กำหนดกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 7
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนำยน 2560 ณ ห้อง 114 อำคำรวชิรมงกุฎ
คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม
08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น.

กล่าวรายงานโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กล่าวเปิดงานโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

09.15 - 09.30 น.

กล่าวแนะนาประธานของสถาบันเครือข่าย 4 สถาบัน และมอบของที่ระลึก


คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กล่าวแนะนาผู้ดาเนินรายการประจาห้อง และมอบของที่ระลึก
09.30 - 10.30 น.

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เบื้องลึกวีรกรรมสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 – 10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.50 - 11.50 น.

นาเสนอผลงานกลุ่มย่อย (ช่วงที่ 1)

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น.

นาเสนอผลงานกลุ่มย่อย (ช่วงที่ 2)

15.00 - 15.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

15.20 - 16.20 น.

นาเสนอผลงานกลุ่มย่อย (ช่วงที่ 3)

16.30 น.

จบการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 7
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนำยน 2560 ณ อำคำรวชิรมงกุฎ คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ห้อง 215 ชั้น 2

หัวข้อ "ภำษำและวรรณกรรม"

เวลำ

ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ

10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.

11.30 - 11.50 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.

14.00 - 14.20 น.

14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.

สถานการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ภูมิภาคเหนือตอนล่างและการธารงรักษา
โดย อัญชลี วงศ์วัฒนา
สถานภาพผู้หญิงชนบทในนวนิยายของ ฌอร์จ ซองด์: เจ้าของโรงสีแห่งอ็องฌีโบ
บึงอาถรรพ์ ฟร็องซัวเด็กท้องทุ่ง และ สาวน้อยฟาแด็ต
โดย อมรรัตน์ นิโครธานนท์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
โดย อรรชนิดา หวานคง
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
การแสวงหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวในเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติ "โอ้ พี่น้องทุกผู้ทุกนาม"
ของ อัลแบรต์ โกเฮน
โดย สุรศักดิ์ ประดับถ้อย
ศักดิ์(ศรี)และสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ (พ.ศ.2522-พ.ศ.2524)
โดย บุศราพรรณ ประจง
วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา: ความแตกต่างระหว่างการรับรู้
และการเรียนรู้ภาษาไทย
โดย ฤทัยวรรณ ปานชา
การศึกษาความหมายของคากริยา “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทยเมื่อ
เปรียบเทียบกับคากริยา “dasu” และ “deru” ในภาษาญี่ปนุ่
โดย รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล
การศึกษาโครงสร้างนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย : กรณีศึกษา
“อาหมวยออนไลน์” และ “Evolution Online”
โดย ภัทรพงษ์ ชุนใช้
ความยากจนในวรรณกรรมของจาลอง ฝั่งชลจิตร (พ.ศ.2521 - 2528)
โดย สุวรรณี มุสิกสาร
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ห้อง 216 ชั้น 2

หัวข้อ "กำรศึกษำและสังคมศึกษำ"

เวลำ

ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ

10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.

11.30 - 11.50 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.20 - 15.40 น.

การศึกษาสภาพการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 1 โดย พีระพงษ์ สิทธิอมร
บทบาทพระสงฆ์กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้:
กรณีศึกษา พระครูนเิ ทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง อาเภอธารโต จังหวัดยะลา
โดย พระสมศักดิ์ แท่นแก้ว
การส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการ
เจริญเติบโตของพืช โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ โดย วิลาวัลย์ เทพจักร
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง ผู้บังคับรถขุด-ตัก
โดย โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัลรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โดย ดวงกมล โพธิ์นาค
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และทัศนคติที่มีต่ออาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่เดินทาง
โดยอิสระในกรุงเทพมหานคร โดย ชลธิชา บุนนาค
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิจัยเป็นฐาน สาหรับนิสิต
การศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา โดย อชิระ อุตมาน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน ในวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย นิลาวรรณ ทรงครุฑ
ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง โดย ดวงจิตร สุขภาพสุข
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ
การแสดง สาหรับรายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายสาหรับศิลปะการแสดง
โดย มุจรินทร์ อิทธิพงษ์

15.40 - 16.00 น.

การพัฒนาสื่อการสอน (เกม 2 มิต)ิ วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดย อัชพล พึ่งเสมา

16.00 - 16.20 น.

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี เรื่องสารใน
ชีวิตประจาวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดคาบอนวัฒนา จังหวัดหนองคาย
โดย ธนิยา ธรรมวิเศษ

สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ห้อง 311 ชั้น 3

หัวข้อ "ประวัติศำสตร์ สังคมวิทยำ และกำรพัฒนำชุมชน"

เวลำ

ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ

10.50 - 11.10 น.

11.10 - 11.30 น.

11.30 - 11.50 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.20 น.

13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.

14.20 - 14.40 น.

14.40 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน
โดย ศิริพร ดาบเพชร
การวางผังชุมชนรอยต่อเกษตร-พาณิชย์เพื่อความยัง่ ยืน ในพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันตก ประเทศไทย
โดย พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
ความเครียด และการแก้ปัญหาความเครียดของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
โดย หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรม
ระยอง (บ้านค่าย)
โดย อภิชัย สิงห์ศรี
การศึกษาวิธีการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทย
โดย หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
การุณยฆาต: มุมมองศาสนา
โดย ปิยะพร ตันณีกุล
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โดย ณัฐวุฒิ กลิ่นถาวร
การศึกษาการขยายอิทธิพลทางการเมืองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผ่านจารึกอโรคยศาล
ที่พบในประเทศไทย
โดย สิทธารถ ศรีโคตร
การพัฒนาชุมชนกับการจัดการขยะมูลฝอยเชิงสิง่ แวดล้อมระบบโลก
(กรณีศึกษา บ้านละเวง ตาบลดอนทราย อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี)
โดย พัลลภ เมืองแมน
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ห้อง 312 ชั้น 3

หัวข้อ "ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม"

เวลำ

ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ

10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.
11.30 - 11.50 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.

14.00 - 14.20 น.

14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.20 - 15.40 น.
15.40 - 16.00 น.

มะพร้าวซอ : อัตลักษณ์ของความเป็นเครื่องดนตรี
โดย บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ
การปรับลดขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพนื้ ฐานเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
โดย วัชรดล อริยเมธกุล
ปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชาเอก
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดย ระเบียบ สุภวิรี
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม จังหวัดชลบุรี
โดย ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์
การเชื่อมโยงของเมืองตามลาดับศักย์ของเมืองในจังหวัดราชบุรี
โดย ศุภฤกษ์ โออินทร์
การประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงตาแหน่งของระบบประมวลผลภาพจากอากาศยาน
ไร้คนขับกับค่าพิกัดที่รังวัดในสนาม
โดย จุฑามาศ น้อยนา
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทย
ช่วงปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2559
โดย ณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์
ทัศนียภาพ อาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมกับแนวทางพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงเนิบช้า
โดย ประเสริฐ โยธิคาร์
การเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงในสังคมไทย
โดย ยุวรี โชคสวนทรัพย์
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดย นภสินธุ์ อุบล
พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA
โดย ชัยธัช วงศ์ชมบุญ
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ห้อง 313 ชั้น 3
เวลำ
10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.
11.30 - 11.50 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.20 น.

หัวข้อ "รัฐศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ และกฎหมำย"
ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ
ปัญหาการดาเนินกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า กรณีศึกษาคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ โดย สัณหกฤษณ์ บุญช่วย
แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวม โดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง
จังหวัดสระบุรี โดย อานวย ปิ่นพิลา
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมัน่ คงการค้าชายแดนไทย-พม่า
จังหวัดระนอง โดย สัคพัศ แสงฉาย
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
กลยุทธ์ CSR กับสังคมสูงวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0
โดย สุรวงศ์ วรรณปักษ์

นวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม
โดย ธิดารัตน์ สืบญาติ
แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม
13.40 - 14.00 น. ของประเทศไทย
โดย จิรัชญา สิงห์มณี
การถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
14.00 - 14.20 น. ความอาญาโดยใช้บทเพลง
โดย อรรณพ กาวิกุล
มุมมองของสหภาพยุโรปต่อกฎหมายและนโยบายควบคุมมลภาวะทางแสง
14.20 - 14.40 น.
โดย ปีดิเทพ อยู่ยนื ยง
13.20 - 13.40 น.

ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตารวจในคดีคนต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศไทย
14.40 - 15.00 น. โดยผิดกฎหมาย: กรณีศึกษาสถานีตารวจภูธรสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม
โดย ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
15.00 - 15.15 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
15.20 - 15.40 น. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรม
โดย สนธยา โจมกัน
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ห้อง 314 ชั้น 3

หัวข้อ "กำรบริหำรและกำรจัดกำร และกำรจัดกำรโลจิสติกส์"

เวลำ

ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ

10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.
11.30 - 11.50 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.

การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการรอรับยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โดย ใจรักษ์ ยอดมงคล
การวิเคราะห์ที่ตั้งที่เหมาะสมสาหรับสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD)
กรณีศึกษา ภาคใต้ของประเทศไทย โดย พัฒนพงษ์ พงษ์ธานี
การกาหนดจุดติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย นวรัตน์ เกวียนโคกกรวด
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการกับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสปา
ในของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต
โดย ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
อิทธิพลของรูปแบบการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตกับประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์การ
และผลการปฏิบัตงิ านของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
โดย อาภาพร ภาคยุทธ
การพัฒนาโปรแกรมทางการตลาด สาหรับธุรกิจรับฝากเลี้ยงแมวในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย ธัญยรัชต์ เรืองสมานวงศ์
แนวทางในการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา:
บริษัทปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง โดย ทิวาพร สุระพล
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเดินทางด้วยรถโดยสารด่วนพิเศษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย พิชชฎา พราหมณ์มา
กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการส่งออกที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการ
น้ามันปาล์มดิบของไทย โดย นฤมล เหรียญมหาสาร

พักรับประทำนอำหำรว่ำง
การจัดการด้านการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการ
15.20 - 15.40 น.
แข่งขันของผู้ประกอบการอาหารไทย โดย อริยา ส่งแสงชัย
การศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจห้องเย็นของไทยที่ส่งผลต่อระดับความพร้อมใน
15.40 - 16.00 น.
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย อุษณี วงศ์ศักดิ์
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผูป้ ระกอบการลานมันสาปะหลัง
16.00 - 16.20 น. ไทย กรณีศึกษาผู้ประกอบการลานมันจังหวัดอุบลราชธานี
โดย ธารง อังสุรัตน์โกมล
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ห้อง 416 ชั้น 4

หัวข้อ "เศรษฐศำสตร์ กำรตลำด กำรบัญชี"

เวลำ

ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้าของกรมชลประทาน
โดย หรรษชล เฟื่องลิขิต
การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ
โดย วรันธร สิทธิชัยวิจติ ร
องค์ประกอบพื้นฐานของการตลาดดิจิทัลและการบูรณาการการตลาดดิจทิ ัลผ่านวงจร
ความเกี่ยวข้องทางดิจิทลั โดย กาญจนาภรณ์ พลประทีป
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย ชนิดาภา กัลยานี
การจัดการกาไรระหว่างระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทที่เสนอขายหุ้น
ใหม่แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย พิม สุขพูล
การประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในระบบสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาธุรกิจโรงพิมพ์
ขนาดย่อม โดย ศศิมา สิมะโรจนา
การสารวจการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของกลุ่มตรวจสอบงบ
การเงิน สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย กรองกาญจน์ สนธิประสาท
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกาไรกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย สุทธิลักษณ์ แสนกล้า
การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูป
ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก โดย ขวัญฤทัย เทพพิทกั ษ์
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งที่ส่งผลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัตน์
ในประเทศไทย โดย เกียรติขจร แซ่ไต่
กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก โดย ศันธนีย์ อุ่นจิตติ
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.
11.30 - 11.50 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.20 น.

13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.20 - 15.40 น.
15.40 - 16.00 น.

ห้อง 412 ชั้น 4

ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี (1)

เวลำ

ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ
“บวร” : ความยั่งยืนของอัตลักษณ์เวียงแพร่
โดย ณัฐ นาคเกษม และ ธิดารัตน์ แผนพรหม
การกีฬากับการสร้างสิทธิธรรมรูปแบบใหม่ของเจ้านายไทยยุคใหม่ (พ.ศ. 2453 - 2559)
โดย รัชนก พุทธสุขา
การทาเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ตาบลสวนป่าน
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย เกวลิน คาบาง ปราโมทย์ บัวน้อย ฐาปนีย์ สุวรรณเจริญ รภัทภร อดิเรกลาภ
ภาสกร วิเวกวรรณ์ อัญชญา สุวรรณชัย และ พรพิมล สาวสุดชาติ
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ภายในเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย มัลลิกา หัตถกิจ
การวางแผนเส้นทางจักรยานเพือ่ การท่องเที่ยว อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โดย ปัทมพร เลาหรุ่งพิสิฐ
พฤติกรรมการเรียนและวิถีชีวิตประจาวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนเปรียบเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัตนครปฐมและแนวทางในการ
นามาประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ชารินทร์ เกษร
เทคนิคและสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาของมหาวิทยาลัยฮานอยและแนว
ทางการนามาประยุกต์ใช้กบั การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ธัญญพัฒน์ โชติวรรธนะสิริ
การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟฟิกประชาสัมพันธ์การทาธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรปลากัด
ภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล
โดย ยศกร แจ่มจารัส
การสร้างภาพสะท้อนภาวะน้าหนักเกินในเด็ก โดย ผ่านสื่อดิจิตอลเพ้นท์
โดย ชูศักดิ์ เลาหะกาญจนศิริ
พักรับประทำนอำหำรว่ำง

10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.

11.30 - 11.50 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.

13.40 - 14.00 น.

14.00 - 14.20 น.

14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.

สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ห้อง 417 ชั้น 4

ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี (2)

เวลำ

ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ละครเวที เรื่อง “ดั่งผีเสื้อขยับปีก”
โดย ปรีดารัตน์ ชนะรัตน์
ละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง An Invisible Picture หรือ ภาพที่มองไม่เห็น
โดย ศุภวินท์ ศิริคุณ
การเปลี่ยนแปลงของพระราชพิธีพระบรมศพและงานพระเมรุมาศ
สมัยรัชกาลที่ 6 ถึงพุทธศักราช 2560
โดย เชิดชัย ขาหวาน
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
การขยายบทบาทของญีป่ ุ่น ผ่านนโยบายวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) ต่อ
สังคมไทย ตัง้ แต่ทศวรรษที่ 1970 – ปัจจุบัน
โดย เพ็ญพิชชา ฉัตรวิลัย
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยในภาพยนตร์เรื่องทวิภพ (พ.ศ. 2547)
โดย กฤษฎา บูรณมานัส
การประเมินค่าใช้จา่ ยและการปรับตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โดย ปริญญา ธรรมชาติ ยศพล เพ็งเลา และพุฒชิ ัย ศรีอุทัย
การปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกานัน ผู้ใหญ่บ้านใน
เขตอาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
โดย ภัทรวดี เปลี่ยนปฐม
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผูน้ าของผู้ใหญ่บา้ น
ในเขตอาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดย อนุพงศ์ เหลืองธารงสกุล
การศึกษาการจัดการองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีแบบมีส่วนร่วมของศาลเจ้าจีนใน
ชุมชนตรอกโรงธูป ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย สุเทพ อ๊อดเอก ณัฐติพงษ์ เพ็งเหมือน วิชาฤทธิ์ ปัญญา ปรารถนา เภาจี๋
วาสนา แทนนาค และ วรนุช แซ่จิว
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.
11.30 - 11.50 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.

14.20 - 14.40 น.

14.40 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.

