ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนนาเสนอผลงานของการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครัง้ ที่ 11
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (รูปแบบออนไลน์)
ลำดับ

รหัสบทควำม

ชื่อ-นำมสกุล

1

S001

ทัศนียา วงศ์จันทร์

การเปรียบเทียบปัจจัยทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารด้วยปัญญา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2

S002

ภูวเมศฐ์ เลาบวรเศรษฐี

การสื่อความหมายและมโนทัศน์ในคาเรียกชื่อพืชสมุนไพรไทยในจังหวัดจันทบุรี

3

S003

พระชลณาณมุนี,ดร.

ความยุติธรรมและความเหลื่อมล้าทางการเมืองการปกครองไทย

4

S004

5

S005

6

S006

อัจฉรา ปกรณ์เรืองชัย

เซียมซีภาษาจีนกับความหมายทีแ่ ปรเปลี่ยนในสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย

7

S007

กนกกร กาญจนกันทร์

การลดความสูญเสียจากการคิดค่ารักษาทางกายภาพบาบัดคลาดเคลื่อน กรณีศึกษาศูนย์เวชศาสตร์ฟนื้ ฟู
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

8

S008

ปิติศักดิ์ บุญใส่

แรปหยาบ ๆ : กลวิธีการใช้คาหยาบในการดวลแรปสดไทย

9

S009

เสาวลักษณ์ มากแสง

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

อัจฉรา พันแฮด
สุรพงศ์ อินทรภักดิ์
ธนศักดิ์ วงษ์เสียงดัง
สุรพงศ์ อินทรภักดิ์

ชื่อบทควำมภำษำไทย

การวางแผนการซ่อมบารุงเครื่องพิมพ์ กรณีศึกษาบริษัทโรงพิมพ์ภาคอีสานระบบดิจิตอล จากัด.
ความพึงพอใจลูกค้าทีม่ าใช้บริการ กรณีศึกษาบริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จากัด สาขามหาชัย.
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ลำดับ

รหัสบทควำม

ชื่อ-นำมสกุล

ชื่อบทควำมภำษำไทย

10

S010

สุรทิน พรมสี
สิรินทร อินทร์ชะคราม
โสภาวรรณ มาลัย

11

S011

รวิกานต์ ท้วมวรเดช

กลวิธีการใช้ภาษาในบทเพลงของวง Three Man Down

12

S012

สมพงษ์ สุวรรณ

การจัดเก็บภาษีจากการทาเกษตรกรรมภายในอาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง พ.ศ. 2372
- 2482

13

S013

ปุญณิศา ไวยดารา

กลวิธีการใช้ภาษาในคาขวัญประจามหาวิทยาลัยในประเทศไทย

14

S014

ภูริชญา สกุลดารงค์พานิช

การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับสตรีจากเสภาขุนช้างขุนแผน

15

S015

แพรวพรรณ สุทธิโพธินันท์

ปัจจัยด้านการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อแป้งมันสาปะหลัง :
กรณีศึกษา บริษัท สระแก้วเจริญ จากัด

16

S016

ณัฐทรีญา ศุภกาญจน์

กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฟนของบริษัท Axcel Thailand

17

S017

นัฎฤดี ปัน้ กิจวานิชเจริญ
กิตติ์ธเนศ วิวรรธน์โชติ

คาอ่านสัทอักษรภาษาจีนกลางกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19

18

S018

ฌัชชา เวียงวิเศษ

กลวิธีการแปลคาอุทานภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย: กรณีศึกษารายการปกิณกะบันเทิง Sixth Sense

ธมลวรรณ กิจก้อง

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับทีค่ ุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกักต่อขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure - SOP) ภายใต้บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การกาหนด
มาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพือ่ รอการส่งกลับ

19

S019

คติพระอินทร์กับการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
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รหัสบทควำม

ชื่อ-นำมสกุล

ชื่อบทควำมภำษำไทย

20

S020

ศุภกร กองเป้า

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับโปรแกรม Kahoot เรื่อง ประเด็นสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

21

S021

รัตน์ติกา วิเชียร
ภานุพงศ์ วัชระพัฒนพงษ์
พรเพิม่ แซ่โง้ว

สถิติเชิงพืน้ ทีก่ ับอุบัติเหตุเสียชีวิตจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในจังหวัดนครปฐม

22

S022

เสาวรส มนต์วิเศษ

“วันนี้กินข้าวทีไ่ หน” : กลวิธีการสร้างศัพท์ทใี่ ช้ในการชุมนุมทางการเมือง

23

S023

วิรินทร อ่างคา

เฟมินิสต์ ปิตาธิปไตย : ความขัดแย้งระหว่างเพศในสังคมเกาหลีใต้

24

S024

ตวงทิพย์ พรมเขต

25

S025

ศุภฤกษ์ โออินทร์

26

S026

ตะวัน วรรณรัตน์

ผลกระทบและการปรับตัวของธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

27

S027

Vanlyta Chan

การเลือกภาษาในเฟซบุก๊ ของนิสิตกัมพูชาทีเ่ รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

28

S028

อภิชัย จันทร์เกษ

สถานภาพงานพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ในงานวิชาการของไทย พ.ศ. 2513-2564

29

S029

ณัฐพร สว่างศรี
รสธร วงศ์กิตติธร

การทางานและรายได้ของสตรีมเมอร์ในประเทศไทย

ผู้ร้ายคอมมิวนิสต์:พินิจปัญหาชาวจีนหลังเหตุการณ์การสังหารหมู่คอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซียปี 1965-1966 จาก
เอกสารลับสหรัฐอเมริกา
การวิเคราะห์พนื้ ทีเ่ สี่ยงต่อการซื้อขายยาเสพติด กรณีศึกษา: เขตรับผิดชอบของสถานีตารวจนครบาลหลักสอง
กรุงเทพมหานคร
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รหัสบทควำม

ชื่อ-นำมสกุล

ชื่อบทควำมภำษำไทย

30

S030

JIE ZHOU

31

S031

รักชนก แสงผดุง

32

S032

ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

33

S033

สุจริต กันชุม

34

S034

สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว

คุณค่าสุนทรียะทางดนตรีทปี่ รากฏในทางเดี่ยวจะเข้เพลงจีนเก็บบุปผา สองชั้น ของอาจารย์สหรัฐ จันทร์เฉลิม

35

S035

ฆนรุจ สุสา

อิทธิพลของกลุ่มเครือญาติแบบมาตุพงศ์ทมี่ ีต่อบทบาทและสถานภาพของสตรีล้านนาด้านการเมือง การ
ปกครองในสมัยราชวงศ์มังราย (พ.ศ. 1839-2121)

36

S036

พรกุศล คาบุญมา

การใช้แอนิเมชันสอนไวยากรณ์ในการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

37

S037

ศศวลัยย์ ต้นสกุลทวีทีม
สุดารัตน์ สุขเลิศ
พิพัทธเวศ วันนารี

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรและตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจทีส่ ่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศไทย

38

S038

เสฎฐวุฒิ ภิรมย์คล้อย

อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และความฉลาดทางอารมณ์ทมี่ ีต่อผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอุตสาหกรรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในนิคมอุสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

39

S039

ปัญชิกา มูลรังษี

การจาลองการเกิดน้าท่วมในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าเจ้าพระยาตอนกลางด้วยแบบจาลอง HEC-RAS

40

S040

วีระยุทธ ปีสาลี

จาก ‘สานัก’ สู่ ‘เมืองนอก’: การศึกษาของเจ้านายสตรีสมัยรัตนโกสินทร์

การโน้มน้าใจในภาพยนตร์โฆษณาไทยประกันชีวิต : การศึกษาโครงเรื่อง
การเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ในการดูแลช่วยเหลือเด็กอายุ 6-12 ปี ทีม่ ีปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์
การถ่ายทอดสุนทรียะทางทัศนศิลป์: กรณีศึกษาจากผลงาน 3 ศิลปิน (ศาสตราจารย์พิเศษ เฉลิม นาคีรักษ์ รอง
ศาสตราจารย์.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง และผู้ช่วยศาสตราจารย์เนติกร ชินโย)
การรับรู้แผนปฏิบัติการคุ้มครองเด็กในระดับตาบลของผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กในบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว 76 จังหวัด
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ชื่อบทควำมภำษำไทย

41

S041

บูลย์จีรา ชิรเวทย์

การศึกษาความกากวมในคาแปลงและคาประสมในภาษาอังกฤษ

42

S042

สุทธาพร คมขา

วัจนกรรมทีป่ รากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์

43

S043

ธัญญา ศรีธัญญา

อ่านโมโม่บนบ่าของพย็อง-ชอล ฮัน: การหายไปของความเป็นอื่นในสังคมเสรีนิยมใหม่

44

S044

กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ

อิทธิพลของลัทธิบูชาตัวบุคคลต่อการเมืองการปกครองระบอบปูติน

45

S045

พิพัฒน์ สุยะ

ความ (ไม่) สาคัญของปัญหาอภิปรัชญาในพระสุตตันตปิฎก

46

S046

ดนุพล เฉลยสุข

สถานภาพงานวิจัยภาษาและวรรณกรรมรัสเซียในประเทศไทย

47

S047

นูรไวดา กายุ

น้าบูดูกับวิถีชีวิตของคนในพืน้ ที่ ตาบลปะเสยะวอ อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

48

S048

ปริตต์ อรุณโอษฐ์

มโนทัศน์“รัสโซโฟเบีย”(สภาวะการเกลียดกลัวรัสเซีย)ในภาษารัสเซีย: การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน

49

S049

พิตราภรณ์ สุนทรเทพวรากุล
จิณห์วรา กุสสลานุภาพ
อริสรา แผติตะ
ตติญา จาดพันธ์อินทร์

อิทธิพลของผู้มีอิทธิพลเสมือนจริง (Virtual Influencer) ทีส่ ่งผลให้เกิดการตอบสนองต่อตราและเกิดการซื้อ
ของผู้บริโภค Generation Z

50

S050

Rasmey Ol

กิจกรรมรณรงค์ทางจดหมายเหตุ: กรณีศึกษาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
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51

S051

จิตรนันท์ กลิ่นน้อย

52

S052

กัลยาณี กุลชัย

53

S053

อรษา สิทธิโชติอนันต์

54

S054

หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์

55

S055

รวิกานต์ ชาวสวน

56

S056

นางสาวภวิตา กิจสวัสดิ์

การจัดการความเสี่ยงกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด ของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

57

S057

ธารารัตน์ แซ่ย่อง

การประมาณค่าความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัล

58

S058

สายใจ บึงไกล

การวิเคราะห์โซ่อุปทานทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ: กรณีศึกษาอาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

59

S059

อดุลวิทย์ ชูเชิด

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีคุณภาพน้ากับข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงหอยทะเล ในพืน้ ที่
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

กลวิธีการแปลไม้ยมกในภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม
แนวทางการพัฒนาด้วยกิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทางความเชื่อและวัฒนธรรม ตามสุริยะปฏิทิน บน
พืน้ ทีพ่ ระธาตุภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร ด้วยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ลักษณะและความหมายการณ์ลักษณะของ “-고 있-(-go iss-)” ทีผ่ ันร่วมกับคาคุณศัพท์ในภาษาเกาหลี
ปัจจุบัน
การดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในลูกจ้างวัยรุ่น
ของสถานประกอบกิจการในจังหวัดชลบุรี
ปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจไม่เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดด้วยความสมัครใจของผู้ป่วยยาเสพ
ติด: กรณีศึกษาโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
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