
ประกาศรายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอ ในการประชุม “ราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4” (ออนไลน์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 

รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ 

กลุ่มที่ 1  

(ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง: รศ.ดร.ศิวัช ศรีโภคำงกุล, รศ.ดร.โอฬำร ถิ่นบำงเตียว และรศ.ดร.สัญญำ เคณำภูมิ) 

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหำคม 2564 กำรประชุมแบบออนไลน์ จำกคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 

เวลา 
(น าเสนอ-ถามตอบ) 

ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องภาษาไทย 

13.00 – 13.15 น. นำงสำวปวีณำ ภูช่ำงทอง กำรกล่อมเกลำทำงกำรเมืองของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ กรณีศึกษำ : นักศึกษำ 
ชั้นปีที่ 3 ภำคปกติ ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

13.15 – 13.30 น. นำงสำวพลอยไพลิน อิ่มกลำง ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกผู้สมัครนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ ของประชำชนบ้ำนโป่งเกต ต ำบลชี
ลอง อ ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

13.30 – 13.45 น. นำงสำวอมรรัตน์ หำญสมัคร กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรประปำ ต ำบลท่ำ
หินโงม อ ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

13.45 – 14.00 น. นำงสำวฤทัยรัตน์ โกติรัมย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ ต ำบลเมืองยำง อ ำเภอช ำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

14.00  – 14.15 น. นำงสำวอัญชลีพร แดงสกุล ทัศนคติทำงกำรเมืองแบบประชำธิปไตยของนักศึกษำคณะ
รัฐศำสตร์ ภำคปกติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ภำค
กำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

14.15 – 14.30 น. นำงสำวกำญจนำ ก่อก ำลัง ควำมคำดหวังของประชำชนต่อกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
กรณีศึกษำ ชุมชนโคกน้อย อ ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

14.30 – 14.45 น. นำยสุรวุฒิ พิมพ์เมืองเก่ำ กำรจัดกำรปัญหำขยะชุมชนบ้ำนขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 9 ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

14.45 – 15.00 น. นำยสุรศักดิ์ นำจะหมื่น ควำมคิดเห็นของนักศึกษำ คณะรัฐศำสตร์ ภำคปกติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ตอ่กำรชุมนุมทำงกำรเมืองของ
ม็อบคณะรำษฎร พ.ศ.2563 ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2563 



15.00 – 15.15 น. นำยธีรวัฒน์ ประตำทะกัง ทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ ต่อกำรแต่งกำย
เครื่องแบบนักเรียน กรณีศึกษำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

15.15 – 15.30 น. นำงสำวกรรณิกำร์ ค ำท้วม สำเหตุกำรติดยำเสพติดและกำรป้องกันของชำวบ้ำนนำสีนวล 
ต ำบลนำเสียว อ ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

15.30 – 15.45 น. นำงสำวกุ้งนำง พวดขุนทด ปัจจัยที่มีผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรใน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเเวง อ ำเภอเทพำรักษ์ จังหวัด
นครรำชสีมำ 

15.45 – 16.00 น. นำยอัษฎำวุธ กุณำ พฤติกรรมกำรซื้อของออนไลน์ของนักศึกษำปี1-4 สำขำรัฐ
ประศำสนศำสตร์ คณะรัฐศำสตตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ชัยภูมิ 

16.00 – 16.15 น. นำยนพรุจ พงษ์โสภำ กำรศึกษำปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำในกำรผลิตเกลือ
สินเธำว์โดยกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นของชุมชนบ้ำนโนนกอก 
ต ำบลรอบเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

16.15 – 16.30 น. นำยณรงค์ สุขเพ็ชร กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 

 

หมายเหตุ 

1. สำมำรถตรวจสอบลิงค์ (โปรแกรม ZOOM) เพ่ือเข้ำน ำเสนอภำยในวันที่ 3 สิงหำคม 2564 ทำง e-mail ที่

ท่ำนได้ลงทะเบียนในระบบกำรรับสมัคร 

2. หำกท่ำนไม่ได้รับลิงค์ภำยวันที่ 3 สิงหำคม 2564 ติดต่อได้ที่ อ.ดร.อินทุรำภรณ์ อินทรประจบ โทรศัพท์ 

061-0262457 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ 

กลุ่มที่ 2 

(ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง: รศ.ดร.สถำพร เริงธรรม, รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และรศ.ดร.ธำนี สุขเกษม) 

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหำคม 2564 กำรประชุมแบบออนไลน์ จำกคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 

เวลา  
(น าเสนอ-ถามตอบ) 

ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องภาษาไทย 

13.00 – 13.15 น. นางสาวสิราวรรณ ดัชนะแสง 
 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 

13.15 – 13.30 น. นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์ตะลา 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ข
องนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่4 
ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูม ิ

13.30 - 13.45 น. นายเฉลิมราช เสมาเพชร 
 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

13.45 – 14.00 น. นางสาวภัสรา พืบขุนทด 
 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
บ้านใหม่แสนสุข หมู่8 ต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

14.00 – 14.15 น. นางสาวปทิตตา คงศัตรา 
 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสนใจในการเลี้ยงโคพันธุ์พ้ืนเมือง 
ของชาวบ้านคูณ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

14.15 -14.30 น. นางสาวนราพร กลัดจิตร 
 

การศึกษาความพึงพอใจและแนวทางการพัฒนาของผู้เข้า 
รว่มโครงการคนละครึ่งเฟส 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ 

14.30 -14.45 น. นางสาวนาตาลี กัลยาณมิตร 
 

การศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนออน 
ไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในช่วงการ 
เกิดโรคระบาด Covid-19 

14.45 – 15.00 น. นายสุพัฒพงศ์ แย้มอ่ิม 
 
 

อิทธิพลทางการเมืองภาคประชาชนต่อบทบาทในการขับ 
เคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ท้องถิ่นจัดการตนเอง 



15.00 – 15.15 น. นางสาวบุษกร บุรี การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการ
ด ำเนินงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 
2019 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

15.15 -15.30 น. นางสาวสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง 
 

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะแบบบูรณา 
การของผู้สูงอายุในเขตเมืองภายใต้บริบทพ้ืนที่ชายแดนใต้ 
ศึกษากรณี เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 

15.30 -15.45 น. นางพิมพ์ลภัส จิตต์ธรรม 
 

การบริหารงานตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

15.45 – 16.00 น. นางชนิกานต์ ใสยเกื้อ 
 

เจตคติของนักศึกษาผู้ใช้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการ 
ศึกษาต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครศรีธรรมราช 

16.00 – 16.15 น. นางสาวชลิดา แย้มศรีสุข การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกับท้องถิ่น  
 

หมายเหตุ 

1. สำมำรถตรวจสอบลิงค์ (โปรแกรม ZOOM) เพ่ือเข้ำน ำเสนอภำยในวันที่ 3 สิงหำคม 2564 ทำง e-mail ที่

ท่ำนได้ลงทะเบียนในระบบกำรรับสมัคร 

2. หำกท่ำนไม่ได้รับลิงค์ภำยวันที่ 3 สิงหำคม 2564 ติดต่อได้ที่ อ.จินตกำนด์ สุธรรมดี โทรศัพท์              

065-7497795 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ 

กลุ่มที่ 3 

(ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง: รศ.ดร.ปำริชำ มำรี เคน, รศ.ดร.ภำสกร ดอกจันทร์ และรศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย) 

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหำคม 2564 กำรประชุมแบบออนไลน์ จำกคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 

เวลา  
(น าเสนอ-ถามตอบ) 

ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องภาษาไทย 

13.00 – 13.15 น. นำงสำววิไลวรรณ บัวจันทร์ ปัญหำกำรเรียนออนไลน์ชั้นปีที่4 คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฎชัยภูมิ 

13.15 – 13.30 น. นำงสำววิศนำ แก้วอุดร พฤติกรรมกำรไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งของนักศึกษำคณะ
รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎชัยภูมิ 

13.30 – 13.45 น. นำงสำวนพรัตน์ วงค์ค ำจันทร์ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ
ชุมชนบ้ำนสีมำทอง ต ำบลบ้ำนแท่น อ ำเภอบ้ำนแท่น จังหวัด
ชัยภูมิ 

13.45 – 14.00 น. นำงสำวศิรภัสสร วงศ์ตะลำ ควำมรู้และแนวทำงในกำรป้องกันกำรระบำดโรคไวรัสโคโรนำ 
(COVID-19) ของอำสำสมัครสำธำรณะสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อส
ม.).บ้ำนหนองขนำก ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสำง จ.นครรำชสีมำ 

14.00  – 14.15 น. นำงสำวณัฐฐำ ทนงูเหลือม ปัญหำกำรติดเกมอิเล็กทรอนิกส์ของเด็กโรงเรียนนำฝำยวิทยำ 
หมู่ที่ 3 บ้ำนนำฝำย ต ำบลนำฝำย อ ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ 

14.15 – 14.30 น. นำยสนธยำ พลเสนำ กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของ
ประชำชนในเขตชุมชน บ้ำนปำกค่ำยช่องแมว หมู่ที่2 ต ำบล
หนองบัวระเหว อ ำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

14.30 – 14.45 น. นำงสำวนัฐิยำพร จงเทพ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม :
กรณีศึกษำ บ้ำนโนนสำธิต ต ำบลนำงแดด อ ำเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 

14.45 – 15.00 น. นำงสำวนันทิยำ โฆษำจำรย์ กำรด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูม ิ

15.00 – 15.15 น. น.ส.จุฑำมำศ ชัยอำวุธ กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
โสก 

15.15 – 15.30 น. น.ส.น้ ำทิพย์ แสงแพง ควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อมำตรกำรป้องกันโคโรนำ(Covid-
19)ของมหำลัยรำชภัฎชัยภูมิ 



15.30 – 15.45 น. นำยทัศรินทร์ คณะแสวง กำรศึกษำพฤติกรรมกำรขับข่ีของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎ
ชัยภูมิที่มีผลต่อควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรใช้
รถจักรยำนยนต์ 

15.45 – 16.00 น. นำยบรรณสรณ์ วัณณะบุรี กำรศึกษำกำรบริหำรกำรจัดกำรกำรกำรแพร่ระบำดของโควิด 
19 ในพ้ืนที่บ้ำนหนองขนำก ต ำบลสุขไพบูลย์ อ ำเภอเสิงสำง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

16.00- 16.15 น. นำงสำวเบญจพร จันทรโคตร 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรมำตรกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
และควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 ของอ ำเภอลำนสกำ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

16.15-16.30 น. นำงสำวศศิมำ ฮุงสูงเนิน ปัจจัยที่มีผลต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหิน
ดำด อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ 

16.30-16.45 น. นำงสำวมณีรัตน์ โพธิ์จันทร์
ทึก 

ควำมเครียดและแนวทำงจัดกำรควำมเครียดของประชำชนบ้ำน
หนองพังโพด ต ำบลตะเคียน อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัด
นครรำชสีมำ 

 

หมายเหตุ 

1. สำมำรถตรวจสอบลิงค์ (โปรแกรม ZOOM) เพ่ือเข้ำน ำเสนอภำยในวันที่ 3 สิงหำคม 2564 ทำง e-mail ที่

ท่ำนได้ลงทะเบียนในระบบกำรรับสมัคร 

2. หำกท่ำนไม่ได้รับลิงค์ภำยวันที่ 3 สิงหำคม 2564 ติดต่อได้ที่ อ.โชติกำ สิงหำเทพ โทรศัพท์ 096-2499968 

 


