กำหนดกำร
โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา : เวทีวชิ าการระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 1
วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันอังคำรที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2561
16.00-18.00 น.
ผูน้ าเสนอผลงานติดโปสเตอร์ (หากนักศึกษาทีไ่ ม่สามารถติดโปสเตอร์ได้ทนั สามารถมาติดได้ใน
วันรุ่งขึน้ ก่อนเวลา 08.00 น.)
วันพุธที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2561
08.00-08.30 น. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการลงทะเบียน
08.30-09.00 น. พิธเี ปิ ด โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ ชานาญกิจ
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
กล่าวรายงาน โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ ภู่เทศ
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มอบของทีร่ ะลึกให้แด่วทิ ยาการ
ชมนิทรรศการ “การนาเสนอผลงานวิช าการแบบโปสเตอร์ ” ของนักศึกษาคณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
09.00-10.30 น. ปาฐกถา หัวข้อ “การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชเู พชร อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45-12.15 น. การนาเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(จานวน 5 บทความ)
12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการวิชาการดาเนินการตรวจ/ให้คะแนน 15 โปสเตอร์
13.15-14.45 น. การนาเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(จานวน 5 บทความ)
14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.00-16.30 น. การนาเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(จานวน 5 บทความ)
16.30-17.00 น. พิธมี อบเกียรติบตั รให้แก่นกั ศึกษาผูน้ าเสนอผลงานวิชาการ
โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ถ่ายรูปผูน้ าเสนอผลงานวิชาการร่วมกับคณะผูบ้ ริหารและอาจารย์
หมำยเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

เวทีวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การนาเสนอแบบบรรยาย จานวน 15 เรื่อง
สาขาวิ ชา ที่
ชื่อเรื่อง
ประวัติศาสตร์

1
2
3

รัฐศาสตร์

4

5

พัฒนาชุมชน

6

7

รัฐประหารในสังคมไทย
บทบาทของชาวโรฮิงจาทีม่ ตี ่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
โรงเรียนกวดวิชากับสังคมไทย : กรณีศกึ ษาในอาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ตาบล ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อผูว้ ิ จยั

หมายเหตุ

สาวิตรี พวงเงิน
ดาราวรรณ สุนทรโอวาท
ภัทรกมล พุทธสามี

เวที
เวที
เวที

เนติพงศ์ สมพวก
สุชาติ ยินดี
สุพตั ตรา ประสพดี
ศิรพิ ร เข็มทอง
อัญธิญา แจ้งนาม
สุนีย์ พะระนะพันธ์
พิมชมพู ไทยยิม้
นันทวรรณ มันคง
่
ธนากร เธอกิง่
ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี ่อการให้บริการสาธารณะของ
นิตพิ ล โพธิทรง
์
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีร ี จังหวัด
สาลวิน เขียวประเสริฐ
นครสวรรค์
อนุรกั ษ์ ศรีศาสตร์
อารีรตั น์ เศรษฐกสิกรณ์
พรรณธิวา ไชยะปะ
นันทิการ ทรัพย์ขา
นิตพิ ล อินทร์ชู
พรพรรณ ชุ่มชน
ศักยภาพของชุมชนต่อการพึง่ ตนเองบนพืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจ กมลชนก อินสุ่ม
พอเพียง กรณีศกึ ษา การทาเกษตรอินทรีย์ บ้านเนินกลาง ตาบล มินตรา ปรางโท้
เนินศาลา อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
นิตพิ ล ภู่เทศ
วรินทร์ เอี่ยมสอาด
ทิวาวรรณ สุขขา
สุประดิษฐ์ แสงทองคา
ณัฐธิดา จิวเจริญ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนชุมชนเขากบเอราวัณ จังหวัด
ณัฐวัตร ศิรธิ รรมจักร
นครสวรรค์
ชลธิชา มุงคุณ
ณัฐรดา ช่างเจริญ
ชนิสรา นฤหายะ
กรรณิการ์ จันทร

เวที

เวที

เวที

เวที

~2~

สาขาวิ ชา

ที่
8

9

10

ภาษาอังกฤษ

11

ภาษาไทย

12
13
14
15

ชื่อเรื่อง

จุฑามาศ สาครดี
รัมภา เสือเผือก
การบริหารจัดการของกลุ่มสมุนไพร ชุมชนบ้านเนินศาลา ตาบล สุธาสินี อิม่ สุข
เนินศาลา อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ณัฐชนน ประพันธ์
ดนัย คันธรส
ปลิตา บุญเถื่อน
ธนากร เพชรท้วม
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวาย ศศิภา รัตนะวัน
บ้านกลางแดด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลกลาง
สุกนั ยา เรืองศรี
แดด อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สุพตั รา สุขเลิศ
มณีรตั น์ อินทร์นวม
จันทิมา ถนอมเกียรติ ์
พรพิมล พูลเพียร
ศิรวิ รรณ สิงห์สม
พฤติกรรมผูส้ งู อายุทอ่ี าศัยอยู่ในเขตหมู่ 4 บ้านเขารัง ตาบลหนอง วรรณรา วงษ์แพทย์
ปลิง อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
บุษกล เปรมแจ่ม
กนกวรรณ โนนแก้ว
มลธิกา พุ่มกล่อม
วัชราภรณ์ พรมอุทยั
พรพิมล ห่วงแสง
อัจฉรา บุญสา
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ชลดา พรมศักดิ ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
กัญญาณัฐ ป้ อมเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความเชื่อเรื่องการบนหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดนครสวรรค์
นวรัตน์ เผือกเพ็ง
วันวิสา ชวาลิต
ความเชื่อเรื่องนางกวักของผูท้ าการค้าขายในตลาดศรีนคร
โสภิตา ขืนเขียว
อจลา ศิลปโน
การตัง้ ชื่อวัดในอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ศุภชัย เอมแย้ม
พชร เพชรพิฑรู ย์รตั น์
ประเพณีเรือสาเภาทอง (กะบ่องทุ่ง) ตาบลแก่นมะกรูด อาเภอ
จินดารัตน์ ละมุน
บ้านไร่ จังหวดอุทยั ธานี
เย็นฤดี มดแดง

การนาเสนอแบบโปสเตอร์
สาขาวิ ชา

ที่

ศิ ลปกรรม

1
2

ชื่อผูว้ ิ จยั

หมายเหตุ
เวที

เวที

เวที

เวที

เวที
เวที
เวที
เวที

จานวน 15 เรื่อง
ชื่อเรื่อง

Fake ประติมากรรมสร้างสรรค์การเชื่อมต่อไม้
ภาพสะท้อนจากกิเลส

ชื่อผูว้ ิ จยั

หมายเหตุ

ไพลิน มัชบัณฑิตย์
อลงกรณ์ เกษแก้ว

โปสเตอร์
โปสเตอร์

~3~

ภาษาไทย

3
4
5
6
7
8

สังคมวิ ทยา

9

10

11

12

13

ความทุกข์ของชาวนา
การวาดเส้นในรูปแบบการ์ตูนทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วกับเรื่องเล่าของไทย
แทนที่
เรื่องเล่าผีหอพักนักศึกษาหญิงจากรายการวิทยุ The Shock

วิรตั น์ ชื่นเรือง
ธนพัฒน์ รัตนาภรณ์
กาญจณี ขุนโพธิ ์
สุรรี ตั น์ จุมพล
น้าเพชร นิลาพันธ์
การตัง้ ชื่อหมู่บ้านตาบลอุทยั เก่า อาเภอหนองฉาง จังหวัด
อารีรตั น์ รุ่งเรือง
นครสวรรค์
ณภัทร์วรัญญ์ วารี
อาหารต้องห้ามในงานพิธกี รรมมงคลและอวมงคล
กาณจนา อาสาชะนา
เกศินี ชูช่วย
การจัดการความรูภ้ ูมปิ ัญญาอาหารท้องถิน่ ตาบลโกรกพระ
ศศิมา พยอมหอม
อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
สุพรรษา จันทร์ลามุณี
กันต์กนิษฐ์ ศรีสทิ ธิ ์
เสาวลักษณ์ ศรีพุฒตาล
เกวลิน ศรีสงวน
วโรชา กล้าหาญ
การได้รบั การดูแลจากครอบครัวของผูส้ งู อายุในเขตเทศบาลพยุหะ จิรพัส อิงคประหาสน์
อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ณัฐสุดา เหล่าทองสาร
สุภพิ ร ควรมี
ปิ ยวัฒน์ แป้ นจันทร์
กาญติมา พุกทอง
วิถชี วี ติ ชาวไทยทรงดา ตาบลไผ่สงิ ห์ อาเภอชุมแสง จังหวัด
รัญญา นิลพงษ์
นครสวรรค์
นพดล อินทร์ลอย
พงศ์เพชร เกิดโภคทรัพย์
นริศรา ปานผา
ชูศกั ดิ ์ สิงห์สุข
ณัฐภัทร ชาญธัญกร
เมวีญา สุดเขียน
การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เมษา เภตรา
ชุมชน กรณีศกึ ษากองทุนหมู่บ้านไผ่ลอ้ ม ตาบลนครสวรรค์ออก วรรณนิสา โพธิเขี
์ ยว
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จิตตรา มันทรั
่ พย์
ภัทรสุดา ดีเทียน
ทัศวรรณ ศรีมงคล
นิเทศน์ มีมุข
จุฑามณี เชาว์ตะกูล
ความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อการจัดการการท่องเทีย่ วเชิง กรวิภา พันดี
วัฒนธรรมของหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์
ธนารักษ์ ทับแคลน
อนุศกั ดิ ์ นิลสิทธิ ์
เรือนทิพย์ พรภิรมย์
พิรมยา บวบทอง

โปสเตอร์
โปสเตอร์
โปสเตอร์
โปสเตอร์
โปสเตอร์
โปสเตอร์
โปสเตอร์

โปสเตอร์

โปสเตอร์

โปสเตอร์

โปสเตอร์

~4~
14

ความสาเร็จในการจัดการป่ าชุมชนในพืน้ ทีบ่ ้านโคกสะอาด ตาบล
วังบ่อ อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

15

ทุนทางสังคมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศกึ ษาบ้านคลอง
ท่าวัว หมู่ท่ี 4 ตาบลหัวดง อาเภอเก้าเลีย้ ว จังหวัดนครสวรรค์

นภัสวรรณ อินทรสาลี
จิตมิ า บีกขุนทด
วัชรพรรณ โพธิ
พนัดดา ม่วงจุย้
สุเมธ บุญศิร ิ
วีรพล ปานนิล
สืบพงษ์ อุทศิ ผล
กรณ์ ปัน้ กันอินทร์
สุพรทิพย์ โพธิหล
์ า
สุภาภรณ์ กล่อมดง
ยุวราภรณ์ ลอรักษา
กฤษณะ อามาตร์ทศั น์
วรรณนิศา อิม่ อ่วม
ณัฐวัตร เอี่ยมนาม

โปสเตอร์

โปสเตอร์

