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ห้องน าเสนอ 2 สังคมศาสตร์ 
(ศ.ดร.นรินทร์  สังข์รักษา และ ผศ.ดร.ศิวัช นุกูลกิจ) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่อบทความ เวลา 
1 ธนดล หล ำชำวนำ, ธดำพรพรรณ กลิ่นหอม  

เนตรนภำ ทองดอนง้ำว, ลลิตำ ศรีเรือง ,  
รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ 

ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ของกำรเรียนออนไลน์ กรณีศึกษำมหำวทิยำลัยรำชภฏัพิบูล
สงครำม 

9.40-10.00 น. 

2 ปิยะภรณ์ เนียมคล้ำย, นัฐภำ เนียมคล้ำย, 
พรมณีวรรณ บุญอินทร์, ธนัญญำ ศรีสุข, 
รณชัย หมื่นวงศ์ 

ศักยภำพกำรจัดกำรระบบขนส่งทำงบก กรณีศึกษำกำรพัฒนำขนส่งสำธำรณะ 
จังหวัดพิษณุโลก 

10.00-10.20 น. 

3 กิตติศักด์ิ เมฆี, บุษยำกร จันทร์แก้ว 
เนริชชญำ นำระเดช, ปภำวี บญุประภำ, 
รุ่งรัตติยำภรณ์ สุรินทรัตน์, หน่ึงฤทัย ศรีสุกใส 

กำรศึกษำทัศนคติของนักศึกษำต่อกิจกรรมกำรรับ  น้องใหม่ตำมหลักสิทธิ
มนุษยชน 

10.20-10.40 น. 

4 ชลิญญำ สวนม่วง, ณัฎฐธิดำ ศรีประเสริฐ, 
วิลันธิตำ โพธิ์ดง, วันฉัตร รัตนโค้น, โชติ บดีรัฐ 

แนวทำงกำรพฒันำศักยภำพกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษำต ำบลบ้ำนมุง 
อ ำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก 

10.40-11.00 น. 

5 ทิพวรรณ ฉิมพิภพ, สุนิสำ ศรีจันทร์ประพันธ์, 
วันวิเศษ วรรณ์เอก, พรหมณ์เมษ หำเรือนมิตร์, 
หน่ึงฤทัย ศรีสุกใส 

กำรพัฒนำกลุ่มวสิำหกิจชุมชนด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ย่ังยืน (SDGs) 
กรณีศึกษำ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนจักสำนหวดบ้ำนเนินดิน ต.เนินมะปรำง อ.เนิน
มะปรำง จ.พิษณุโลก 

11.00-11.20 น. 

6 เมทินี ทองอยู่,  มัณฑนำ ทองอยู่, ศุภกร อยู่จู,  
อำทิตยำ ทองศรี, ธนัสถำ โรจนตระกูล  

กำรมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษำ ต ำบล แก่งโสภำ  อ ำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

11.20-11.40 น. 

7 ขัตติยำ เดชบุญ, จันธิดำ สูนแก้ว,  
จุฑำรัตน์ อันพิมพ์, รัตน์ติพร ค ำทรำย, 
ธนัสถำ โรจนตระกูล 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น กรณีศึกษำ
เครื่องปั้นดินเผำบ้ำนเกำะน้อย ต ำบลหนองอ้อ อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย 

11.40-12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น. 
8 สุรสิทธิ์ ทิพสิงห,์ ธนำภรณ์ เทียมศรี, 

ณกมล อนุพันธุ์, ผกำวรรณ ธูปเทียน, 
ธนัสถำ โรจนตระกูล 

กำรศึกษำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ กรณีศึกษำ ในเขตต ำบลท่ำช้ำง 
อ ำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก 

13.00-13.20 น. 

9 วรรัตน์ หลวงนำ, รัตนำวรี เจิมศร  
สุนิสำ  ค ำวังจันทร,์ เสำวลักษณ์ โทนทอง, 
รณชัย หมื่นวงศ์ 

ศึกษำศักยภำพในเรื่องกำรจัดกำรสำธำรณภัยของต ำบลชัยนำม อ ำเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 

13.20-13.40 น. 

10 ชุลิตำ นกแก้ว, กิ่งดำว ช ำนิเขตกิจ, 
วชิรญำณ์ พันเขียว, ณัชพงษ์ นวลงำม, 
สหวิชญ์ คงเพชรศักด์ิ, สิริอร ไตรทรัพย์ 

กำรศึกษำผลกระทบทำงด้ำนกำรจัดงำนแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
กำชำด จังหวัดพิษณุโลก 

13.40-14.00 น. 

11 สุชัญญำ ฉิมแสง, ลลิตำ คงพร,พนิดำ สีหะวงษ์ 
,นิรชำ รักตลำด และจุฑำธิป ประดิพัทธ์นฤมล 

กำรพัฒนำท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนบ้ำนผำรังหมี ต ำบลไทรย้อย  
อ ำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก 

14.00-14.20 น. 

12 ธัญญำรัตน์ สวำทวงค,์ ปำริฉัตร ไทยพ่วง, 
พัชรนันท์ รัตนำ, ภำณุวัฒน์ พำต่อ  
และจุฑำธปิ ประดิพัทธ์นฤมล 

แรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำทีข่องอำสำสมัครสำธำรณสขุประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) 
ในกำรเฝ้ำระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019  
(COVID-19) กรณีศึกษำในต ำบลบ้ำนคลอง อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

14.20-14.40 น. 

13 พวงเพชร ส้มทอง, กริย์อนันต์ รอบุญ, 
อัคเดช ทองดี, ธณำธำร ชำ่งคิด, 
ธรณินทร์ เสนำนิมิตร 

วิถีชิวิต วัฒนธรรมและควำมเป็นอยู่ของชำวไททรงด ำ ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำง
วัฒนธรรม ของชำวไททรงด ำ ในพื้นที่ต ำบลบ่อทอง อ ำเภอบำงระก ำ จังหวัด
พิษณุโลก 

14.40-15.00 น. 

14 อมรรัตน์  วีรำนนท์, เอมพิกำ  สังฆพรร ปัจจัยที่มีผลต่อควำมพึงพอใจในกำรซื้อคอนกรีตผสมเสร็จบรษัิททรัพย์อนันต์
คอนกรีตจ ำกัด 

15.00-15.20 น. 

 


