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โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่  2 

(The National SMARTS Conference II)  
 

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ที่ปรึกษาโครงการ 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

หลักการและเหตุผล 
 .............. การวิจัยเป็นกระบวนการส าคัญ ในการจัดการองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
หลาย ๆ ด้าน ทั้งการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ เม่ือการวิจัยเป็นตัวชี้วัดส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป   การท าวิจัยจึงต้องมี
การเผยแพร่ผลงานเพื่อขยายผลไปสู่การปฏิบัติในวงกว้าง และเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์
ความรู้ท้ังในหมู่ผู้ท างานวิจัยและผู้สนใจทั่วไป  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย           
จึงร่วมกันจัดการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ  SMARTS ครั้ งที่ 2 (The National SMARTS 
Conference 2) เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ได้น าเสนอ
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่  ๆ ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และการบริหารจัดการ อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ทั้งยังเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระได้อีกเวทีหน่ึง 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาระดับ  
บัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย
ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย  
 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 200 คน ดังนี้ 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน เป็นคณาจารย์ และนิสิต นักศึกษาระดับบันฑิต

ศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
        2. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่น าเสนอผลงาน ได้แก่ นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษา อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ คณาจารย์ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจท่ัวไป 
 

วิธีการด าเนินการ 
1. บรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. การน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแบบบรรยาย 

 

วันเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 
 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00 – 16.30 น. 
 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 
 

ก าหนดการรับและและพิจารณาบทความวิจัย 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  วันท่ี 19 ธันวาคม 2554 - 23 มีนาคม 2555 
เปิดรับบทคัดย่อ  วันท่ี 19 ธันวาคม 2554 - 23 มีนาคม 2555 
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ        วันท่ี 23 มีนาคม 2555 

 แจ้งผลตอบรับบทคัดย่อ  วันท่ี 23  มีนาคม 2555 
ส่งบทความฉบับเต็ม  วันท่ี 30 เมษายน 2555 
วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าลงทะเบียน วันท่ี 1- 25 เมษายน 2555 
รับบทความฉบับเต็มกลับไปแก้ไข วันท่ี 23-30 เมษายน 2555 

 น าเสนอผลงาน วันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 
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คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ  

SMARTS  ครั้งที่  2 

 
 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์  ที่ปรึกษา 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

2. รองศาสตราจารย์ชาคริต ชุ่มวัฒนะ   ประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3. อาจารย์ธนภูมิ อติเวทิน    รองประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

4. อาจารย์ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร   กรรมการ 
5. นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์มุกดา    กรรมการ 
6. นางสาวสินีนาฏ ตรีเพ็ชร์    กรรมการ 
7. นายอนุพนธ์ ค าปัน     กรรมการ 
8. นางสาวนนทพร มีศิริ     กรรมการ 
9. นางสาวกัญญาภัค ชุมสกุล    กรรมการ 
10. นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์   กรรมการ 

 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม  ที่ปรึกษา 
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

2. อาจารย์ ดร.กัลยา เทียนวงศ์    ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน    รองประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

4. นางสาวพันทิพา ศรีพื้นผล    กรรมการ 
เลขานุการคณะอักษรศาสตร์ 

5. รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิร ี   กรรมการ  
6. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดาวัลย์ คุณานนท์วิทยา   กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์  กรรมการ  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ  กรรมการ 
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11. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์   กรรมการ 
12. อาจารย์จุฑารัตน์ ช่างทอง     กรรมการ 
13. นางสาวกาญจนา ชัยจินดา    กรรมการ  
14. นายกฤษดา  ไพรวรรณ์    กรรมการ 
15. นางพัชรินทร์  แสงทอง    กรรมการ 
16. นางสาวนฤมล อุปริมพาณิช    กรรมการ 
17. นางสาวชุลีพรรณ เคารพธรรม    กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.  อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์    ที่ปรึกษา 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 2.  อาจารย์ ดร.ศุภาภาส ค าโตนด   ประธานกรรมการ 
  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี ตันติวงศ์วาณิช  กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์  กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพรรณ สุจารินพงค์  กรรมการ 
6.  อาจารย์อรรธิกา พังงา    กรรมการ 
7.  อาจารย์ ดร.ภูวาเดช โหราเรือง   กรรมการ 
8.  อาจารย์สิตาภา บัวเกษ    กรรมการ 
9.  อาจารย์กิติยา ทัศนะบรรจง    กรรมการ 
10. อาจารย์สมบูรณ์ สาระพัด    กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.จุมพฏ บริราช    กรรมการ 
12. นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว    กรรมการ 
13. นางสาวกมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์   กรรมการ 
14. นางสาวมัณฑนา ขวัญเนตร    เลขานุการ 

 
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม   ประธานกรรมการ 
     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 2.  อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์   รองประธานกรรมการ 
 3.  อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง  กรรมการ 
 4.  อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศร ี  กรรมการ 
 5.  อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์  กรรมการ 
 6.  อาจารย์สมโชค เนียนไธสง  กรรมการ 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองค า กรรมการ 

http://www.arts.su.ac.th/depart/depart_library/A_JUTHARAT.html
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 8.  อาจารย์เนตรนภา สวยสี  กรรมการ 
 9.  อาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช  กรรมการ 
 10. อาจารย์นารีมา แสงวิมาน  กรรมการ 
 11. อาจารย์เนตรนภา วรวงษ์  กรรมการ 
 12. อาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง  กรรมการ 
 13. อาจารย์อารีรัตน์ ฟักเย็น  กรรมการ 
 14. อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร ์  กรรมการ 
 15. อาจารย์วรากรณ์ พูลสวัสดิ์  กรรมการ 
 16. อาจารย์ธัชวรรธน์ หนูแก้ว  กรรมการ 
 17. อาจารย์นพรัตน ์กุมภะ  กรรมการ 
 18. อาจารย์วัชรพล หงษ์ทอง  กรรมการ 
 19. อาจารย์สหะ พุกศิริวงศ์ชัย  กรรมการ 
 20. อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว  กรรมการและเลขานุการ  
 
ฝ่ายจัดท าเอกสาร Proceedings 
 นางสาวชุลีพรรณ เคารพธรรม  งานบริการวิชาการและวิจัย   
      คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 นายวิรุฬห์ เรืองสุกใส   หน่วยบริการผลิตสื่อและเทคโนโลยี 
      งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ก า ห น ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ว ที วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  SMARTS ค รั้ ง ที่  2 

18 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2555 

ณ  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  วิ ท ย า เ ข ต ศ รี ร า ช า  

อ า เ ภ อ ศ รี ร า ช า  จั ง ห วั ด ช ล บุ รี  
 

 
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน 
09.30 – 09.45 น. พิธีกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ 

    กล่าวรายงานโดย อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 
    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ชัยกุล  

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 09.45 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี 
    รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

10.30 – 10.50 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.50 – 12.00 น. การน าเสนอผลงานวิชาการ 

    หัวข้อ “ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรม” 
    หัวข้อ “สังคมศาสตร์” 
    หัวข้อ “สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์” 
    หัวข้อ “สังคมศาสตร์และการท่องเที่ยว” 
    หัวข้อ “ชีวิตและสุขภาพ” 
    หัวข้อ “กฎหมายและการพัฒนาองค์กร” 
    หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคม” 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 15.30 น. การน าเสนอผลงานวิชาการ (ต่อ) 
15.30 – 16.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
16.30 น.  จบการประชุมสัมมนาวิชาการ SMARTS ครั้งท่ี 2 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&source=web&cd=8&ved=0CI0BEBYwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ku.ac.th%2Fdepartment%2Fms.html&ei=fY6sT7XTMu2ZiAfRr7WkAw&usg=AFQjCNFpsPsvvyt7zqi_QSeSmqIq7vOqTA&cad=rja
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[Type the company name] 

 

การน าเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS คร้ังที่ 2 
 

 

18 พฤษภาคม 2555 
 

 

ห้องประชมุ 
17209 

หัวข้อ "ภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรม "                                                                       
ผู้ด าเนินรายการ : อ.ปิยะดา โล อ.ปิยะดา อุกะโชค 

10.45-11.05 น. 1. การเชื่อมโยงความและเน้ือหารายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 

11.10-11.20 น. 
2. การศึกษาความรูแ้ละความตระหนักในคุณค่าของมรดกภมูิปญัญาทางวัฒนธรรมของ 
    ผู้น าเยาวชนในภมูิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้

11.25-11.45 น. 3. สถานบันเทิงในยุครับวัฒนธรรมแบบอเมริกัน ทศวรรษ 2500 – 2520 

13.30-13.50 น. 
4. นักสืบหญิงสูงวัย : การตอกย้ าและโต้กลับวาทกรรมเรื่องอายแุละเพศสถานะในนวนยิาย   
    แนวสืบสวนสอบสวน 

13.55-14.15 น. 5. มโนทัศน์พื้นที่ค าว่า “หลัง” ในภาษาไทย 

14.20-14.40 น. 6. ชื่อเรือประมงในจังหวัดสมทุรสงคราม : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาตพิันธุ ์

ห้องประชมุ 
17201 

หัวข้อ "สังคมศาสตร์"  ห้องที่ 1  ผู้ด าเนินรายการ : ดร.พงศ์ภัค บานชื่น  

10.45-11.05 น. 1. การสร้างอัตลักษณ์ของเด็กก าพร้าในสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 

11.10-11.20 น. 2. ผู้หญิงผ่านเลนส์ : การเผยเรือนร่างสู่พื้นที่ออนไลน์ 

11.25-11.45 น. 3. ฟาร์มทะเล : ชุมชนกับการจดัการพื้นที่ทะเล 

13.30-13.50 น. 
4. อุดังลีปันมหัศจรรย์ใต้โคลนตม : พื้นที่ปฏิบัติการประจ าวันและสร้างเครือข่ายทางสังคม 
    ของชุมชนบากันเคย 

ห้องประชมุ 
17202 

หัวข้อ "สังคมศาสตร์" ห้องที่ 2  ผู้ด าเนินรายการ : อ.ศรัณย ์ด่ันสถิตย์ 

10.45-11.05 น. 1. การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ช้น้ าใน โครงการอาคารอัดน้ าหนองคูว่าว จังหวัดพัทลุง 

11.10-11.20 น. 2. สวัสดีค่ะ...ยินดีให้บริการ: อัตลักษณ์ของพนักงานหญิงในบริบทการบริการลูกค้ามือถือ 

11.25-11.45 น. 3. ภรรยามุสลิม : วิถีชีวติตามแนวปฏิบัตใินบริบทสังคมไทยกับบทบาทการท างานนอกบ้าน 

13.30-13.50 น. 
4. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเข้าศึกษาต่อ 
   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ของนักเรียนในอ าเภอเมอืง จังหวัดนราธวิาส 
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[Type the company name] 

 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 (ต่อ) 
 

ห้องประชมุ 
17105 

หัวข้อ "สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์" ผู้ด าเนินรายการ : อ.เพชรรัตน์ ภู่พันธ ์

10.45-11.05 น. 1. ผู้หญิงในบริบทสนามวัวชน 

11.10-11.20 น. 2. เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษาสภาพัฒนาการเมือง 

11.25-11.45 น. 3. พัฒนาการของบางกอกฝั่งตะวันตก พ.ศ. 2398-2488 

13.30-13.50 น. 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างนครเชยีงใหม่ – สยาม – อังกฤษ ในรัชกาลเจ้าหลวงพุทธวงส์  
    พ.ศ. 2368–2389  

 ห้องประชมุ 
17107 

 หัวข้อ "สังคมศาสตร์และการท่องเที่ยว ผู้ด าเนินรายการ : อ.มุขสุดา พูลสวสัดิ ์

10.45-11.05 น. 
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด  
   (Guesthouse) ในเขตเมืองพทัยา 

11.10-11.20 น. 2. เทศกาลกินเจเมืองหาดใหญ่ : ประเพณีประดิษฐ์เพื่อการท่องเที่ยว 

11.25-11.45 น. 
3. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ด้านพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
    ในประเทศไทย 

13.30-13.50 น. 4. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักภายในประเทศของ www.agoda.com 

ห้องประชมุ 
17211 

หัวข้อ "ชีวิตและสขุภาพ" ผู้ด าเนินรายการ : อ.นพเก้า เรืองสมบัติ 

10.45-11.05 น. 
1. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนข้อมูลและสนับสนุนอารมณ์ต่อความเครียดของผู้ดแูล 
    ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระยะวิกฤต 

11.10-11.20 
2. การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัตทิางการพยาบาลในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 
    ส าหรับผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมที่หย่าเครื่องช่วยหายใจล าบาก โรงพยาบาลกรุงเทพ 

11.25-11.45 น. 3. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการไหลเวียนเลือดด้วยการนวดกดจดุสะท้อนฝ่าเท้าในผู้ป่วยอุบัติเหตุ 

13.30-13.50 น. 
4. คุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    กรณีศึกษาจงัหวัดสงขลา 

13.55-14.15 น. 5. แนวคิดการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบจิราสาได้อย่างไร 
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วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 (ต่อ) 
 

ห้องประชมุ 
17210 

หัวข้อ "กฎหมายและการพัฒนาองค์กร" ผู้ด าเนินรายการ : อ.พรทิวา วิจิตรโกเมน 

10.45-11.05 น. 1. การกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 

11.10-11.20 น. 
2. ความไวว้างใจในผู้บังคบับัญชาและความไว้วางใจในองค์การที่มีอิทธิพลต่อความคิด 
    สร้างสรรค์ของบุคคล 

11.25-11.45 น. 3. การกระท าผิดซ้ าคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง 

13.30-13.50 น. 4. ตัวชี้วัดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

13.55-14.15 น. 
3. ความเครียดในการท างานและการจัดการความเครียดของพนกังานปฏิบัติการในโรงงาน 
   อุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา 

14.20-14.40 น. 
6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพการท างานของพนักงานบริษทั ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด  
   เมื่อได้รับการอบรมผ่านเว็บ 

ห้องประชมุ 
17203 

หัวข้อ "เศรษฐกิจและสังคม" ห้องที่ 1 ผู้ด าเนินรายการ : ดร.จุมพฏ บริราช 

10.45-11.05 น. 1. ความต้องการรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บของ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

11.10-11.20 น. 2. พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในช่วงมื้อเย็นของผู้บริโภควัยท างาน ในกรุงเทพมหานคร 

11.25-11.45 น. 
3. ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รบัสืบทอดกิจการของธุรกิจครอบครัว 
    ในกลุ่มกจิการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

13.30-13.50 น. 4. กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดระหว่างประเทศของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสา 

ห้องประชมุ 
17204 

หัวข้อ "เศรษฐกิจและสังคม"  ห้องที่ 2 ผู้ด าเนินรายการ : อ.ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก 

10.45-11.05 น. 
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองค าและปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

11.10-11.20 น. 2. การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองพษิณุโลก พ.ศ. 2500-2542 

11.25-11.45 น. 
3. พฤติกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน :  
    กรณีศึกษาอุตสาหกรรมค้าเนี้อไก่และไข่ไกใ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

13.30-13.50 น. 
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใชพ้ลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ 
    การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของ 14 เขตเศรษฐกิจในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกจิ 
    เอเชีย–แปซิฟิก 

13.55-14.15 น. 
5. การวิเคราะห์มูลค่าความเส่ียงและค่าเฉล่ียความเสียหายส่วนเกินของผลตอบแทนดัชนี  
   หลักทรัพยม์อร์แกนสแตนลียอ์ินเตอร์เนอชั่นแนลโดยใชว้ิธมีูลค่าปลายสุด: ตลาดเกิดใหม่เอเชยี 
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วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 (ต่อ) 
 

ห้องประชมุ 
17205 

หัวข้อ "เศรษฐกิจและสังคม" ห้องที่ 3 ผู้ด าเนินรายการ : ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 

10.45-11.05 น. 
1. คุณภาพและคุณค่าการบริการที่มีผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมของลูกค้าชาวต่างชาตใิน 
    อุตสาหกรรมบริการสุขภาพไทย กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

11.10-11.20 น. 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจใช้บริการรถส่ีล้อแดงและรถส่วนตัวของประชาชนในเขต 
   เทศบาลนครเชียงใหม ่

11.25-11.45 น. 3. ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณรายจ่ายด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศของไทย 

13.30-13.50 น. 4. รูปแบบทางพื้นที่ของการลงทนุทางตรงจากต่างประเทศทางดา้นอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

13.55-14.15 น. 5. ความต้องการท างานของผู้สูงอายุไทย  พ.ศ. 2550 

ห้องประชมุ 
17206 

หัวข้อ "เศรษฐกิจและสังคม" ห้องที่ 4 ผู้ด าเนินรายการ : อ.สมบัติ เกษมล้นนภา 

10.45-11.05 น. 1. แนวทางการก ากับดแูลด้านราคาในอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของประเทศไทย 

11.10-11.20 น. 
2. ผลกระทบของตัวแปรด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทย 
   โดยใชว้ิธีเบย์เซยีน เวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น 

11.25-11.45 น. 3. แนวคิดแบบลีน เพิม่ประสิทธภิาพการปฎิบัตงิานได้อย่างไร 

13.30-13.50 น. 4. พลวัตการปรับตัวของกลุ่มทนุภูเก็ต  : จากทุนเหมืองแร่สู่ทุนบริการ 

ห้องประชมุ 
17208 

หัวข้อ "เศรษฐกิจและสังคม" ห้องที่ 5 ผู้ด าเนินรายการ : อ.รัชรินทร์ แสงอรุณ 

10.45-11.05 น. 
1. พฤติกรรมและปจัจัยในการตดัสินใจดื่มน้ าผลไม้ทั่วไปและน้ ากล้วยหอม ของผู้บริโภค 
    ในเขตกรงุเทพมหานคร 

11.10-11.20 น. 2. พัฒนาการเศรษฐกิจอิสลามในประเทศไทย ตั้งแต่ 2392-2554  

11.25-11.45 น. 
3. การวิเคราะห์นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม กรณีศึกษา 
    อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

13.30-13.50 น. 
4. กองทุนความมั่งคั่งแหง่ชาติในระบบการเงินโลก: พัฒนาการ บทบาท และจุดยืน 
    ของประเทศไทย  

13.55-14.15 น. 5. การประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทยด้วยวธิีการ พาแนล ดีอีเอ 

 


