รำยชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงำนของกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 7
ณ คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วันศุกร์ที่ 30 มิถุนำยน 2560
ลำดับ รหัสบทควำม

ชื่อ - นำมสกุล

ชื่อบทควำม

1

S7001

นายประเสริฐ โยธิคาร์

ทัศนียภาพ อาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมกับแนวทางพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วเชิงเนิบช้า

2

S7002

น.ส.ธัญยรัชต์ เรืองสมานวงศ์

การพัฒนาโปรแกรมทางการตลาด สาหรับธุรกิจรับฝากเลี้ยงแมวในเขตกรุงเทพมหานคร

3

S7003

น.ส.ชนิดาภา กัลยานี

ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4

S7006

นายธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์

ทัศนคติและการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม จังหวัดชลบุรี

5

S7007

ผศ.ดร.หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย

6

S7008

ดร.พีระพงษ์ สิทธิอมร

7

S7009

น.ส.ทิวาพร สุระพล

8

S7010

น.ส.จิรัชญา สิงห์มณี

ความเครียด และการแก้ปัญหาความเครียดของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
การศึกษาสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 1
แนวทางในการดาเนินด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา บริษัทปิโตรเคมีและ
การกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

1

ลำดับ รหัสบทควำม

ชื่อ - นำมสกุล

ชื่อบทควำม

9

S7011

นายอภิชัย สิงห์ศรี

ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ กรณีศึกษา : นิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย จังหวัดระยอง

10

S7012

พระสมศักดิ์ แท่นแก้ว

บทบาทพระสงฆ์กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษา พระครูนิเทศสุตกิจ
เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง อาเภอธารโต จังหวัดยะลา

11

S7013

น.ส.นฤมล เหรียญมหาสาร

กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการส่งออกทีม่ ีผลต่อกความสาเร็จของผู้ประกอบการน้ามันปาล์มดิบของไทย

12

S7014

น.ส.อริยา ส่งแสงชัย

13

S7015

น.ส.อุษณี วงศ์ศักดิ์

14

S7016

นายธารง อังสุรัตน์โกมล

15

S7017

นางขวัญฤทัย เทพพิทักษ์

16

S7018

นายเกียรติขจร แซ่ไต่

สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งทีส่ ่งผลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัฒน์ในประเทศไทย

17

S7019

นางศันธนีย์ อุ่นจิตติ

กลยุทธ์การแข่งขันพืน้ ฐานทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการ
ไทยในตลาดโลก

18

S7021

อ.สุรศักดิ์ ประดับถ้อย

การแสวงหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวในเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัต"ิ โอ้ พีน่ ้องทุกผู้ทุกนาม" ของ อัลแบรต์ โกเฮน

การจัดการด้านการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล ทีส่ ่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการอาหารไทย
การศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจห้องเย็นของไทยทีส่ ่งผลต่อระดับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการลานมันสาปะหลังไทย กรณีศึกษา
ผู้ประกอบการลานมันจังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยใน
ตลาดโลก

2

ลำดับ รหัสบทควำม

ชื่อ - นำมสกุล

ชื่อบทควำม

19

S7022

อ.ศุภฤกษ์ โออินทร์

การเชื่อมโยงของเมืองตามลาดับศักย์ของเมืองในจังหวัดราชบุรี

20

S7023

พ.ต.ท.ดร.อรรณพ กาวิกุล

การถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยใช้บทเพลง

21

S7024

น.ส.เบญจมาศ ศรีอมรรัตนกุล

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

22

S7025

อ.ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ

นวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม

23

S7031

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

มุมมองของสหภาพยุโรปต่อกฎหมายและนโยบายควบคุมมลภาวะทางแสง

24

S7033

อ.พรรณราย ชาญหิรัญ

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5 พระราชทานแก่พระราชโอรส: วรรณกรรมคาสอนของพระราชาในบริบทการปรับ
ประเทศให้ทันสมัย

25

S7035

นายชัยธัช วงศ์ชมบุญ

พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA

26

S7036

อ.อรรชนิดา หวานคง

ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

27

S7039

ผศ.หรรษชล เฟือ่ งลิขิต

ปัจจัยทีม่ ีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้าของกรมชลประทาน

28

S7040

น.ส.บุศราพรรณ ประจง

ศักดิ(์ ศรี)และสิทธิข์ องความเป็นมนุษย์ในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ (พ.ศ.2522-พ.ศ.2524)

3

ลำดับ รหัสบทควำม

ชื่อ - นำมสกุล

ชื่อบทควำม

29

S7041

นายณัฐวุฒิ กลิ่นถาวร

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่ ว กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

30

S7042

น.ส.ใจรักษ์ ยอดมงคล

การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการรอรับยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

31

S7044

ผศ.ดร.อมรรัตน์ นิโครธานนท์

32

S7045

นางจุฑามาศ น้อยนา

33

S7046

ผศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร

การเปลี่ยนแปลงของญีป่ นุ่ ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

34

S7047

ผศ.ดร.ปิยะพร ตันณีกุล

การุณยฆาต: มุมมองศาสนา

35

S7048

น.ส.ฤทัยวรรณ ปานชา

วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ทีพ่ ูดโดยคนกัมพูชา : ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ และการเรียนรู้ภาษาไทย

36

S7049

นายพัฒนพงษ์ พงษ์ธานี

การวิเคราะห์ทตี่ ั้งทีเ่ หมาะสมสาหรับสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) กรณีศึกษา ภาคใต้ของประเทศไทย

37

S7050

อ.สิทธารถ ศรีโคตร

การศึกษาขยายอิทธิพลทางการเมืองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผ่านจารึกอโรคยศาลทีพ่ บในประเทศไทย

38

S7051

น.ส.นวรัตน์ เกวียนโคกกรวด

การกาหนดจุดติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าทีส่ าธารณชนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์

สถานภาพผู้หญิงชนบทในนวนิยายของ ฌอร์จ ซองด์ : เจ้าของโรงสีแห่ง อ็องฌิโบลท์ บึงอาถรรพ์ ฟร็องซัวส์เด็ก
ท้องทุง่ และ สาวน้อย ฟาแด็ตต์
การประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงตาแหน่งของระบบประมวลผลภาพ
จากอากาศยานไร้คนขับ กับค่าพิกัดทีร่ ังวัดในสนาม

4

ลำดับ รหัสบทควำม

ชื่อ - นำมสกุล

ชื่อบทควำม

39

S7052

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ การศึกษาวิธีการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบ้านตุ๊กกะตุ่นหุน่ กระบอกไทย

40

S7053

น.ส.พิม สุขพูล

41

S7054

น.ส.วิลาวัลย์ เทพจักร

42

S7055

น.ส.ศศิมา สิมะโรจนา

การประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในระบบสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดย่อม

43

S7056

นายวัชรดล อริยเมธกุล

การปรับลดขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพนื้ ฐานเพือ่ ให้ง่ายต่อการเรียนรู้

44

S7057

น.ส.กรองกาญจน์ สนธิประสาท

45

S7058

น.ส.อาริยา ทรัพย์ศิริ

46

S7059

น.ส.กมลพรรณ ศุภศิริสันต์

47

S7060

พันเอกนภสินธุ์ อุบล

ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยทีม่ ีผลต่อความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

48

S7061

น.ส.สุทธิลักษณ์ แสนกล้า

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกาไรกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุน้ ของบริษัททีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจัดการกาไรระหว่างระยะเวลาการห้ามขายหุน้ และหลักทรัพย์ของบริษัททีเ่ สนอขายหุน้ ใหม่แก่สาธารณชนเป็น
ครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเจริญเติบโตของ
พืช โดยใช้ประเด็นทางสังคมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์

การสารวจการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของกลุ่มตรวจสอบงบการเงิน สานักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัด ในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทีส่ ่งผลกระทบทางด้านสังคม
ต่อเกษตรกรในพืน้ ทีต่ าบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
การศึกษารูปแบบของคณะกรรมการภาคประชาสังคมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
กรณีศึกษา โครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3

5

ลำดับ รหัสบทควำม

ชื่อ - นำมสกุล

ชื่อบทควำม

49

S7062

อ.โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง ผู้บังคับรถขุด-ตัก

50

S7063

น.ส.พิชชฎา พราหมณ์มา

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเดินทางด้วยรถโดยสารด่วนพิเศษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

51

S7065

อ.รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล

การศึกษาความหมายของคาว่า “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทยกับกริยา “dasu” และ “deru” ใน
ภาษาญีป่ นุ่

52

S7066

อ.สัณหกฤษณ์ บุญช่วย

คดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กับปัญหาการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทีล่ ่าช้า

53

S7067

นายภัทรพงษ์ ชุนใช้

การศึกษาโครงสร้างนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย : กรณีศึกษา
“อาหมวยออนไลน์” และ “Evolution Online”

54

S7069

อ.สัคพัศ แสงฉาย

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคงการค้าชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง

55

S7071

อ.ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อความพึงพอใจ

56

S7072

น.ส.สุวรรณี มุสิกสาร

ความยากจนในวรรณกรรมของจาลอง ฝั่งชลจิตร (พ.ศ.2521 - 2528)

57

S7073

ผศ.ดร.อานวย ปิน่ พิลา

แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวมโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดสระบุรี

58

S7074

อ.ณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทย กรณีศึกษา: ช่วงปี พ.ศ.2550-พ.ศ.2559
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ลำดับ รหัสบทควำม

ชื่อ - นำมสกุล

ชื่อบทควำม
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี เรื่องสารในชีวิตประจาวันทีม่ ีต่อ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

59

S7075

อ.ดวงกมล โพธิน์ าค

60

S7076

น.ส.ธนิยา ธรรมวิเศษ

61

S7077

นายอัชพล พึง่ เสมา

การพัฒนาเกม 2 มิติเพือ่ การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

62

S7078

อ.ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา

ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตารวจในคดีคนต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย : ศึกษา
เฉพาะในสถานีตารวจภูธรสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

63

S7079

น.ส.วรันธร สิทธิชัยวิจิตร

การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ

64

S7080

อ.อชิระ อุตมาน

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิจัยเป็นฐาน
สาหรับนิสิตการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา

65

S7081

อ.ดวงจิตร สุขภาพสุข

ปัญหาในการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง

66

S7082

อ.สนธยา โจมกัน

แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ เตรียมบุคลากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

67

S7083

น.ส.นิลาวรรณ ทรงครุฑ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน ในวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

68

S7084

ผศ.พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร

การวางผังชุมชนรอยต่อเกษตร-พาณิชย์เพือ่ ความยั่งยืน ในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก ประเทศไทย
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ชื่อ - นำมสกุล

ชื่อบทควำม

69

S7085

อ.ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป องค์ประกอบพืน้ ฐานของการตลาดดิจิทัลและการบูรณาการการตลาดดิจิทัลผ่านวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล

70

S7086

รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา

สถานการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ภูมิภาคเหนือตอนล่างและการธารงรักษา

71

S7087

ผศ.ชลธิชา บุนนาค

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและทัศนคติต่ออาหารไทยของนักท่องเทีย่ วชาวตะวันตกทีเ่ ดินทางโดยอิสระใน
กรุงเทพมหานคร

72

S7088

อ.ยุวรี โชคสวนทรัพย์

การเดินทางท่องเทีย่ วของผู้หญิงในสังคมไทย

73

S7089

นายพัลลภ เมืองแมน

การพัฒนาชุมชนกับการจัดการขยะมูลฝอยเชิงสิ่งแวดล้อมระบบโลก
(กรณีศึกษา บ้านละเวง ตาบลดอนทราย อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี)

74

S7090

อ.ดร.สุรวงศ์ วรรณปักษ์

กลยุทธ์ CSR กับสังคมสูงวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0

75

S7091

ผศ.บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ

มะพร้าวซอ : อัตลักษณ์ของความเป็นเครื่องดนตรี

76

S7092

ผศ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์

77

S7093

รศ.ระเบียบ สุภวิรี

78

S7094

น.ส.อาภาพร ภาคยุทธ

โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพือ่ การสร้างสรรค์งานทางศิลปะการแสดง สาหรับ
รายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายสาหรับศิลปะการแสดง
ปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในห้องสมุดหรือสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความสัมพันธ์ทสี่ ่งผลระหว่างรูปแบบการสื่อสารบนอินเตอร์เน็ตกับประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์การและผล
การปฎิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
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