การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

คานา
SMARTS คือ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University, Prasarnmit Campus) คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (Faculty of Management Sciences, Kasetsart
University, Sriracha Campus) คณะอั ก ษรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร (Faculty of Arts,
Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom
Rajabhat University)
เครือข่าย SMARTS ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
เป็ นประจ าทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็ นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์และนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในเครือข่าย รวมทั้งนักวิชาการและนักศึกษาทั่วไป ได้นาเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันหลากหลายร่วมกัน อันจะนาไปสู่การสร้างสรรค์
และต่อยอดผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคเอเชียหรือระดับโลกต่อไป
การประชุ มวิช าการระดับ ชาติ SMARTS ครั้ง ที่ 5 ในวั นศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กาหนดจัดขึ้นในหัวข้อ “อัตลักษณ์แห่งเอเชีย
2015” (Asian Identities 2015) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะตอกย้าให้เห็นความสาคัญของมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในฐานะที่ส่งเสริมให้บังเกิดความเข้าใจอย่างลุ่มลึกเกี่ ยวกับ “อัตลักษณ์” แห่งความเป็น
มนุษย์และความเป็นสังคมอันสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการยอมรับความแตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรมทุกมิติและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
คณะกรรมการดาเนินงานฯ ได้รวบรวมบทความวิจัยฉบับเต็มทุกเรื่องไว้ใน “รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมทางวิชาการ” (proceedings) ฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่สู่แวดวงการศึกษาและชุมชนในวงกว้าง
รวมทั้งเพื่อเป็น ประจักษ์พยานแห่งความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อัน
ทรงคุณค่า
คณะกรรมการดาเนินงานฯ
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ข
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การปลูกพืชเศรษฐกิจ.......................................................................................................................
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จิตรทิวา พิมพ์สวุ รรณ
 ศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบางกะเจ้า……………………………………………….………….
ฉัตรฑริกา กระเสาร์
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและตาแหน่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ…………………………………….
ทิพยากร นิลวิเชียร
 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์
วัดไผ่รื่นรมย์ ตาบลทุ่งลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม…….……………………………..……….
นฤมล ศรีเจิดจ้า
 กลุ่มองค์กรชุมชมในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะ ตาบลทัพหลวง อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม…………………………………………………………………....……………………………………………
เจมจิรา เกิดเทวา
 องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านดอนขุนวิเศษ
ตาบลห้วยหมอนทอง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม...............................................................
โสรยา ช้างเทศ
 การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดน
ิ โดยโปรแกรมรหัสเปิด กรณีศึกษา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม................................................................................................................................
วุฒินนั ท์ สมคะเณ
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5: อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2015
The 5th National SMARTS Conference: Asian Identities 2015
1. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 หัวข้อ อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2015
The 5th National SMARTS Conference: Asian Identities 2015
2. หลักการและเหตุผล
SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมื อทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบั น คือ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ คณะอั กษรศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร คณะวิ ทยาการจั ดการ มหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร์ และคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หน่วยงานทั้ง 4 ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS
ขึ้น เพื่อเป็นเวทีสาหรับให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ทั้งสถาบันในเครือข่ายและจากสถาบันต่าง ๆ ได้เข้า
ร่วมนาเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน
ด้วย
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ SMARTS ได้ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั น ทุ ก ปี มาตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2554 โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งแรก ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดประชุม และ
ในปี พ.ศ. 2557 คณะอั กษรศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยศิล ปากร เป็ นเจ้ า ภาพจั ดประชุ มครั้ ง ที่ 4 ซึ่ งการจั ดประชุ ม
แต่ละครั้งได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมา
ในปี พ.ศ 2558 หน่วยงานทั้งสี่ ได้เห็นความสาคัญที่จะจัดการจัดประชุม วิชาการระดับชาติ SMARTS
ต่อไป โดยครั้งที่ 5 นี้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้รับผิดชอบจัดการประชุม ในวันศุกร์ที่ 3
กรกฎาคม 2558 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในหัวข้อ “อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2015”
(Asian Identities 2015)
สถาบันเครือข่ายทั้ง 4 สถาบัน ได้ขยายมุมมองที่กว้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การศึกษาทั้งภูมิภาค
เอเชีย อันประกอบด้วยเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันตก เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียกลาง
และเอเชียใต้ โดยแต่ละพื้นที่ต่างมีลักษณะทางธรรมชาติ ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
ทั้งที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน จนนาไปสู่การมีอัตลักษณ์แห่งเอเชียที่โดดเด่นในบริบทโลก การจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 นี้ ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่นาไปสู่การรู้จักและเข้าใจอัตลักษณ์ของภูมิภาค
เอเชียในหลายมิติ อันจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและอื่น ๆ ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียต่อไป
สาขาวิชาที่เปิดรับผลงาน
รัฐ ศาสตร์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ สัง คมศึ ก ษา ประวั ติศ าสตร์ การพัฒนาชุ มชน กฎหมาย สั ง คมวิ ท ยา
มานุ ษ ยวิ ท ยา สั ง คมสงเคราะห์ แ ละสวั ส ดิก ารสั ง คม ภาษาศาสตร์ บรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสาร สนเทศศาสตร์
ศิ ล ปกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ การบริ ห ารและการจั ด การ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การตลาด
สื่อ สารมวลชน การบั ญชี การเงิ น และการธนาคาร ภู มิศ าสตร์ การท่ อ งเที่ยว การจั ดการโรงแรม การจั ดการ
โลจิสติกส์ การศึกษา
ฉ
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทัว่ ไป
3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิจัย
ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
4. ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน ดังนี้
4.1 ผู้นาเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาหรือของสถาบันอุดมศึกษาใน
สถาบันเครือข่ายและสถาบันอื่น และบุคคลทั่วไป
4.2 ผู้เข้าร่วมฟังการนาเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
5. ขั้นตอนดาเนินการ
เปิดรับบทความฉบับเต็ม
ลงทะเบียนและชาระเงิน
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
แจ้งผลการปรับแก้บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5

1 ธันวาคม 2557 – 10 เมษายน 2558
1 ธันวาคม 2557 – 17 เมษายน 2558
28 พฤษภาคม 2558
1 มิถุนายน 2558
12 มิถุนายน 2558
3 กรกฎาคม 2558

6. วันเวลาและสถานที่ในการดาเนินการ
ระยะเวลา 1 วัน คือ วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.3 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียในมิติต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
8.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ทางการวิจัยอย่างกว้างขวาง
8.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
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คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุมวัฒนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง
อาจารย์ ดร.ล่าสัน เลิศกูลประหยัด
อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
นางสาวศุภรดา เต็มภัทรกุล
นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์

ที่ปรึกษาโครงการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
อาจารย์ ดร.ศุภาภาส คาโตนด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค์
อาจารย์ ดร.ภูวาเดช โหราเรือง
อาจารย์ ดร.กิติยา ทัศนะบรรจง
อาจารย์ ดร.จุมพฏ บริราช
อาจารย์สิทธิเดช บารุงทรัพย์
อาจารย์ ดร.พงศ์ภัค บานชื่น
อาจารย์รัชรินทร์ แสงอรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นิรุตติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา งามแดน
อาจารย์ ดร.ชุติมา โล่งจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา ไชยะกุล
อาจารย์ปิยะดา อุกะโชค
อาจารย์ศรันย์ ดั่นสถิตย์
อาจารย์ณรงค์พงศ์ เพิ่มผล
นางสาวจิราพร เจนดง

ที่ปรึกษาโครงการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม
อาจารย์ ดร.กัลยา เทียนวงศ์
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน
อาจารย์ประสิทธิ์ชัย จรัสชัยวรรณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดาวัลย์ คุณานนท์วิทยา
อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง
อาจารย์ ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง
รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรี
อาจารย์ศิวพร สุวรรณมณี
อาจารย์สันติชัย ปรีชาบุญฤทธิ์
อาจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
นางพัชรินทร์ แสงทอง
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นายโกวิทย์ หลาชุ่ม
นายจักรกริศน์ แก้วนุช
นายนรินทร์ จันทร์ผดุง
นางสาวนฤมล อุปริมพาณิช
นางสาววรรณา วงษ์ธง
นายสิทธิชนะชัย จิระศิริโชติ
นางสาวชุลีพรรณ เคารพธรรม

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์
อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา
อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ
อาจารย์จิตรภณ สุนทร
นางสาวอ้อมนภา จาปาอ่อน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและคัดกรองผลงาน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

คณะอักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภารัตน์ แสงจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า
อาจารย์ ดร.กนิษฐา ชิตช่าง
รองศาสตราจารย์สริ ิกร กาญจนสุนทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เจริญหิรญ
ั ยิ่งยศ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ทินรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิรยิ า กุลชนะรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นิรุตติกุล
อาจารย์ ดร.กิติยา ทัศนะบรรจง
อาจารย์ ดร.ชุติมา โล่งจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค์
อาจารย์ ดร.ศุภาภาส คาโตนด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารุณี ตันติวงศ์วานิช
อาจารย์ ดร.จุมพฏ บริราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี นิสสัยสุข

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ ดร.สุวรรธนา เทพจิต

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ พลอยแหวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา
อาจารย์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ์
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ ธิตลิ ักษณ์

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน
อาจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกลุ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.สาเนียง เลื่อมใส
อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จติ ศักดิ์ พุฒจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม
รองศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์
รองศาสตราจารย์บาหยัน อิ่มสาราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท ตันณีกลุ
อาจารย์ พ.อ.อ.ดร.สมคิด ภูมโิ คกรักษ์
อาจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
อาจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ

คณะโบราณคดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
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กาหนดการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
หัวข้อ: อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2015
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสังคมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
ห้องประชุมประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
08.45 - 08.50 น. กล่าวรายงานโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
08.50 - 09.00 น. กล่าวเปิดงานโดย
รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
09.00 - 09.45 น. กล่าวแนะนาประธานของสถาบันเครือข่าย 4 สถาบัน และมอบของที่ระลึก
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กล่าวแนะนาผู้ทรงคุณวุฒิดาเนินรายการประจาห้อง และมอบของที่ระลึก
09.45 - 10.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ
อาจารย์ประจาภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นักวิจัยผลงานประดิษฐ์คิดค้นเหรียญทอง และนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ
11.00 - 11.50 น. นาเสนอผลงานวิจัยกลุ่มย่อย ณ อาคารคณะสังคมศาสตร์
ชั้น 7-8 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ห้องประชุมประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13.00 - 14.20 น. นาเสนอกลุ่มย่อย (ต่อ)
ชั้น 7-8 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14.30 - 14.50 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.20 น. นาเสนอกลุ่มย่อย (ต่อ)
ชั้น 7-8 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16.30 น.
จบการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
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ตารางการนาเสนอผลงานวิจัย

ห้อง 11-703
เวลา
11.00-11.20 น.
11.30-11.50 น.

12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.
13.30-13.50 น.
14.00-14.20 น.

14.30-14.50 น.
15.00-15.20 น.
15.30-15.50 น.

หัวข้อ “ภาษาและวรรณกรรม”
ผู้ดาเนินรายการประจาห้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
ชื่อบทความ / ผู้นาเสนอ
โวหารและภาพพจน์ในพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลีย่ มประวัติ
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษาไทยของครูในชั้นเรียนภาษาอังกฤษกับทัศนคติ
ของนักเรียนมัธยมปลายของรัฐ
โดย นางสาวอรชุมา ลิ่มไตรรัตน์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การศึกษาคาศัพท์ในพจนานุกรมคาใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
โดย นางสาวเปรมฤดี เซ่งยี่
ภาพครอบครัวในนวนิยายซีไรต์ : ภาพสะท้อนการเปลีย่ นแปลงของครอบครัวไทย
โดย นางสาววิชลดา ยิ้มแย้ม
การใช้ผังกราฟฟิกส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
โดย นางสาวเพ็ญพันธุ์ พัฒนศิลป์
พักรับประทานอาหารว่าง
การใช้บทกวีในนวนิยายสืบสวนสอบสวนไทยตั้งแต่ พ.ศ.2550
โดย อาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย
การแปรของเสียง () () และ () ของคนสามระดับอายุในภาษาถิ่นตรัง
โดย นายภูริภัทร หงษ์สกุล

สิ้นสุดการนาเสนอ
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ตารางการนาเสนอผลงานวิจัย
หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม”
ห้อง 11-704

ผู้ดาเนินรายการประจาห้อง : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี พิสณุพงศ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดาบเพชร

เวลา
11.00-11.20 น.
11.30-11.50 น.
12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.

13.30-13.50 น.

14.00-14.20 น.
14.30-14.50 น.
15.00-15.20 น.
15.30-15.50 น.

16.00-16.20 น.

ฑ

ชื่อบทความ / ผู้นาเสนอ
การสร้างกระจับปี่ของบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์
โดย อาจารย์สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว
จะเข้: การผลิตอัตลักษณ์ทางดนตรีในบริบทของดนตรีประจาชาติ
โดย นายมนศักดิ์ มหิงษ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ความคิดนอกกรอบทางทัศนศิลป์ของศิลปินไทย : กรณีศึกษาผลงานของ
ศาสตราจารย์พิเศษ เฉลิม นาคีรักษ์
โดย อาจารย์ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
การศึกษาวิเคราะห์มุมมองของรัฐที่มีต่อโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
พ.ศ. 2477 – 2521 : กรณีศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
โดย นายจตุญาณ หัทยานันท์
ละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 เรื่อง “HELL[O] WHITE สวัสดีโลกสีขาว”
โดย นางสาวเทียบทอง ช่อทับทิม
พักรับประทานอาหารว่าง
เศรษฐกิจแบบการค้าของดินแดนเวียดนามตอนใต้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-18
โดย นางสาววชรพร นวลตา
กบฏผู้มีบุญในภาคอีสาน ระหว่างพ.ศ. 2479 – 2502 : กรณี หมอลาโสภา พลตรี
พ.ศ. 2482
โดย นางสาวศศิธร คงจันทร์
นโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงครามกับการต่อต้านการเผยแผ่คริสต์
ศาสนาของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส พ.ศ. 2481-2487
โดย นายสิทธิโชค อนุจนั ทร์
สิ้นสุดการนาเสนอ
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ตารางการนาเสนอผลงานวิจัย

ห้อง 11-702
เวลา
11.00-11.20 น.

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

13.30-13.50 น.
14.00-14.20 น.

หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรและการจัดการ”
ผู้ดาเนินรายการประจาห้อง : อาจารย์ ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์
ชื่อบทความ / ผู้นาเสนอ
ผลของรูปแบบภาวะผู้นาและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้างานระดับกลาง โรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์
โดย นางสาวอนันธิดา สุรังษี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับการขับเคลื่อนระบบราชการ ในประชาคมอาเซียน
โดย อาจารย์สัคพัศ แสงฉาย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้เขตความเหมาะสม
สาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
โดย นางสาวภารดี มินา
การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชค : คืนกาไรให้ลูกค้าหรือการพนัน
โดย อาจารย์ ดร.ภูวาเดช โหราเรือง
การเปรียบเทียบการรับรู้และทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มตี ่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบียร์
โดย นางสาวนาวิน คันศร

สิ้นสุดการนาเสนอ
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ตารางการนาเสนอผลงานวิจัย
หัวข้อ “การจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน”
ห้อง 11-705

ผู้ดาเนินรายการประจาห้อง : 1. อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร เกรียงไกรเพชร

เวลา
11.00-11.20 น.

11.30-11.50 น.

12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.

13.30-13.50 น.
14.00-14.20 น.
14.30-14.50 น.
15.00-15.20 น.
15.30-15.50 น.
16.00-16.20น.

ชื่อบทความ / ผู้นาเสนอ
วิจัยปฏิบัติการ: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คณ
ุ ธรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย นางสาวปัญจพร แสนจันทร์
การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย อาจารย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นเนื้อหาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม
โดย อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา
การลดมลพิษทางเสียงด้วยแถบต้นไม้บนถนนอโศกมนตรี
โดย นางสาวกชกร คชวิเศษ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้า กรณีศึกษา: คลองแสนแสบ
โดย นางสาวธัญญาลักษณ์ รตนรณกร
พักรับประทานอาหารว่าง
การหาปัจจัยเสีย่ งที่ทาให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน
โดย นางสาวจิตรทิวา พิมพ์สุวรรณ
ศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบางกะเจ้า
โดย นางสาวฉัตรฑริกา กระเสาร์
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและตาแหน่งที่เสีย่ งต่อการเกิดอุบัติเหตุ
โดย นางสาวทิพยากร นิลวิเชียร

สิ้นสุดการนาเสนอ

ณ

The 5th National SMARTS Conference: Asian Identities 2015

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

ตารางการนาเสนอผลงานวิจัย
หัวข้อ “กฎหมาย ศาสนา ชุมชน”
ห้อง 11-803

ผู้ดาเนินรายการประจาห้อง: 1. อาจารย์สิริภา สงเคราะห์
2. อาจารย์ ดร.นิติ มณีกาญจน์

เวลา
11.00-11.20 น.

11.30-11.50 น.

12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.
13.30-13.50 น.

14.00-14.20 น.
14.30-14.50 น.
15.00-15.20 น.

15.30-15.50 น.

ชื่อบทความ / ผู้นาเสนอ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์ที่มีต่อชุมชนบริเวณด่านชายแดนตะวันตก
ของประเทศไทย
โดย อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของ
พระสงฆ์วัดไผ่รื่นรมย์ ตาบลทุ่งลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดย นางสาวนฤมล ศรีเจิดจ้า
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การศึกษาจัดทาเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. ....
โดย อาจารย์ ดร.พันธ์เทพ วิทติ อนันต์
การจัดทาข้อเสนอในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดย อาจารย์ ดร.พันธ์เทพ วิทติ อนันต์
ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการโจรกรรมเอกลักษณ์
โดย รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์
พักรับประทานอาหารว่าง
กลุ่มองค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะ ตาบลทัพหลวง
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย นางสาวเจมจิรา เกิดเทวา
องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
บ้านดอนขุนวิเศษ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
โดย นางสาวโสรยา ช้างเทศ
สิ้นสุดการนาเสนอ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

ตารางการนาเสนอผลงานวิจัย

ห้อง 11-804

หัวข้อ “การท่องเที่ยว เทคโนโลยี”
ผู้ดาเนินรายการประจาห้อง: รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พันธนะหิรัญ

เวลา
ชื่อบทความ / ผู้นาเสนอ
11.00-11.20 น. อัตลักษณ์ของ “กรุงเทพมหานคร” ผ่านมุมมองความเป็นอื่น
โดย อาจารย์ ดร.ทิสวัส ธารงสานต์
11.30-11.50 น. การศึกษารูปแบบทางพื้นที่ของการเกิดเหตุโจรกรรมรถยนต์
โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โดย ร.ต.ปริญญา จันทร์งาม
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.20 น. แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ
โดย อาจารย์ฟา้ พิไล ทวีสินโสภา
13.30-13.50 น. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยวชุมชนด้วยจักรยาน กรณีศึกษา
ตาบลบางนกแขวก อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
โดย อาจารย์พรเพิ่ม แซ่โง้ว
14.00-14.20 น. การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดนิ โดยโปรแกรมรหัสเปิด กรณีศึกษา
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดย นายวุฒนิ ันท์ สมคะเณ
สิ้นสุดการนาเสนอ
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ตารางการนาเสนอผลงานวิจัย

ห้อง 11-805

หัวข้อ “สังคมและวัฒนธรรม”
ผู้ดาเนินรายการประจาห้อง: อาจารย์ถวัลย์ ภูถวัลย์

เวลา
ชื่อบทความ / ผู้นาเสนอ
11.00-11.20 น. การศึกษารูปแบบการดูแลเด็กและผู้สงู อายุของบุคคลวัยทางานในชุมชนเมือง
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
11.30-11.50 น. การศึกษาทัศนคติของนิสติ นักศึกษาที่มีต่อปัญหาคอร์รัปชัน
โดย อาจารย์ ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.20 น. การสร้างตัวตนของนักสิ่งแวดล้อม
โดย นางสาวเบญจวรรณ อุปชั ฌาย์
13.30-13.50 น. อิทธิพลของสื่อการ์ตูนญี่ปนุ่ ที่สง่ ผลต่ออัตลักษณ์การแต่งกายของกลุ่มคอสเพลย์
ในประเทศไทย
โดย นางสาวอภิชยา คุณยี ์พันธุ์
14.00-14.20 น. แรงงานพม่าในมุมมองของรัฐไทย : ความหวาดระแวงทีน่ าไปสูป่ ัญหาความมัน่ คง
โดย อาจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์
14.30-14.50 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-15.20 น. ความเป็นเมืองบนถนนสุขุมวิท
โดย รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ขาเพชร
15.30-15.50 น. พฤติกรรมของผู้เล่นอินเตอร์เน็ตที่มาเล่น ณ ร้านอินเตอร์เน็ตบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดย อาจารย์พชิ ามณต์ ชาญสุไชย
สิ้นสุดการนาเสนอ
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