การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

คำนำ
SMARTS คือ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Faculty of Management Sciences,
Kasetsart University) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Faculty of Arts, Silpakorn University) คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University) และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม (Faculty of Humanities and Social Sciences,
Nakhon Pathom Rajabhat University)
เครือข่าย SMARTS ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติเป็นประจา
ทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือข่าย
รวมทั้งนักวิชาการและนักศึกษาทั่วไป ได้ นาเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์อันหลากหลายร่วมกัน อันจะนาไปสู่การสร้างสรรค์และต่อยอดผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคเอเชีย
หรือระดับโลกต่อไป
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 กาหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในหัวข้อ“อัตลักษณ์ แห่งเอเชีย 2016” (Asian
Identities 2016) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะตอกย้าให้เ ห็นความสาคัญของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะที่
ส่งเสริมให้บังเกิดความเข้าใจอย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” แห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นสังคมอันสลับ
ซับซ้อน ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมทุกมิติและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
คณะกรรมการดาเนินงานฯ ได้รวบรวมบทความวิจั ยฉบับเต็มทุกเรื่องไว้ใน “รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการ” (proceedings) ฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่สู่แวดวงการศึกษาและชุมชนในวงกว้าง รวมทั้งเพื่อเป็น
ประจักษ์พยานแห่งความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันทรงคุณค่า
คณะกรรมกำรดำเนินงำนฯ
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สำรบัญ
คานา
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6
คณะกรรมการดาเนินงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและคัดกรองผลงาน
กาหนดการ
ตารางการนาเสนอผลงาน
หัวข้อ “ภำษำและวรรณกรรม”
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
เชื้อสายกะเหรี่ยงและมอญ
สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
 ลักษณะพิเศษของนางสีดาในรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ ของไทย
ศิวดล วราเอกศิริ
 กลวิธีการรักษาหน้าตนเองของนักการเมืองเพศหญิงกรณีความขัดแย้งผ่านสื่อประเภทอินเทอร์เน็ต
ฐิติภา คูประเสริฐ
 มโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับบุญในภาษาไทย: กรณีศึกษากลุม
่ สาธารณะในเฟซบุ๊ก
อานาจ ปักษาสุข
 ภาพแทนของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในยวนพ่ายโคลงดั้น
ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
 ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง
ดวงจิตร สุขภาพสุข
 กลวิธีความไม่สุภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กองค์กรเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย
อรวี บุนนาค
 ภาพตัวแทนความเป็นแม่ในสังคมไทย : กรณีศึกษารายการสมาคมเมียจ๋า
วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน
 เส้นทางชีวิตผู้ยากไร้ - ใจความแห่งวรรณกรรมเพื่อชีวิต : ตัวละครชนชั้นล่างในวรรณกรรมยุคแรก
ของ วิมล ไทรนิ่มนวล
เสาวคนธ์ สุขรักษ์
 ตัวละครพระเอก-นายเอกในวรรณกรรม Boy’s love
สุชาดา อมรศิริกุล
 การเปลี่ยนแปลงภาษาจากปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการใช้ศัพท์ในภาษาผู้ไทกะป๋อง อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
จริยา เสียงเย็น
 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก กับข้อควรพินิจเกี่ยวกับมายาคติเรื่องชนชั้น
ในแบบเรียนวิชาภาษาไทย
ธงชัย แซ่เจี่ย
 การจาแนกคานามประสมในภาษาลาว
เนตญา บุญอ่อน
 สัตว์ประหลาดและมนุษย์:ความสยดสยองเบื้องหลังมังงะสยองขวัญของอิโต้ จุนจิ
ภาคภูมิ วาณิชกะ
ข
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สำรบัญ
หน้า
หัวข้อ “กำรบริหำรและกำรจัดกำร”























ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
พิเชฐ ปัญญา
ผลตอบแทนเกินปกติและความผันผวนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าและออกดัชนี
Morgan Stanley Capital International (MSCI)
สมเกียรติ เลิศศรีสว่างวงศ์
การจัดสรรการลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมของกรมธรรม์ยูนิตลิงค์:
กรณีศึกษากรมธรรม์ เอไอเอลิงค์ ชาระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
วิชชุดา รุจิรวรรุ่งศิลป์
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาดและภาวะเศรษฐกิจมหภาคต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ของหลักทรัพย์ในประเทศไทย
สุทธิกา สุนามะ
การศึกษารูปแบบกราฟแท่งเทียนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศุภโชค เอื้อธนบูรณ์
สื่ออินเทอร์เน็ตกับพฤติกรรมการเลือกที่พักในการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นไทย
ปัญจมาพร ตานานวัน
ทัศนคติของพนักงานภาคพื้นต่อการดาเนินธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก “สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box)
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
พิชญา ร่มโพธิ์ภักดิ์
การปรับปรุงพื้นที่การจัดเก็บสินค้ากรณีศึกษา บริษัท ฏ ประเทศไทย จากัด
ปริญ วีระพงษ์ และนิยม หนูหลา
การปรับปรุงการจัดผังวางสินค้าเครื่องสาอางในสโตร์ ด้วย ABC Analysis กรณีศึกษา: บริษัท ABC จากัด
ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางานและการจัดเก็บเอกสารแผนกธุรการด้วยแนวคิด ECRS
ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์
ปัจจัยของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ส่งผลกระทบต่อราคาที่ดิน
จักรพล อุ่มมล
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น (AHP)
ธราทร ภูมริ ุ่งเรือง
พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบเงินผ่อนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
อิราวัฒน์ ชมระกา
ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มีต่อการเรียนการสอน
ในวิชาการสัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด
ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ แก้วตา ผิวพรรณ และอชิตพล พลเขต
ทัศนคติ พฤติกรรมการทางานและประสิทธิภาพองค์กรของนักการตลาด
จามร เจริญชีพ และธนภูมิ อติเวทิน
กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นวพร สังวร
คุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลระดับปฏิบตั ิการ : กรณีศึกษาหออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต
จุฑากาญจน์ บุญนุชอภิรักษ์
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สำรบัญ
หน้า
หัวข้อ “กำรบริหำรและกำรจัดกำร” (ต่อ)
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ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค: กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง
ศศิญา จงมนตรี
กลยุทธ์การธารงรักษาพนักงานของบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จากัด
กัลยา สว่างคง และถิตรัตน์ พิมพาภรณ์
อิทธิพลของการสนับสนุนขององค์การที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ในการทางานของการทางานแบบเป็นอิสระของพนักงานขาย
ณัฐกิตติ์ รัฐศิลป์โภคิน และโกศล น่วมบาง
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถเชิงพลวัต การยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผลการปฏิบตั ิงาน กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
พิสูจน์ สุโพธิ์แสน
การประยุกต์ใช้วิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น คัดเลือกบุคลากรในโซ่คณ
ุ ค่างานบริการ
กรณีศึกษา บริษัท ณภัทร แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด
พีระพงษ์ สวนสกุล และกิตินันธ์ มากปรางค์
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มตี ่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดระยอง
พากเพียร รุ่งชวาลนนท์
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์
ณภัทร์ รวยบุญส่ง
การให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สุภลักษณ์ ศรีเมืองมาก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร:
กรณีศึกษาน้าดื่มที่บรรจุภณ
ั ฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ธัญณิชา รวยบุญส่ง
การศึกษาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับหัวหน้างาน
ในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดปราจีนบุรี
ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมการทางานต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
พุทธิฉัตร ปัญญาประชุม
เรื่องเล่าความสาเร็จของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ขุมความรู้ด้านการจัดการจากภูผาสู่มหานที
ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน และไข่มุกด์ วิกรัยศักดา
ขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัย
ปรีชา ศิริสะอาด
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษาตลาดน้าบางน้าผึ้ง
ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
และอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บริสุทธิ์ แสนคา
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สำรบัญ
หน้า
หัวข้อ “กำรบริหำรและกำรจัดกำร” (ต่อ)














การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจาเป็นของสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
อัจฉรา อัฏฏาลคุปต์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของเภสัชกรโรงพยาบาลรามาธิบดี
วศิน ฉิมสวัสดิ์
ปัญหาในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออก
จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ และพรพรหม พรหมเพศ
การเปรียบเทียบความภักดีในตราสินค้าระหว่างองค์การธุรกิจที่มีลักษณะต่างกัน : กรณีศึกษา
บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) กับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด
รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ
การพัฒนาเสรีการค้าบริการการค้าชายแดนไทย-พม่ากรณีศึกษาด่านศุลกากรระนอง
สัคพัศ แสงฉาย
ผลกระทบการยอมรับระบบ eMT Online ที่มีต่อทัศนคติของบุคลากรในองค์กร
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรี
นริศรา ใจตา
กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand Energy Awards”
เตือนจิตร สีทอง

หัวข้อ “สังคมและวัฒนธรรม”
 ขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรการทางเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ทวีป ศรีน่วม
 บทบาทของประเทศไทยต่อการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
พชร สุขสุเมฆ
 ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม : กรณีศึกษาจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
จักรวัฒน์ กู้เกียรติ
 บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้สงู อายุด้านประชาสังคมในการพัฒนาชุมชนเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
วรรณษา วงษ์เส็ง
 การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
กรกนก คณะครุฑ
 บทบาทขององค์กรต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาการเกษตรจากระบบเกษตรแบบใช้สารเคมี
สู่ระบบเกษตรยั่งยืน ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
สุภาพร วงค์พุฒ
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสานึกการมีส่วนร่วม:
กรณีศึกษาบ้านบานนาและบ้านบาราโหม อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ประจวบ ทองศรี
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สำรบัญ
หน้า
หัวข้อ “สังคมและวัฒนธรรม” (ต่อ)
 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการน้าเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทอง
สัคพัศ แสงฉาย
 ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วชิระ กันภัย
 ผลของการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและ
การเขียนย่อความในวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปฐมาภรณ์ สุกใส
 ผลของการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
และความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ธีรรัตน์ นาคละมัย
 ผลของการสอนโดยใช้กลวิธส
ี แกนแอนด์รันที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ
และเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ศิวาพัชร์ ลิ้มสุธาพัฒน์
 ผลของการใช้รูปแบบการสอน 7E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วรางคณา ชั่งโต
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดเชิงประมวลผล ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
วิชาการโปรแกรมและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี
ศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของ
ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในจังหวัดนครปฐม
สุทรารวดี วัฒนะพิริยะพันธ์
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้างเว็บไซต์
ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ศิวกร หมัดเจริญ
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E
อชิระ อุตมาน
 การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุพนธ์ คาปัน
ฉ
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สำรบัญ
หน้า
หัวข้อ “สังคมและวัฒนธรรม” (ต่อ)
 การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน
รายวิชาการเขียนโปรแกรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นภัทร ไชยบุดดี
 การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สม
ั ฤทธิ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปรีชา พรมโยธา
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของสถาบันการศึกษาในจังหวัดปัตตานี
ณัฏฐ์ หลักชัยกุล
 ชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง: การศึกษาชื่อและเสียงวรรณยุกต์
อัญชลี วงศ์วัฒนา
 การประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์ความคิด: การเชื่อมโยงระหว่างคาสอนทางพุทธศาสนากับพลังงานไฟฟ้าในอะตอม
สุวัฒน์ ทาสุคนธ์
 แบบจาลองเชิงพื้นที่เพื่อกาหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตท้องที่สถานีตารวจนครบาลพญาไท
นาลิศ กาปา
 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะที่มีต่อทักษะการทาแผนที่ของนิสิตวิชาเอกภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สิริพร เกรียงไกรเพชร
 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการหลบหนีเข้าเมืองและ
การขนย้ายยาเสพติด จังหวัดตาก
ชัยพร ครรชิตาวรกุล
 กลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาในอรรถกถาชาดกมาเป็นอรรถกถาจริยาปิฎก
อนุสรา ศรีวริ ะ
 หนังตะลุงเมืองเพชร : สายครูและการสืบทอดการแสดง
สมบัติ สมศรีพลอย
 การเขียนวัฒนธรรมราชสานักผ่านพระราชพิธี :พระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน
พรรณราย ชาญหิรัญ
 การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชจากฉบับพม่าสู่ฉบับไทย
ธนพร ศิริพันธ์
 หน้าที่ของพลเมืองไทยในยุคปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 : บทสะท้อนจากคาสอน
ในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
สุทธินันท์ ศรีสมศักดิ์
 การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซติ ี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อธิพัฒน์ สินทรโก
 การศึกษาประเภทของนโยบายสาธารณะที่ คสช. ส่งผ่านทางรายการเดินหน้าประเทศไทย
ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์
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สำรบัญ
หน้า
หัวข้อ “สังคมและวัฒนธรรม” (ต่อ)
 ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยก่อนสงครามโลก ครั้งที่ 2, 1932-1941
สาวิตรี บุญกล่อม
 นโยบายของไทยต่อการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ : ศึกษากรณีอาเภอแม่สาย
เชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงราย
อมร ฟ้ามุ่ย
 มโนทัศน์ว่าด้วยภัยคุกคามของสิงคโปร์และความร่วมมือด้านความมัน
่ คงระหว่างสิงคโปร์กับสหรัฐฯ
ในยุคหลังสงครามเย็น
กมลชนก ขุนเพชร
 ปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจบ้านที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม:
ศึกษาเฉพาะอาสาสมัครตารวจบ้านในพื้นที่สถานีตารวจนครบาลบางโพงพาง กรุงเทพมหานคร
ปิยะพร ตันณีกุล
 การประเมินผลสัมฤทธิ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท : กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ระดับอาเภอในจังหวัดนครปฐม
ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
 บูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในอาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
กัลยา เทียนวงศ์
 จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นทวีป (ไทย ลาว เวียดนาม พม่า และกัมพูชา) : พัฒนาการและข้อเสนอเชิงนโยบาย
ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
 การศึกษาการปฏิบัติตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูส
้ ู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : รายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ณรงค์วรรษ บุญมา
 ความคลั่งผิวขาวในสังคมไทย
ทักษอร ภุชงค์ประเวศ
 การศึกษาปัญหาเงินกู้นอกระบบในชุมชน : ศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดนครปฐม
ฉลองบูรณ์ เพ็งลา และธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
 แนวทางการระงับข้อพิพาทของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก (พ.จ.น.ก) :
ศึกษากรณีทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกาย หน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท
สนธยา โจมกัน
 ปัญหาอุปสรรคภายในวัดที่มีผลกับพื้นที่การใช้งานของผู้สูงอายุ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
สุพัตรา ซ้วนลิ่ม
 การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี
เสาวลักษณ์ แสนโรจน์
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สำรบัญ
หน้า
หัวข้อ “ศิลปะ กำรสื่อสำร และกำรท่องเที่ยว”
 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ศก
ึ ษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร
การศึกษาเรื่องเล่าจากแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
อธิป จันทร์สุริย์
 ความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ประจาปี 2558
ประเสริฐ โยธิคาร์
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะ
ธนพล รุ่งเรือง
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเขตทหารจังหวัดกาญจนบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย
พุทธชาติ สุ่มประเสริฐ
 ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรมและการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์
สุวิมล จันโททัย
 การศึกษาแบบจาลองการขยายตัวของเมืองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV
กรณีศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
กัลป์ กลับแสง
 การศึกษาวิธีการผลิตและการบรรเลงขิม กรณีศึกษานายวินิจ พุกสวัสดิ์
บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งเพื่อค้นหาแนวทาง
สร้างความพึงพอใจในการใช้งานของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์
ปภัสรา ถนอมทรัพย์
 การเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย ทัศนคติ และการนาไปใช้ประโยชน์
ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
จันทิมา ศิริ
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรีเครือข่ำย SMARTS
 นวนิยายของอุรุดา โควินท์ : พื้นที่ เพศสถานะ และการโต้กลับปิตาธิปไตย
วนิดา เถื่อนใหญ่
 พระรามกับการผจญภัยของวีรบุรษ
ุ
จุฑามาศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 กลวิธีและการใช้ภาษาโฆษณาสินค้าของร้านค้าออนไลน์ในอินสตาแกรม
พิชามญชุ์ แย้มศรี
 คาสาปแช่งในพระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ : การจาแนกประเภทและกลวิธีทางภาษา
อัฐภิญญา มนตรี
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สำรบัญ
หน้า
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรีเครือข่ำย SMARTS (ต่อ)
 คาสแลงในภาษาเกาหลี
นันทิดา นาโชคชัยเจริญกุล
 การศึกษาการขยายตัวของเทศบาลตาบลบางแพกับความเหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐาน
ศุภิสราพร น่วมคุณทรัพย์
 การศึกษาแบบรูปเชิงพื้นที่และสาเหตุของการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า กรณีศึกษา:
อาเภอสามชุกและอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
สุภาภรณ์ พันธ์นนท์
 การศึกษาขอบเขตการให้บริการรถสองแถวในจังหวัดระยอง
บุญจิรา จิตร์ประสงค์
 การศึกษารูปแบบอุบต
ั ิการณ์วัณโรคเชิงพื้นที่และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรควัณโรคในจังหวัดกาญจนบุรี
มีนพร นงนุช
 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สถานีตารวจภูธรเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
วรรณชัย ชิตประเสริฐ
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นสูส
่ ากล:
กรณีศึกษาบุคลากรเทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พาขวัญ ผิวงาม
 การสร้างสรรค์ สตรีทอาร์ตสะท้อนปัญหาสิทธิเด็ก
ณัฐพล สกุลเต็ม ภูริทัต กะโห้แก้ว
 การสร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทัลบทวิวรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่
ทติยภา ก่อทู
 อัตลักษณ์ทางอาหารของชาวกะเหรี่ยงโปบ้านทุ่งแฝกตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
นิรินทร์ยา กลิ่นประทุม กานต์ธิดา สอนสะอาด จุฑาทิพย์ สงวนศักดิ์ศรี และภิญญารัตน์ จันทะคัด
 การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมศ
ิ าสตร์เพื่อการตัดสินใจเลือกหอพักของนักศึกษา
สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทิพวรรณ สุวณ
ั นะศิริ วนิดา งามยิ่ง และไอรดา พวงชมพู
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โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 6: อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2016
The 6th National SMARTS Conference: Asian Identities 2015

1. โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 6 หัวข้อ อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2016
The 6th National SMARTS Conference: Asian Identities 2016
2. หลักกำรและเหตุผล
SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หน่วยงานทั้งสี่สถาบัน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการ
วิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการประชุ มวิชาการระดับชาติ SMARTS ขึ้น เพื่อเป็นเวทีสาหรับ
คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ทั้งสถาบันในเครือข่ายและจากสถาบันต่าง ๆ ได้เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกันด้วย
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ได้ดาเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องทุกปีเป็นจานวน 5 ครั้งแล้ว ตั้งแต่
พ.ศ.2554 – พ.ศ.2558 โดยสถาบัน ทั้ งสี่ แ ห่ง ได้ผ ลั ดเปลี่ ยนกั นเป็ นเจ้ า ภาพจัด ประชุ ม ซึ่ งแต่ ล ะครั้ งได้ รั บ การตอบรั บ
ด้วยดีเสมอมา ในปี พ.ศ.2559 หน่วยงานทั้งสี่สถาบัน ได้เห็นความสาคัญที่จะจัดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS
ต่อไป โดยครั้งที่ 6 นี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดการประชุม
ขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ในหัวข้อ “อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2016” (Asian Identities 2016)
สถาบันเครือข่ายทั้ง 4 สถาบัน ได้ขยายมุมมองที่กว้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การศึกษาทั้งภูมิภาคเอเชีย อัน
ประกอบด้วยเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันตก เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียกลาง และเอเชียใต้ โดย
แต่ละพื้นที่ต่างมีลักษณะทางธรรมชาติ ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทาง สังคมและวัฒนธรรมทั้งที่แตกต่างและคล้ายคลึง
กัน จนนาไปสู่การมีอัตลักษณ์แห่งเอเชียที่โดดเด่นในบริบทโลก การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 นี้ จัก
ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่นาไปสู่การเรียนรู้และเข้าใจอัตลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียในหลายมิติ อันจะเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะ
สร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่น ๆ ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ต่อไป
สำขำวิชำที่เปิดรับผลงำน
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน กฎหมาย สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ภาษาศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์
การบริหารและการจัดการ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด สื่อ สารมวลชน การบัญชี การเงินและการธนาคาร
ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการ โลจิสติกส์ การศึกษา
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทเี่ กิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิจยั ระหว่าง
คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
4. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรประมำณ
4.1 ผู้นาเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือจากสถาบันอุดมศึกษา ในสถาบัน
เครือข่ายและสถาบันอื่น และบุคคลทั่วไป
4.2 ผู้เข้าร่วมฟังการนาเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
4.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเครือข่าย 4 สถาบัน
5. ขั้นตอนดำเนินกำร
เปิดรับบทความฉบับเต็ม
ลงทะเบียนและชาระเงิน
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
แจ้งผลการปรับแก้บทความจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6

14 ธันวาคม 2558 – 15 เมษายน 2559
14 ธันวาคม 2558 – 15 เมษายน 2559
20 พฤษภาคม 2559
20 พฤษภาคม 2559
25 พฤษภาคม 2559
17 มิถุนายน 2559

6. วันเวลำและสถำนที่ในกำรดำเนินกำร
ระยะเวลาดาเนินการ :
1 พฤศจิกายน 2558 – 17 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาจัดประชุม 1 วัน : วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สถานที่จัดงาน :
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
7.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.2 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7.3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียในมิติต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
8.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์
ทางการวิจัยอย่างกว้างขวาง
8.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพ
ฏ
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9. ลักษณะและรำยละเอียดควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน
การดาเนินการจัดโครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่
ละหน่วยงาน ดังนี้
.............. คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม สถานที่ประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน
- รับผิดชอบด้านการลงทะเบียน และชาระเงิน
- รับผิดชอบด้านองค์ปาฐก
- รับผิดชอบด้านของที่ระลึกสาหรับองค์ปาฐกและผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
- รับผิดชอบด้านเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ จดหมายประชาสัมพันธ์
- รับผิดชอบด้านการประเมินผลโครงการ
คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
- รับผิดชอบด้านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และหนังสือรับรองการนาเสนอ/ตีพิมพ์
- รับผิดชอบด้านการจัดทาเอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
เอกสารรวมบทคัดย่อ เอกสารรวมบทความ ซีดรี วมบทความ และเกียรติบัตร
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- รับผิดชอบด้านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และหนังสือรับรองการนาเสนอ/ตีพิมพ์
.......... คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
- รับผิดชอบด้านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และหนังสือรับรองการนาเสนอ/ตีพิมพ์
10. ค่ำลงทะเบียนในกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำร
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไปลงทะเบียนก่อน 15 มกราคม 2559
นักศึกษาและบุคลากรเครือข่าย SMARTS

2,000 บาท /เรื่อง
1,500 บาท /เรื่อง
1,000 บาท /เรื่อง
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คณะกรรมกำรดำเนินงำน
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 6
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
อาจารย์ ดร.ศุภาภาส คาโตนด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค์
อาจารย์ ดร.ภูวาเดช โหราเรือง
อาจารย์ ดร.กิติยา ทัศนะบรรจง
นางสาวจิราพร เจนดง

ที่ปรึกษาโครงการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี พิสณุพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร เกรียงไกรเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
อาจารย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์
อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
อาจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์
อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์
อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
นางสาวนนทพร มีศิริ
นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์

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

คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรนิ ทร์
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน
อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี
อาจารย์ประสิทธิ์ชัย จรัสชัยวรรณา

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
รองศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร
รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง
นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
นางพัชรินทร์ แสงทอง
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นายโกวิทย์ หลาชุ่ม
นางสาวนฤมล อุปริมพาณิช
นางสาววรรณา วงษ์ธง
นายสิทธิชนะชัย จิระศิริโชติ
นางสาวชุลีพรรณ เคารพธรรม
นางสาวธนิษฐา อินทสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์

ประธานกรรมการ

อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี

กรรมการ

อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว

กรรมการ

อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์

กรรมการ

อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา

กรรมการ

อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ปรารถนา แซ่อึ๊ง

กรรมการ

อาจารย์สมโชค เนียนไธสง

กรรมการ

อาจารย์จติ รภณ สุนทร

กรรมการ

อาจารย์รจุ า สุขพัฒน์

กรรมการ

นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้า

กรรมการ

นางสุธาทิพ ทับทิมทอง

กรรมการ

นางสุดารัตน์ เลศงาม

กรรมการ

นางสาวอ้อมนภา จาปาอ่อน

กรรมการและเลขานุการ

The 6th National SMARTS Conference: Asian Identities 2016

ฒ

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำและคัดกรองผลงำน
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 6

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรตั น์ จัตุทะศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
ดร.ศยามล เจริญรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงส์ลดารมภ์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
อาจารย์ ดร.มนตรา เลี่ยวเซ็ง
รองศาสตราจารย์ ดร. มล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม
อาจารย์ ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
อาจารย์นรชิต จิรสัทธรรม
อาจารย์ ดร.ภัทรขวัญ พิลางาม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
อาจารย์แบ๊งค์ งามอรุณโชติ
อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
อาจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข

ณ

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
อาจารย์ ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์
อาจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลิศววรรณวิทย์
มหำวิทยำลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์
มหำวิทยำลัยบูรพำ
อาจารย์ ดร.กนก พานทอง
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
อาจารย์ ดร.กีรติ ธนะไชย
อาจารย์ ดร. ศิริวรรณ กวงเพ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่
มหำวิทยำลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน
อาจารย์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ธีระฐิติ
อาจารย์ ดร.บุรสั กร โตรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา พัฒน์พงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ พลอยแหวน
อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์
อาจารย์ภาวัติ อุปถัมภ์เชื้อ
อาจารย์ ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์
อาจารย์ ดร.วนิพพล มหาอาชา
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มหำวิทยำลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.วฤษสพร ณัฐรุจโิ รจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล
อาจารย์ ดร.ศิวะพร ภู่พันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิรสิ รรหิรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา
อาจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน
อาจารย์ ดร.อิสระ ชูศรี
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกลุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
อาจารย์นภัสพร นิยะวานนท์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
อาจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ สุนทโรทก
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จลุ ศักดิ์ ชาญณรงค์
อาจารย์ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์
อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ
อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
อาจารย์ ดร.พนิดา มารุ่งเรือง
อาจารย์ ดร.พิชญากร กุญชรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช บวรสมพงษ์
อาจารย์ ดร.รณิดา เชยชุ่ม
อาจารย์ ดร.ล่าสัน เลิศกูลประหยัด
อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร
อาจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี พิสณุพงส์
อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
อาจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข
อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์
อาจารย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์
อาจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
อาจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
อาจารย์ ดร.กัลยา เทียนวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุ ชัย ต๊ะวิชัย
อาจารย์ ดร.สิริชัย ดีเลิศ
อาจารย์สุภาภรณ์ อัศวไชยชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช
อาจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
อาจารย์ ดร.ศจี จิระโร
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มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
อาจารย์ ดร.ธนิกาญจน์ จินาพันธ์

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำคุณทหำรลำดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติวิทย์ พงษ์เสริมผล
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ
หน่วยงำนอื่น ๆ
รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิตทิ รัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาพล นววงศ์เสถียร
อาจารย์อสิฏฐากร ชูทรัพย์
คุณธีระ แก้วประจันทร์
คุณดวงรัตน์ ชูทรัพย์
พ.ต.อ.ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์
อาจารย์ ดร.ศศิธร เขียวกอ
คุณก้องภพ วงศ์แก้ว
คุณวนิชา ดิเรกอุดมศักดิ์
คุณกฤษฎิ์ ศรีปราชญ์
อาจารย์ ดร.ปองภพ ลีนะวงศ์

ต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
อาจารย์เกษียณอายุราชการเชี่ยวชาญด้านการตลาด
สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
สานักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษ
โรงเรียนพญาไท
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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กำหนดกำรโครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 6
หัวข้อ: อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2016
วันที่ 17 มิถุนำยน 2559 ณ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
08.30 - 09.15 น.

ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
ณ ห้องอ่านหนังสือ บริเวณชัน้ 1 อาคารหอสมุด

09.15 - 09.30 น.

กล่าวรายงานโดย
อ.ดร.ศุภาภาส คาโตนด รองคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ ห้องเธียเตอร์ บริเวณชั้น 4 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.30 – 09.45 น.

กล่าวเปิดงานโดย อ.เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ ห้องเธียเตอร์ บริเวณชั้น 4 อาคารหอสมุด

09.45 – 10.00 น.

กล่าวแนะนาประธานของสถาบันเครือข่าย 4 สถาบัน และมอบของที่ระลึก
- คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ณ ห้องเธียเตอร์ บริเวณชั้น 4 อาคารหอสมุด

10.00 – 11.30 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยทางสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน” โดย รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ ห้องเธียเตอร์ บริเวณชั้น 4 อาคารหอสมุด

11.30 – 12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอ่านหนังสือ บริเวณชัน้ 1 อาคารหอสมุด

12.45 – 16.30 น.

นาเสนอกลุ่มย่อย ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 10 ชั้น 2-3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16.30 น.

จบการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6
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ตำรำงกำรนำเสนอผลงำนวิจัย

ห้อง 10202
เวลำ
12.45-13.05 น.
13.05-13.25 น.
13.25-13.45 น.
13.45-14.05 น.
14.05-14.25 น.
14.25-14.45 น.

หัวข้อ “กฎหมำย และ รัฐศำสตร์”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ดร.ภูวำเดช โหรำเรือง
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
ขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรการทางเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดย ดร.ทวีป ศรีน่วม
บทบาทของประเทศไทยต่อการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
โดย อ.พชร สุขสุเมฆ
การศึกษาประเภทของนโยบายสาธารณะที่ คสช. ส่งผ่านทางรายการเดินหน้าประเทศไทย
โดย ผศ.ดร.ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์
ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยก่อนสงครามโลก
ครั้งที่ 2, 1932-1941 โดย น.ส.สาวิตรี บุญกล่อม
นโยบายของไทยต่อการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่: ศึกษากรณีอาเภอแม่สาย
เชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดย นายอมร ฟ้ามุย่
มโนทัศน์ว่าด้วยภัยคุกคามของสิงคโปร์และความร่วมมือด้านความมัน่ คงระหว่างสิงคโปร์กับ
สหรัฐฯในยุคหลังสงครามเย็น โดย น.ส.กมลชนก ขุนเพชร
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ห้อง 10203
เวลำ
12.45-13.05 น.
13.05-13.25 น.
13.25-13.45 น.
13.45-14.05 น.
14.05-14.25 น.

หัวข้อ “กำรเงินและกำรธนำคำร”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิติมำ ไชยะกุล
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
โดย นายพิเชฐ ปัญญา
ผลตอบแทนเกินปกติและความผันผวนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าและออกดัชนี Morgan
Stanley Capital International (MSCI) โดย นายสมเกียรติ เลิศศรีสว่างวงศ์
การจัดสรรการลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมของกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ : กรณีศึกษากรมธรรม์
เอไอเอลิงค์ ชาระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดย น.ส.วิชชุดา รุจริ วรรุง่ ศิลป์
การเปลีย่ นแปลงของปัจจัยตลาดและภาวะเศรษฐกิจมหภาคต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ของ
หลักทรัพย์ในประเทศไทย โดย น.ส.สุทธิกา สุนามะ
การศึกษารูปแบบกราฟแท่งเทียนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย นายศุภโชค เอื้อธนบูรณ์
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ท
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ห้อง 10204
เวลำ
12.45-13.05 น.
13.05-13.25 น.
13.25-13.45 น.
13.45-14.05 น.
14.05-14.25 น.

หัวข้อ “กำรจัดกำรโลจิสติกส์”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ดร.วรำภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
การปรับปรุงพื้นที่การจัดเก็บสินค้ากรณีศึกษา บริษัท ฏ ประเทศไทย จากัด
โดย อ.ปริญ วีระพงษ์ และนายนิยม หนูหลา
การปรับปรุงการจัดผังวางสินค้าเครื่องสาอางในสโตร์ ด้วย ABC Analysis กรณีศึกษา:
บริษัท ABC จากัด โดย น.ส.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางานและการจัดเก็บเอกสารแผนกธุรการด้วยแนวคิด ECRS
โดย อ.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์
ปัจจัยของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ส่งผลกระทบต่อราคาที่ดิน โดย นายจักรพล อุ่มมล
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น (AHP) โดย นายธราทร ภูมิรุ่งเรือง
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ห้อง 10205
เวลำ
12.45-13.05 น.
13.05-13.25 น.

13.25-13.45 น.
13.45-14.05 น.
14.05-14.25 น.
14.25-14.45 น.
14.45–15.05 น.

หัวข้อ “กำรศึกษำ 1”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ผศ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
ผลของการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจ ความและ
การเขียนย่อความในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย น.ส.ปฐมาภรณ์ สุกใส
ผลของการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านที่มีต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวรรณคดีไทย
และความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย น.ส.ธีรรัตน์ นาคละมัย
ผลของการใช้รูปแบบการสอน 7E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โดย น.ส.วรางคณา ชั่งโต
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในจังหวัดนครปฐม โดย น.ส.สุทรารวดี วัฒนะพิริยะพันธ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E โดย นายอชิระ อุตมาน
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน รายวิชา
การเขียนโปรแกรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย น.ส.นภัทร ไชยบุดดี
การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย นายปรีชา พรมโยธา
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
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ห้อง 10206
เวลำ
12.45-13.05 น.

13.05-13.25 น.
13.25-13.45 น.
13.45-14.05 น.

14.05-14.25 น.

14.25-14.45 น.
14.45–15.05 น.

ห้อง 10207
เวลำ
12.45-13.05 น.
13.05-13.25 น.
13.25-13.45 น.
13.45-14.05 น.
14.05-14.25 น.
14.25-14.45 น.
14.45–15.05 น.

น

หัวข้อ “กำรศึกษำ 2”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สมบูรณ์ สำระพัด
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โดย อ.พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย นายวชิระ กันภัย
ผลของการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รันที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ และเจตคติ
ต่อการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นายศิวาพัชร์ ลิ้มสุธาพัฒน์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดเชิงประมวลผล ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา วิชาการโปรแกรมและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี
โดย นายศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้างเว็บไซต์ ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สะเต็มศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โดย นายศิวกร หมัดเจริญ
การพั ฒนากิ จกรรมเพื่ อเสริ มสร้ างจิ ตสาธารณะของนิ สิ ตนั กศึ กษาในสถาบั นอุ ดมศึ กษาในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย นายอนุพนธ์ คาปัน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของสถาบันการศึกษา
ในจังหวัดปัตตานี โดย ดร.ณัฏฐ์ หลักชัยกุล
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
หัวข้อ “ภำษำศำสตร์ 1”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภัสรำ พงษ์สุขเวชกุล
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้นเชื้อสายกะเหรี่ยงและมอญ โดย รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
กลวิธีความไม่สภุ าพในการแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กองค์กรเครือข่ายสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย โดย ผศ.อรวี บุนนาค
กลวิธีการรักษาหน้าตนเองของนักการเมืองเพศหญิงกรณีความขัดแย้งผ่าน
สื่อประเภทอินเทอร์เน็ต โดย อ.ฐิติภา คูประเสริฐ
มโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับบุญในภาษาไทย: กรณีศึกษากลุม่ สาธารณะในเฟซบุ๊ก
โดย อ.อานาจ ปักษาสุข
การเปลีย่ นแปลงภาษาจากปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการใช้ศัพท์ในภาษาผู้ไทกะป๋อง
อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดย อ.จริยา เสียงเย็น
กลวิธีและการใช้ภาษาโฆษณาสินค้าของร้านค้าออนไลน์ในอินสตาแกรม
โดย น.ส.พิชามญชุ์ แย้มศรี
นวนิยายของอุรุดา โควินท์: พื้นที่ เพศสถานะ และการโต้กลับปิตาธิปไตย
โดย น.ส.วนิดา เถื่อนใหญ่
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
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ห้อง 10208
เวลำ
12.45-13.05 น.
13.05-13.25 น.
13.25-13.45 น.
13.45-14.05 น.
14.05-14.25 น.
14.25-14.45 น.
14.45–15.05 น.
15.05-15.25 น.

ห้อง 10209
เวลำ
12.45-13.05 น.
13.05-13.25 น.
13.25-13.45 น.
13.45-14.05 น.
14.05-14.25 น.
14.25-14.45 น.
14.45–15.05 น.

หัวข้อ “ภำษำศำสตร์ 2”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ดร.ศุภำภำส คำโตนด
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
ภาพแทนของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในยวนพ่ายโคลงดั้น
โดย อ.ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
ภาพตัวแทนแม่ในสังคมไทย : กรณีศึกษารายการสมาคมเมียจ๋า
โดย อ.วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน
เส้นทางชีวิตผู้ยากไร้ - ใจความแห่งวรรณกรรมเพื่อชีวิต: ตัวละครชนชั้นล่างในวรรณกรรมยุคแรก
ของ วิมล ไทรนิ่มนวล โดย น.ส.เสาวคนธ์ สุขรักษ์
ตัวละครพระเอก-นายเอกในวรรณกรรม Boy’s love
โดย น.ส.สุชาดา อมรศิริกลุ
สัตว์ประหลาดและมนุษย์: ความสยดสยองเบื้องหลังมังงะสยองขวัญของอิโต้ จุนจิ
โดย นายภาคภูมิ วาณิชกะ
ลักษณะพิเศษของนางสีดาในรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ ของไทย
โดย นายศิวดล วราเอกศิริ
พระรามกับการผจญภัยของวีรบุรษุ
โดย น.ส.จุฑามาศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
คาสาปแช่งในพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ : การจาแนกประเภทและกลวิธีทางภาษา
โดย น.ส.อัฐภิญญา มนตรี
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
หัวข้อ “ภำษำศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ ”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ดร.พงศ์ภัค บำนชื่น
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง โดย อ.ดวงจิตร สุขภาพสุข
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก กับข้อควรพินิจเกี่ยวกับมายาคติเรื่องชนชั้น
ในแบบเรียนวิชาภาษาไทย โดย อ.ธงชัย แซ่เจี่ย
คาสแลงในภาษาเกาหลี
โดย น.ส.นันทิดา นาโชคชัยเจริญกุล
การจาแนกคานามประสมในภาษาลาว
โดย น.ส.เนตญา บุญอ่อน
การศึกษาวิธีการผลิตและการบรรเลงขิม กรณีศึกษานายวินิจ พุกสวัสดิ์
โดย ผศ.บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ
การสร้างสรรค์ สตรีทอาร์ตสะท้อนปัญหาสิทธิเด็ก
โดย นายณัฐพล สกุลเต็ม และนายภูริทัต กะโห้แก้ว
การสร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทัล บทวิวรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่
โดย น.ส.ทติยภา ก่อทู
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
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หัวข้อ “กำรบริหำรและกำรจัดกำร”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุฑำมำศ ทวีไพบูลย์วงษ์
เวลำ
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
12.45-13.05 น. กลยุทธ์การธารงรักษาพนักงานของบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จากัด
โดย อ.กัลยา สว่างคง และอ.ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์
13.05-13.25 น. การประยุกต์ใช้วิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น คัดเลือกบุคลากรในโซ่คณ
ุ ค่างานบริการ
บริษัท ณภัทร แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด โดย นายพีระพงษ์ สวนสกุล และน.ส.กิตินันธ์ มากปรางค์
13.25-13.45 น. การศึกษาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรม
การผลิตจังหวัดปราจีนบุรี โดย อ.ดร.ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์
13.45-14.05 น. ผลกระทบของสภาพแวดล้อมการทางานต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดย น.ส.พุทธิฉัตร ปัญญาประชุม
14.05-14.25 น. เรื่องเล่าความสาเร็จของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ขุมความรู้ด้านการจัดการจากภูผาสู่
มหานที โดย อ.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน และน.ส.ไข่มุกด์ วิกรัยศักดา
14.25-14.45 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของเภสัชกรโรงพยาบาลรามาธิบดี
โดย นายวศิน ฉิมสวัสดิ์
14.45–15.05 น. กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand Energy Awards”
โดย นางเตือนจิตร สีทอง
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
ห้อง 10210

หัวข้อ “กำรบริหำรและกำรจัดกำร 2”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ดร.เจษฎำ วงศ์แสนสุขเจริญ
เวลำ
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
12.45-13.05 น. อิทธิพลของการสนับสนุนขององค์การที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในการทางานของ
การทางานแบบเป็นอิสระของพนักงานขาย โดย นายณัฐกิตติ์ รัฐศิลป์โภคิน และนายโกศล น่วมบาง
13.05-13.25 น. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถเชิงพลวัตการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและผลการ
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
โดย นายพิสูจน์ สุโพธิ์แสน
13.25-13.45 น. ขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัย
โดย อ.ปรีชา ศิรสิ ะอาด
13.45-14.05 น. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา ตลาดน้าบางน้าผึ้ง
โดย อ. ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์
14.05-14.25 น. การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจาเป็นของสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดย น.ส.อัจฉรา อัฏฏาลคุปต์
14.25-14.45 น. ปัญหาในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออก
โดย ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ อ.เติมศักดิ์ สุขวิบลู ย์ ผศ.พรพรหม พรหมเพศ
14.45–15.05 น. ผลกระทบการยอมรับระบบ eMT Online ที่มีต่อทัศนคติของบุคลากรในองค์กรที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรี โดย น.ส.นริศรา ใจตา
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
ห้อง 10211
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หัวข้อ “กำรบริหำรและกำรจัดกำร 3”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิภำ นิรุตติกุล
เวลำ
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
12.45-13.05 น. อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดระยอง
โดย นายพากเพียร รุ่งชวาลนนท์
13.05-13.25 น. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์
โดย นางณภัทร์ รวยบุญส่ง
13.25-13.45 น. การให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดย น.ส.สุภลักษณ์ ศรีเมืองมาก
13.45-14.05 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร:
กรณีศึกษาน้าดื่มที่บรรจุภณ
ั ฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย น.ส.ธัญณิชา รวยบุญส่ง
14.05-14.25 น. ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
และอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย น.ส.บริสุทธิ์ แสนคา
14.25-14.45 น. การเปรียบเทียบความภักดีในตราสินค้าระหว่างองค์การธุรกิจที่มลี ักษณะต่างกัน: กรณีศึกษา บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) กับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด โดย ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ
14.45–15.05 น. การพัฒนาเสรีค้าบริการ การค้าชายแดนไทย-พม่า กรณีศึกษาด่านศุลกากรระนอง
โดย อ.สัคพัศ แสงฉาย
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
ห้อง 10212

ห้อง 10302
เวลำ
12.45-13.05 น.
13.05-13.25 น.
13.25-13.45 น.
13.45-14.05 น.
14.05-14.25 น.
14.25-14.45 น.
14.45–15.05 น.
15.05–15.25 น.

หัวข้อ “กำรพัฒนำชุมชน และรัฐประศำสนศำสตร์”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ผศ.พัชนิจ เนำวพันธ์
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม: กรณีศึกษาจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
โดย นายจักรวัฒน์ กู้เกียรติ
การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซติ ี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย อ.อธิพัฒน์ สินทรโก
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นสูส่ ากล: กรณีศึกษา
บุคลากรเทศบาลตาบลโพรงมะเดือ่ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย น.ส.พาขวัญ ผิวงาม
บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้สงู อายุด้านประชาสังคมในการพัฒนาชุมชน เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร โดย น.ส.วรรณษา วงษ์เส็ง
การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพร โดย น.ส.กรกนก คณะครุฑ
บทบาทขององค์กรต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาการเกษตรจากระบบเกษตรแบบใช้สารเคมี
สู่ระบบเกษตรยั่งยืน ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน โดย น.ส.สุภาพร วงค์พุฒ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสานึกการมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาบ้าน
บานนาและบ้านบาราโหม อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดย ดร.ประจวบ ทองศรี
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการน้าเสีย ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทอง
โดย อ.สัคพัศ แสงฉาย
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
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ห้อง 10303
เวลำ
12.45-13.05 น.
13.05-13.25 น.
13.25-13.45 น.
13.45-14.05 น.
14.05-14.25 น.
14.25-14.45 น.
14.45–15.05 น.
15.05–15.25 น.
15.25–15.45 น.

ห้อง 10304
เวลำ
12.45-13.05 น.
13.05-13.25 น.
13.25-13.45 น.

หัวข้อ “ภูมิศำสตร์”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัควรรณ์ แสงวิภำค
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะที่มีต่อทักษะการทาแผนที่ของนิสิตวิชาเอกภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ผศ.สิริพร เกรียงไกรเพชร
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการหลบหนีเข้าเมืองและ
การขนย้ายยาเสพติด จังหวัดตาก โดย ร้อยเอกชัยพร ครรชิตาวรกุล
แบบจาลองเชิงพื้นที่เพื่อกาหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตท้องที่
สถานีตารวจนครบาลพญาไท โดย น.ส.นาลิศ กาปา
การศึกษาการขยายตัวของเทศบาลตาบลบางแพกับความเหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐาน
โดย น.ส.ศุภสิ ราพร น่วมคุณทรัพย์
การศึกษาแบบรูปเชิงพื้นที่และสาเหตุของการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า กรณีศึกษา: อาเภอสามชุกและ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย น.ส.สุภาภรณ์ พันธ์นนท์
การศึกษาขอบเขตการให้บริการรถสองแถวในจังหวัดระยอง โดย น.ส.บุญจิรา จิตร์ประสงค์
การศึกษารูปแบบอุบตั ิการณ์วัณโรคเชิงพื้นที่และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรควัณโรคในจังหวัดกาญจนบุรี
โดย น.ส.มีนพร นงนุช
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สถานีตารวจภูธรเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดย นายวรรณชัย ชิตประเสริฐ
การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมศิ าสตร์เพื่อการตัดสินใจเลือกหอพักของนักศึกษา สาขาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย น.ส.ทิพวรรณ สุวณ
ั นะศิริ น.ส.วนิดา งามยิ่ง น.ส.ไอรดา พวงชมพู
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
หัวข้อ “ประวัติศำสตร์และมำนุษยวิทยำ”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมพรรณ สุจำรินพงค์
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
การประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์ความคิด: การเชื่อมโยงระหว่างคาสอนทางพุทธศาสนากับ
พลังงานไฟฟ้าในอะตอม โดย อ.ดร.สุวัฒน์ ทาสุคนธ์
ชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง: การศึกษาชื่อและเสียงวรรณยุกต์
โดย รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
อัตลักษณ์ทางอาหารของชาวกะเหรี่ยงโปบ้านทุ่งแฝก ตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โดย น.ส.นิรินทร์ยา กลิ่นประทุม น.ส.กานต์ธิดา สอนสะอาด น.ส.จุฑาทิพย์ สงวนศักดิ์ศรี น.ส.ภิญญารัตน์ จันทะคัด

13.45-14.05 น.
14.05-14.25 น.
14.25-14.45 น.
14.45–15.05 น.
15.05–15.25 น.

ฝ

กลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาในอรรถกถาชาดกมาเป็นอรรถกถาจริยาปิฎก
โดย น.ส.อนุสรา ศรีวิระ
หนังตะลุงเมืองเพชร : สายครูและการสืบทอดการแสดง
โดย นาวาอากาศโทสมบัติ สมศรีพลอย
การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชจากฉบับพม่าสู่ฉบับไทย
โดย น.ส.ธนพร ศิริพันธ์
หน้าที่ของพลเมืองไทยในยุคปฏิรปู การบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5: บทสะท้อนจากคา
สอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี โดย นายสุทธินันท์ ศรีสมศักดิ์
การเขียนวัฒนธรรมราชสานักผ่านพระราชพิธี: พระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน
โดย น.ส.พรรณราย ชาญหิรญ
ั
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ห้อง 10305
เวลำ
12.45-13.05 น.
13.05-13.25 น.
13.25-13.45 น.
13.45-14.05 น.
14.05-14.25 น.
14.25-14.45 น.
14.45–15.05 น.
15.05–15.25 น.

ห้อง 10104
เวลำ
12.45-13.05 น.
13.05-13.25 น.
13.25-13.45 น.
13.45-14.05 น.
14.05-14.25 น.

14.25-14.45 น.

หัวข้อ “กำรตลำด กำรจัดกำรโรงแรม และ กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ดร.ชุติมำ โล่งจิตร
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
ทัศนคติ พฤติกรรมการทางานและประสิทธิภาพองค์กรของนักการตลาด
โดย นายจามร เจริญชีพ และ อ.ดร. ธนภูมิ อติเวทิน
พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบเงินผ่อนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
โดย ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา
ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มีการเรียนการสอนในวิชาสัมมนาปัญหาการสื่อสาร
การตลาด โดย ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ และดร.อชิตพล พลเขต
กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย ดร.นวพร สังวร
สื่ออินเทอร์เน็ตกับพฤติกรรมการเลือกที่พักในการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นไทย
โดย อ.ปัญจมาพร ตานานวัน
ทัศนคติของพนักงานภาคพื้นต่อการดาเนินธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก “สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box) ณ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดย น.ส.พิชญา ร่มโพธิ์ภักดิ์
คุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลระดับปฏิบตั ิการ: กรณีศึกษาหออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต
โดย น.ส.จุฑากาญจน์ บุญนุชอภิรกั ษ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค: กรณีศึกษานักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง โดย น.ส.ศศิญา จงมนตรี
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
หัวข้อ “ภูมิศำสตร์กำรท่องเที่ยว”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ดร.จำรุเจต ตั้งสุข
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะ
โดย อ.ธนพล รุ่งเรือง
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ศกึ ษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร การศึกษาเรื่องเล่า
จากแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดย อ.อธิป จันทร์สุรยิ ์
ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรมและการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย อ.สุวิมล จันโททัย
การศึกษาแบบจาลองการขยายตัวของเมืองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV กรณีศึกษา
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดย นายกัลป์ กลับแสง
ความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ประจาปี 2558
โดย นายประเสริฐ โยธิคาร์
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเขตทหารจังหวัดกาญจนบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย
โดย น.ส.พุทธชาติ สุ่มประเสริฐ
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
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ห้อง 10105
เวลำ
12.45-13.05 น.
13.05-13.25 น.
13.25-13.45 น.

13.45-14.05 น.
14.05-14.25 น.
14.25-14.45 น.

ห้อง 10106
เวลำ
12.45-13.05 น.

หัวข้อ “สังคมวิทยำและสื่อสำรมวลชน”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ดร.ศิรินุช อินละคร
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
บูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนใน อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดย ดร.กัลยา เทียนวงศ์
จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นทวีป (ไทย ลาว เวียดนาม พม่า และกัมพูชา) : พัฒนาการและข้อเสนอ
เชิงนโยบาย โดย นายปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
ปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจบ้านที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม :
ศึกษาเฉพาะอาสาสมัครตารวจบ้านในพื้นที่สถานีตารวจนครบาลบางโพงพาง กรุงเทพมหานคร
โดย ผศ.ดร. ปิยะพร ตันณีกลุ
การประเมินผลสัมฤทธิ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท: กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับอาเภอ
ในจังหวัดนครปฐม โดย อ.ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันโมบายแบ้งกิ้ง เพื่อค้นหาแนวทางสร้างความพึง
พอใจในการใช้งานของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ โดย น.ส.ปภัสรา ถนอมทรัพย์
การเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย ทัศนคติ และการนาไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย อ.จันทิมา ศิริ
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
หัวข้อ “สังคมศึกษำ”
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง : ผศ.นิตยำ งำมแดน
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
การศึกษาการปฏิบัติตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย ผศ.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์

13.05-13.25 น.

ความคลั่งผิวขาวในสังคมไทย โดย น.ส.ทักษอร ภุชงค์ประเวศ

13.25-13.45 น.

ปัญหาอุปสรรคภายในวัดที่มผี ลกับพื้นที่การใช้งานของผู้สูงอายุ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
โดย น.ส.สุพัตรา ซ้วนลิม่
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูส้ ู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย อ.ณรงค์วรรษ บุญมา
แนวทางการระงับข้อพิพาทของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก (พ.จ.น.ก): ศึกษากรณี
ทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกาย หน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท โดย น.ส.สนธยา โจมกัน
การศึกษาปัญหาเงินกู้นอกระบบในชุมชน : ศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดนครปฐม
โดย อ.ฉลองบูรณ์ เพ็งลา และอ.ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดปัตตานี
โดย น.ส.เสาวลักษณ์ แสนโรจน์
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

13.45-14.05 น.
14.05-14.25 น.
14.25-14.45 น.
14.45-15.05 น.
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