามสัญญาจ้างท าของ:กรณีก่อสร้างอาคารสูง

9
15.15 - 17.15 C5 บ้านบึง

การวิจัยสถาบัน
นางสาวกาญจนา แก้วเขียว ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

10
15.15 - 17.15 C5 บ้านบึง

การจัดการภาครัฐและเอกชน
นางสาวณัฐนันท์ คล้ายสุบรรณ การติดต่อส่ือสารและวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อการท างานเป็นทีม 

กรณีศึกษา การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง อ.เจนวิทย์ นวลแสง



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1 15.15 - 17.15 C7 ศรีราชา การเมืองการปกครอง นายวีระ เลิศสมพร

วิธีการ (ช่องทาง) การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์

ก่อนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม 2562

2 15.15 - 17.15 C7 ศรีราชา IR นายอนุภัทร เพ่ิมเติม ภาวะเกลียดชังต่างชาติต่อการก าหนดนโยบายต่างประเทศเมียนมาในยุคปฏิรูป (2010 – 2018)

3 15.15 - 17.15 C7 ศรีราชา IR นายกานต์ ศุภจารุกิตต์ิ

การแสดงภาพลักษณ์เวียดนามในภาพยนตร์ฮอลลีวูด และ นโยบายระหว่างประเทศของ

สหรัฐอเมริกาต่อสงครามเวียดนามใช่ปี 1964-1973

4 15.15 - 17.15 C7 ศรีราชา IR นางสาวศศิชา หัวเขา

นโยบายปฏิบัติการตะวันออก (Act East Policy) ของอินเดีย

กับความสัมพันธ์เชิงนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

5 15.15 - 17.15 C7 ศรีราชา รัฐศาสตร์ ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร

การวิเคราะห์ความพร้อมองค์กรปกครองท้องถ่ินในการรองรับการพัฒนาตามนโยบายระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

6 15.15 - 17.15 C7 ศรีราชา รัฐศาสตร์

นางสาวชนกชมน์ เมฆเจริญลาภ, อมรทิพย์ 

อมราภิบาลและอนุรัตน์อนัทนาธร การเข้าถึงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตผู้พิการของผู้พิการในจังหวัดชลบุรี

7 15.15 - 17.15 C7 ศรีราชา บริหารการศึกษา นายปิย สุดิสุสดี

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวตะเข็บชายแดนจังหวัดเชียงราย

8 15.15 - 17.15 C7 ศรีราชา บริหารการศึกษา นางสาวณพัฐธิกา ปิติเลิศศิริกุล การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถาบันรัชต์

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ .ชลบุรี

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1 15.15 - 17.15 C10 มาบตาพุด รปศ. นางสาวฐิติรัตน์ ทิศาชัยอนันต์ ประสิทธิภาพการส่ือสารของบุคลากรในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหน่ึง


2 15.15 - 17.15 C10 มาบตาพุด รปศ. นางสาวสายลม ประทุมเมือง ประชารัฐกับบทบาทการมีส่วนร่วมในนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

3 15.15 - 17.15 C10 มาบตาพุด รปศ. นางสาวฐิตาพร หิรัญอ่อน การประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ระยะท่ี 1 กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

4
15.15 - 17.15 C10 มาบตาพุด รปศ. นางสาวเบญจพร ศรีมีชัย

คุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจ าทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

5
15.15 - 17.15 C10 มาบตาพุด รปศ. นายรัฐศักด์ิ เสือหนู

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 5

6
15.15 - 17.15 C10 มาบตาพุด รปศ. นายวสันต์ นววงศ์สกุล

การศึกษาผลกระทบการใช้บริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว

ของโรงพยาบาลรัฐพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด

7
15.15 - 17.15 C10 มาบตาพุด รปศ. นายณัฐพล เลิศเดชะ

ปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานสอบสวนสังกัดกอง

บังคับการต ารวจนครบาล 5

8
15.15 - 17.15 C10 มาบตาพุด รปศ. นางสาววรางคณา หิรัญวาทิต

การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางต่อต้านการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างของมหาวิทยาลัย

แห่งหน่ึง

9
15.15 - 17.15 C10 มาบตาพุด รปศ.

นายJamyang Phuntsho Rabten การวางแผนเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ด้านการย้ายถ่ินจาก

ชนบทสู่เมืองในเขตทราชิกังประเทศภูฏาน

10
15.15 - 17.15 C10 มาบตาพุด รปศ. นางสาวศิริวรรณ บุญกอ

การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์มะม่วง ในเขต

พ้ืนท่ีชุมชนบ้านคลองซับรัง ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง 

จังหวัดพิษณุโลก

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร



ล ำดับ เวลำ ห้อง หัวข้อ ช่ือ - นำมสกุล ช่ืองำนวิจัย

1 15.15 - 17.15 C9 อู่ตะเภา รัฐศาสตร์ นายธีรพงศ์ วงศ์จอม กลไกกลุ่มเยาวชนกล้าล าดวนจังหวัดศรีสะเกษในการป้องกันปัญหายาเสพติด

2
15.15 - 17.15 C9 อู่ตะเภา รัฐศาสตร์ นายอลงกรณ์ ผิวข า

สามัคคี : “ค า” ในฐานะเคร่ืองมือทางการเมืองในการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ

3
15.15 - 17.15 C9 อู่ตะเภา รัฐศาสตร์ นายนพภัณฑ์ พลอยแสนรัก

ประสิทธิภาพในการปกครองของพระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์

จังหวัดชลบุรี เพ่ือความม่ันคงของพระพุทธศาสนา

4
15.15 - 17.15 C9 อู่ตะเภา รัฐศาสตร์ นายกัมปนาท เบ็ญจนาวี

อุตสาหกรรมในฐานะจักรกลในการขับเคล่ือน: ข้อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีชายฝ่ัง

ทะเลตะวันออกในมุมมองของภาคเอกชน

5
15.15 - 17.15 C9 อู่ตะเภา รัฐศาสตร์ นายพงษ์สนิท คุณนะลา

การประเมินผลการบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลออย  อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

6
15.15 - 17.15 C9 อู่ตะเภา รัฐศาสตร์ นางสาวกฤติมา อินทะกูล

การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแก้มลิงบึงระมาณ

อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก

7
15.15 - 17.15 C9 อู่ตะเภา รัฐศาสตร์ นายยุทธพล ทวีตา

การปรับเปล่ียนโครงสร้างและพัฒนาการการจัดการปัญหาการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช.

ก ำหนดกำร

โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยกำรศึกษำ วิจัยและควำมสัมพันธ์ทำงวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม แอมบำสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง ดร.โชติสา ขาวสนิท




