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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 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Faculty of Humanities and Social Sciences,
Nakhon Pathom Rajabhat University)
เครือข่าย SMARTS ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติเป็นประจา
ทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือข่าย
รวมทั้งนักวิชาการและนักศึกษาทั่วไป ได้ นาเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์อันหลากหลายร่วมกัน อันจะนาไปสู่การสร้างสรรค์และต่อยอดผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคเอเชียหรือ
ระดับโลกต่อไป
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ SMARTS ครั้ ง ที่ 7 ก าหนดจั ด ขึ้ น ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2560
ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะตอกย้าให้
เห็นความสาคัญของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะที่ส่งเสริมให้บั งเกิดความเข้าใจอย่างลุ่มลึ กเกี่ยวกับ
“อัตลักษณ์” แห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นสังคมอันสลับ ซับซ้อน ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการยอมรับความ
แตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมทุกมิติและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
คณะกรรมการดาเนินงานฯ ได้รวบรวมบทความวิจัยฉบับเต็มทุกเรื่องไว้ใน “รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ทางวิชาการ” (proceedings) ฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่สู่แวดวงการศึกษาและชุมชนในวงกว้าง รวมทั้งเพื่อเป็นประจักษ์
พยานแห่งความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันทรงคุณค่า
คณะกรรมกำรดำเนินงำนฯ

ก

รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 วันที่ 30 มิถุนายน 2560

สำรบัญ
คานา
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7
คณะกรรมการดาเนินงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและคัดกรองผลงาน
กาหนดการ
ตารางการนาเสนอผลงาน
หัวข้อ “ภำษำและวรรณกรรม”
 สถานการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ภูมิภาคเหนือตอนล่างและการธารงรักษา
อัญชลี วงศ์วัฒนา
 สถานภาพผู้หญิงชนบทในนวนิยายของ ฌอร์จ ซองด์: เจ้าของโรงสีแห่งอ็องฌีโบ บึงอาถรรพ์
ฟร็องซัวเด็กท้องทุ่ง และ สาวน้อยฟาแด็ต
อมรรัตน์ นิโครธานนท์
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสือ
่ สารของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
อรรชนิดา หวานคง
 การแสวงหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวในเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติ "โอ้ พี่น้องทุกผู้ทุกนาม" ของ อัลแบรต์ โกเฮน
สุรศักดิ์ ประดับถ้อย
 ศักดิ์(ศรี)และสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ (พ.ศ.2522-พ.ศ.2524)
บุศราพรรณ ประจง
 วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา: ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ และการเรียนรูภ
้ าษาไทย
ฤทัยวรรณ ปานชา
 การศึกษาความหมายของคากริยา “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย
เมื่อเปรียบเทียบกับคากริยา “dasu” และ “deru” ในภาษาญี่ปุ่น
รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล
 การศึกษาโครงสร้างนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย : กรณีศึกษา “อาหมวยออนไลน์”
และ “Evolution Online”
ภัทรพงษ์ ชุนใช้
 ความยากจนในวรรณกรรมของจาลอง ฝั่งชลจิตร (พ.ศ.2521 - 2528)
สุวรรณี มุสิกสาร"
หัวข้อ “กำรศึกษำและสังคมศึกษำ”
 บทบาทพระสงฆ์กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้:
กรณีศึกษา พระครูนเิ ทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง อาเภอธารโต จังหวัดยะลา
พระสมศักดิ์ แท่นแก้ว
 การศึกษาสภาพการบริหารของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 1
พีระพงษ์ สิทธิอมร
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หัวข้อ “กำรศึกษำและสังคมศึกษำ” (ต่อ)
 การส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเจริญ
เติบโตของพืช โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์
วิลาวัลย์ เทพจักร
 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง ผู้บังคับรถขุด-ตัก
โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ
 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัลรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 1 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
ดวงกมล โพธิ์นาค
 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และทัศนคติที่มีต่ออาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่เดินทาง
โดยอิสระในกรุงเทพมหานคร
ชลธิชา บุนนาค
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิจัยเป็นฐาน
สาหรับนิสิตการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา
อชิระ อุตมาน
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นิลาวรรณ ทรงครุฑ
 ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง
ดวงจิตร สุขภาพสุข
 โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการสร้างสรรค์งานทางศิลปะการแสดง
สาหรับรายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายสาหรับศิลปะการแสดง
มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
 การพัฒนาสื่อการสอน (เกม 2 มิต)ิ วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
อัชพล พึ่งเสมา
 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี เรื่องสารในชีวิตประจาวัน
ที่มตี ่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดคาบอนวัฒนา จังหวัดหนองคาย
ธนิยา ธรรมวิเศษ
หัวข้อ "ประวัติศำสตร์ สังคมวิทยำ และกำรพัฒนำชุมชน"
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน
ศิริพร ดาบเพชร
 การวางผังชุมชนรอยต่อเกษตร-พาณิชย์เพื่อความยั่งยืน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก ประเทศไทย
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
 ความเครียด และการแก้ปญ
ั หาความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย
 ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)
อภิชยั สิงห์ศรี
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หัวข้อ "ประวัติศำสตร์ สังคมวิทยำ และกำรพัฒนำชุมชน" (ต่อ)
 การศึกษาวิธีการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทย
หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
 การุณยฆาต: มุมมองศาสนา
ปิยะพร ตันณีกุล
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ณัฐวุฒิ กลิ่นถาวร
 การศึกษาการขยายอิทธิพลทางการเมืองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผ่านจารึกอโรคยศาลที่พบในประเทศไทย
สิทธารถ ศรีโคตร
 การพัฒนาชุมชนกับการจัดการขยะมูลฝอยเชิงสิ่งแวดล้อมระบบโลก (กรณีศึกษา บ้านละเวง
ตาบลดอนทราย อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี)
พัลลภ เมืองแมน
หัวข้อ "ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม"
 มะพร้าวซอ : อัตลักษณ์ของความเป็นเครื่องดนตรี
บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ
 การปรับลดขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพื้นฐานเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
วัชรดล อริยเมธกุล
 ปัญหาการฝึกปฏิบต
ั ิงานในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชาเอก
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระเบียบ สุภวิรี
 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม จังหวัดชลบุรี
ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์
 การเชื่อมโยงของเมืองตามลาดับศักย์ของเมืองในจังหวัดราชบุรี
ศุภฤกษ์ โออินทร์
 การประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงตาแหน่งของระบบประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ
กับค่าพิกัดที่รังวัดในสนาม
จุฑามาศ น้อยนา
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.2550-พ.ศ.2559
ณัฐกานต์ ภูมโิ คกรักษ์
 ทัศนียภาพ อาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมกับแนวทางพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า
ประเสริฐ โยธิคาร์
 การเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงในสังคมไทย
ยุวรี โชคสวนทรัพย์
 ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยที่มผ
ี ลต่อความเชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
นภสินธุ์ อุบล
 พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA
ชัยธัช วงศ์ชมบุญ
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หัวข้อ "รัฐศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ และกฎหมำย"
 ปัญหาการดาเนินกระบวนการยุตธ
ิ รรมที่ลา่ ช้า กรณีศึกษาคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
สัณหกฤษณ์ บุญช่วย
 แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวม โดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลางจังหวัดสระบุรี
อานวย ปิ่นพิลา
 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคงการค้าชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง
สัคพัศ แสงฉาย
 กลยุทธ์ CSR กับสังคมสูงวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0
สุรวงศ์ วรรณปักษ์
 นวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม
ธิดารัตน์ สืบญาติ
 แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
จิรัชญา สิงห์มณี
 การถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง
อรรณพ กาวิกุล
 มุมมองของสหภาพยุโรปต่อกฎหมายและนโยบายควบคุมมลภาวะทางแสง
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
 ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตารวจในคดีคนต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศไทย โดยผิดกฎหมาย:
กรณีศึกษาสถานีตารวจภูธรสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม
ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
 แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
สนธยา โจมกัน
หัวข้อ "กำรบริหำร กำรจัดกำร และกำรจัดกำรโลจิสติกส์"
 การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการรอรับยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ใจรักษ์ ยอดมงคล
 การวิเคราะห์ที่ตั้งที่เหมาะสมสาหรับสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) กรณีศึกษา ภาคใต้ของประเทศไทย
พัฒนพงษ์ พงษ์ธานี
 การกาหนดจุดติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
นวรัตน์ เกวียนโคกกรวด
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการกับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสปาในของผู้บริโภคใน
จังหวัดภูเก็ต
ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
 อิทธิพลของรูปแบบการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตกับประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์การ และ
ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
อาภาพร ภาคยุทธ
 การพัฒนาโปรแกรมทางการตลาด สาหรับธุรกิจรับฝากเลี้ยงแมวในเขตกรุงเทพมหานคร
ธัญยรัชต์ เรืองสมานวงศ์
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หัวข้อ "กำรบริหำร กำรจัดกำร และกำรจัดกำรโลจิสติกส์"
 แนวทางในการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา:
บริษัทปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง
ทิวาพร สุระพล
 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเดินทางด้วยรถโดยสารด่วนพิเศษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
พิชชฎา พราหมณ์มา
 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการส่งออกที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการน้ามันปาล์มดิบของไทย
นฤมล เหรียญมหาสาร
 การจัดการด้านการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการอาหารไทย
อริยา ส่งแสงชัย
 การศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจห้องเย็นของไทยที่ส่งผลต่อระดับความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อุษณี วงศ์ศักดิ์
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการลานมันสาปะหลังไทย
กรณีศึกษาผู้ประกอบการลานมันจังหวัดอุบลราชธานี
ธารง อังสุรัตน์โกมล
หัวข้อ "เศรษฐศำสตร์ กำรตลำด กำรบัญชี"
 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้าของกรมชลประทาน
หรรษชล เฟื่องลิขิต
 การวิเคราะห์แบ่งกลุม
่ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ
วรันธร สิทธิชัยวิจิตร
 องค์ประกอบพื้นฐานของการตลาดดิจิทัลและการบูรณาการการตลาดดิจิทัลผ่านวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล
กาญจนาภรณ์ พลประทีป
 ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดาภา กัลยานี
 การจัดการกาไรระหว่างระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่แก่
สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิม สุขพูล
 การประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในระบบสินค้าคงคลัง : กรณีศก
ึ ษาธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดย่อม
ศศิมา สิมะโรจนา
 การสารวจการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของกลุ่มตรวจสอบงบการเงิน
สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรองกาญจน์ สนธิประสาท
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกาไรกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สุทธิลักษณ์ แสนกล้า
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หัวข้อ "เศรษฐศำสตร์ กำรตลำด กำรบัญชี" (ต่อ)
 การศึกษาห่วงโซ่คณ
ุ ค่าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของ
ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
ขวัญฤทัย เทพพิทักษ์
 สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งที่ส่งผลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ในประเทศไทย
เกียรติขจร แซ่ไต่
 กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ
ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
ศันธนีย์ อุ่นจิตติ
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรีเครือข่ำย SMARTS
 “บวร” : ความยั่งยืนของอัตลักษณ์เวียงแพร่
ณัฐ นาคเกษม และ ธิดารัตน์ แผนพรหม
 การกีฬากับการสร้างสิทธิธรรมรูปแบบใหม่ของเจ้านายไทยยุคใหม่ (พ.ศ. 2453 - 2559)
รัชนก พุทธสุขา
 การทาเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ตาบลสวนป่าน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เกวลิน คาบาง ปราโมทย์ บัวน้อย ฐาปนีย์ สุวรรณเจริญ รภัทภร อดิเรกลาภ ภาสกร วิเวกวรรณ์
อัญชญา สุวรรณชัย และ พรพิมล สาวสุดชาติ
 การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ภายในเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มัลลิกา หัตถกิจ
 การวางแผนเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ปัทมพร เลาหรุ่งพิสิฐ
 พฤติกรรมการเรียนและวิถีชีวิตประจาวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียน
เปรียบเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและแนวทางในการนามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชารินทร์ เกษร
 เทคนิคและสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาของมหาวิทยาลัยฮานอยและแนวทางการนามา
ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ธัญญพัฒน์ โชติวรรธนะสิริ
 การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟฟิกประชาสัมพันธ์การทาธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรปลากัด
ภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล
ยศกร แจ่มจารัส
 การสร้างภาพสะท้อนภาวะน้าหนักเกินในเด็ก โดย ผ่านสื่อดิจิตอลเพ้นท์
ชูศักดิ์ เลาหะกาญจนศิริ
 "ผลงานสร้างสรรค์ละครเวที เรื่อง “ดั่งผีเสื้อขยับปีก”
ปรีดารัตน์ ชนะรัตน์
 ละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง An Invisible Picture หรือ ภาพที่มองไม่เห็น
ศุภวินท์ ศิริคุณ
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ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรีเครือข่ำย SMARTS
 การเปลีย
่ นแปลงของพระราชพิธีพระบรมศพและงานพระเมรุมาศ สมัยรัชกาลที่ 6 ถึงพุทธศักราช 2560
เชิดชัย ขาหวาน
 การขยายบทบาทของญี่ปุ่น ผ่านนโยบายวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture)
ต่อสังคมไทยตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 – ปัจจุบัน
เพ็ญพิชชา ฉัตรวิลัย
 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยในภาพยนตร์เรื่องทวิภพ (พ.ศ. 2547)
กฤษฎา บูรณมานัส
 การประเมินค่าใช้จ่ายและการปรับตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปริญญา ธรรมชาติ ยศพล เพ็งเลา และพุฒิชัย ศรีอุทัย
 การปฏิบัตต
ิ นตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านในเขตอาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ภัทรวดี เปลีย่ นปฐม
 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นาของผู้ใหญ่บ้านในเขตอาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
อนุพงศ์ เหลืองธารงสกุล
 การศึกษาการจัดการองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีแบบมีส่วนร่วมของศาลเจ้าจีนใน
ชุมชนตรอกโรงธูป ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สุเทพ อ๊อดเอก ณัฐติพงษ์ เพ็งเหมือน วิชาฤทธิ์ ปัญญา ปรารถนา เภาจี๋ วาสนา แทนนาค
และวรนุช แซ่จิว

หน้ำ
952
961

973
983
990

1004
1019
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1. ชื่อโครงกำร

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 7

2. หลักกำรและเหตุผล
SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ได้ดาเนินการจัดประชุมอย่าง
ต่อเนื่องกันทุกปี รวมจานวน 6 ครั้ง (พ.ศ. 2554 - 2559) โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมในครั้งแรก พ.ศ. 2554 และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม จนถึงปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เจ้าภาพ
จัดประชุม คือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งการจัดประชุมในแต่ละปี ได้รับความ
สนใจจากกลุ่มนักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ เสมอมา
หน่วยงานทั้ง 4 เล็งเห็นความสาคัญของการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป จึงจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 ขึ้น โดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสาหรับให้คณาจารย์ นัก วิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้ง
สถาบันเครือข่ายและจากสถาบันต่าง ๆ ได้เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจั ยที่
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทเี่ กิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิจยั ระหว่าง
คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
4. กำรนำผลกำรประเมินโครงกำรมำปรับปรุงกำรจัดโครงกำรในครั้งนี้
4.1 ชื่อโครงการที่นาผลมาใช้ปรับปรุงการจัดโครงการครั้งนี้
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 หัวข้อ อตั ลักษณ์แห่งเอเชีย 2016
4.2 รายละเอียดการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจัดโครงการครั้งนี้
ในการจัดโครงการที่ผ่านมานั้น จานวนผู้ตอบแบบประเมิน 124 คน ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และได้นาข้อเสนอแนะในการจัดโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งนี้ ดังนี้
1) การแบ่งห้องนาเสนองาน ที่มีจานวนมากเกินไปทาให้ผู้เข้าฟังในแต่ละห้องมีจานวนน้อย สามารถนาไปปรับปรุง
โดยจัดห้องและช่วงเวลานาเสนองานให้เหมาะสมกับจานวนผู้นาเสนองาน
2) จัดทาเอกสารแจกสาหรับผู้เข้าร่วมงานฯ ให้พอดีกับจานวนผู้เข้าร่วมที่แจ้งชื่อมา
3) บริหารจัดการเวลาด้านพิธีการให้เหมาะสม เป็นไปตามกาหนดการที่วางไว้
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5. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
5.1 ผู้นาเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดั บบันฑิตศึกษาหรือของสถาบัน อุดมศึกษาในสถาบัน
เครือข่ายและสถาบันอื่น และบุคคลทั่วไป
5.2 ผู้เข้าร่วมฟังการนาเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
6. แผนกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
59 59 60 60 60 60

กำหนดกำร
1. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน
2. ประชาสัมพันธ์
3. เปิดรับบทความฉบับเต็ม
4. ผู้นาเสนอผลงานลงทะเบียนและชาระเงิน
5. ประชุมจัดสรรบทความ
6. ประกาศรายชื่อผูล้ งทะเบียนเสนอผลงาน
7. ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
8. ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม และส่งผล
การพิจารณาให้ผู้นาเสนอผลงานปรับแก้ไข
9. ผู้นาเสนอผลงานส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว
10. ส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์เพือ่ จัดทาเล่ม
และซีดีรวมบทความ
11. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

พ.ค. มิ.ย.
60 60














7. ระยะเวลำและสถำนที่ในกำรดำเนินกำร
ระยะเวลาดาเนินงาน 9 เดือน เดือนพฤศจิกายน 2559 – กรกฎาคม 2560
วันจัดประชุมวิชาการ 1 วัน วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
.................. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.................. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ผู้เข้าร่วมประชุมได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย
9.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางการวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง
9.3 ผู้ เ ข้า ร่ วมประชุ ม ได้ รั บแรงบัน ดาลใจในการสร้า งสรรค์ ผลงานวิ จัย ที่ มี คุณ ภาพ และพั ฒนาคุณ ภาพและ
มาตรฐานของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
10. กำรร่วมมือกับชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพ
10.1 ชื่อหน่วยงานที่มีความร่วมมือ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10.2 ลักษณะและรายละเอียดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
การดาเนินการจัดโครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 ได้มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
- ด้านเจ้าภาพจัดประชุม ได้แก่ สถานที่ประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน
- ด้านองค์ปาฐก และของที่ระลึก
- ด้านการลงทะเบียนและชาระค่าลงทะเบียน
- ด้านการจัดทาเอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
กาหนดการ เอกสารรวมบทคัดย่อ เอกสาร Proceedings และกระเป๋าเอกสาร
- ด้านการจัดทา Website SMARTS
- ด้านเกียรติบัตร
.................. คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ด้านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และหนังสือรับรองการตีพิมพ์
- ด้านการเลีย้ งรับรองการประชุมเตรียมพร้อมการจัดงาน SMARTS
.................. คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ด้านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และหนังสือรับรองการตีพิมพ์
- ด้านหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
- ด้านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และหนังสือรับรองการตีพิมพ์
- ด้านการประเมินผลโครงการ
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11. ค่ำลงทะเบียน
ประเภท
11.1 ผู้นำเสนอผลงำนวิชำกำร
บุคคลทั่วไป (ลงทะเบียนก่อน 28 ก.พ. 2560)
บุคคลทั่วไป
นักศึกษาและบุคลากรเครือข่าย SMARTS
11.2 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม
บุคคลทั่วไป (ลงทะเบียนก่อน 28 ก.พ. 2560)
บุคคลทั่วไป

จำนวน (บำท)/คน
1,500
2,000
1,000

ค่ำลงทะเบียนประกอบด้วย
หนังสือรับรองการตีพิมพ์
เล่มรวมบทคัดย่อ
เกียรติบตั ร กระเป๋าเอกสาร
อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

500
700

เล่มรวมบทคัดย่อ
กระเป๋าเอกสาร
อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

12. สำขำวิชำที่เปิดรับผลงำน
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน กฎหมาย สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ศิลปกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด สื่อสารมวลชน
การบัญชี การเงินและการธนาคาร ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ และการศึกษา
13. กำหนดกำรพิจำรณำบทควำม
กำหนดกำร
เปิดรับบทความฉบับเต็ม
ลงทะเบียนและชาระเงิน
ประกาศผลรายชื่อผูล้ งทะเบียนนาเสนองาน
แจ้งผลการปรับแก้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7

ระยะเวลำ ครั้งที่ 7
1 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2560
1 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2560
21 เมษายน 2560
17 พฤษภาคม 2560
24 พฤษภาคม 2560
26 พฤษภาคม 2560
30 มิถุนายน 2560
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คณะกรรมกำรดำเนินงำน
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 7

คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรนิ ทร์
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน
อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี
อาจารย์ประสิทธิ์ชัย จรัสชัยวรรณา
ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง
อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง
อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์
นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
นางสุวรรณี ชินเพียร
นางมัณฑนา น้อยพิทักษ์
นางพัชรินทร์ แสงทอง
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางสาวชุลีพรรณ เคารพธรรม
นางสาวธนิษฐา อินทสุวรรณ

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

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกลุ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชวนพิศ อัตเนตร์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.มัสลิน บัวบาน
กรรมการ
อาจารย์ ดร.นิโรธ เดชกาแหง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ
กรรมการ
อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา
กรรมการ
อาจารย์วัลลี นวลหอม
กรรมการ
ฐ
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อาจารย์จติ รภณ สุนทร
อาจารย์สนธยา โจมกัน
อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข
นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้า
นางสุดารัตน์ เลศงาม
นางสาวสุธาทิพ รุ้งทองนิรันดร์
นางสาวจิราภรณ์ ชัยมงคล
นายธัญวสุ ไพบลูย์
นางสาวสารินี วัฒนแสนชัย
นางสาวกนกวรรณ แอ่นศรี
นางสาวสรัญณัชช์ รัตนานนท์
อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
นางสาวอ้อมนภา จาปาอ่อน

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

คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม
รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย
อาจารย์ ดร.ล่าสัน เลิศกูลประหยัด
อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
นางสาวนนทพร มีศิริ
นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
อาจารย์ ดร.ศุภาภาส คาโตนด
อาจารย์รัชรินทร์ แสงอรุณ
อาจารย์สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สารพัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นิรตุ ติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ สวัสดิ์รมั ย์
ดร.ชุติมา โล่งจิตร
ดร.พงศ์ภัค บานชื่น
ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำและคัดกรองผลงำน
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 7
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
ดร.ชุติมา โล่งจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นิรุตติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ สวัสดิ์รมั ย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
ดร.พงศ์ภัค บานชื่น
ดร.ศุภาภาส คาโตนด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมี าศ ประทีปะวณิช
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น
อาจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรณะกุล
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.รวิพร คูเจริญไพศาล
ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
อาจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกลุ านันท์
มหำวิทยำลัยนเรศวร
อาจารย์ ดร.สุวรรณี ทองรอด
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุ ารัตน์ จุลศิริพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนภณ นิธิเชาวกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
พ.ต.ต.สืบสกุล เข็มทอง
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี
ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
พระสุธรี ัตนบัณฑิต ดร. (สุทิตย์ อาภากโร)
มหำวิทยำลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภัทร พลอยแหวน
อาจารย์ ดร.ปริชาติ เวชยนต์
อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ
ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
อาจารย์ ดร.วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญ
ั
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อาชว์ภูริช น้อมเนียน
ฒ
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรตั น์ แสงเลิศอุทัย
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน
อาจารย์ ดร.ชวนพิศ อัตเนตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกลุ
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
อาจารย์ ดร.นิโรธ เดชกาแหง
อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา
อาจารย์ ดร.มัสลิน บัวบาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ วรรณอุดม
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ศรีรัตนสมบุญ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
อาจารย์ ดร.จริยดา จันทรังษี

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นพอุดมพันธุ์
อาจารย์ ดร.คัททิยากร ศศิธรามาศ
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ขาเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์ ชาญนรงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิ ร์
อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
อาจารย์ ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ
อาจารย์ ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล
อาจารย์ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน
อาจารย์พรพรรณ โปร่งจิตร
อาจารย์ ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ
อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี พิสณุพงศ์
อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
อาจารย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา
ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา สุทธิสาคร
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ดร.เพ็ญภัคร พื้นผา
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สถำบัน/หน่วยงำนอืน่ ๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพรรณ บุญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช นาคีรกั ษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง คงชนะ
พ.ต.อาจารย์ ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์
อาจารย์ ดร.ศานิต อรุณปลอด
ดร. ภูเทพ ดอนท้วม
อาจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี
คุณพีรพน พิสณุพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพัทธพงศ์ อุปลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย มูลศิลป์
อาจารย์ ดร.นภัสสร เบนส์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา

อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
โรงเรียนวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สานักธรรมศาสตร์และการเมือง สานักงานราชบัณฑิตยสภา
Teaching Fellow and Research Associate
School of Management UCL
School of Management Royal
Melbourne University of Technology
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กำหนดกำรโครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 7
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนำยน 2560 ณ ห้อง 114 อำคำรวชิรมงกุฎ คณะอักษรศำสตร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น.

กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

09.15 - 09.30 น.

กล่าวแนะนาประธานของสถาบันเครือข่าย 4 สถาบัน และมอบของที่ระลึก


คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กล่าวแนะนาผู้ดาเนินรายการประจาห้อง และมอบของที่ระลึก
09.30 - 10.30 น.

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เบื้องลึกวีรกรรมสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 – 10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.50 - 11.50 น.

นาเสนอผลงานกลุ่มย่อย (ช่วงที่ 1)

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง ว 115 ชั้น 1 อาคารวชิรมงกุฏ

13.00 - 15.00 น.

นาเสนอผลงานกลุ่มย่อย (ช่วงที่ 2)

15.00 - 15.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

15.20 - 16.20 น.

นาเสนอผลงานกลุ่มย่อย (ช่วงที่ 3)

16.30 น.

จบการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7
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ตำรำงกำรนำเสนอผลงำนวิจัย
ณ อำคำรวชิรมงกุฎ คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ห้อง 215
ชั้น 2
เวลำ
10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.
11.30 - 11.50 น.
13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.

14.00 - 14.20 น.

14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.

หัวข้อ "ภำษำและวรรณกรรม"
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง รศ.สุวัฒนำ เลี่ยมประวัติ และ ผศ.ดร.อำรีย์ รุ่นพระแสง
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
สถานการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่ภูมิภาคเหนือตอนล่างและการธารงรักษา
โดย รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
สถานภาพผู้หญิงชนบทในนวนิยายของ ฌอร์จ ซองด์: เจ้าของโรงสีแห่งอ็องฌีโบ
บึงอาถรรพ์ ฟร็องซัวเด็กท้องทุ่ง และ สาวน้อยฟาแด็ต
โดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ นิโครธานนท์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย อ.อรรชนิดา หวานคง
การแสวงหาอัตลักษณ์ความเป็นยิวในเรื่องเล่าเชิงอัตชีวประวัติ "โอ้ พี่น้องทุกผู้ทุกนาม"
ของ อัลแบรต์ โกเฮน โดย อ.สุรศักดิ์ ประดับถ้อย
ศักดิ์(ศรี)และสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ
(พ.ศ.2522-พ.ศ.2524) โดย น.ส.บุศราพรรณ ประจง
วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา: ความแตกต่างระหว่างการรับรู้
และการเรียนรู้ภาษาไทย
โดย น.ส.ฤทัยวรรณ ปานชา
การศึกษาความหมายของคากริยา “ออก” ในหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทยเมื่อ
เปรียบเทียบกับคากริยา “dasu” และ “deru” ในภาษาญี่ปนุ่
โดย อ.รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล
การศึกษาโครงสร้างนวนิยายแนวเกมออนไลน์ของไทย : กรณีศึกษา
“อาหมวยออนไลน์” และ “Evolution Online”
โดย นายภัทรพงษ์ ชุนใช้
ความยากจนในวรรณกรรมของจาลอง ฝั่งชลจิตร (พ.ศ.2521 - 2528)
โดย น.ส.สุวรรณี มุสิกสาร
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
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ห้อง 216
ชั้น 2
เวลำ
10.50 - 11.10 น.

11.10 - 11.30 น.

11.30 - 11.50 น.
13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
15.20 - 15.40 น.
15.40 - 16.00 น.

16.00 - 16.20 น.

หัวข้อ "กำรศึกษำและสังคมศึกษำ"
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง: ผศ.ดร.บูลย์จีรำ ชิรเวทย์
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
บทบาทพระสงฆ์กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้:
กรณีศึกษา พระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง อาเภอธารโต จังหวัดยะลา
โดย พระสมศักดิ์ แท่นแก้ว
การศึกษาสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 1
โดย ดร.พีระพงษ์ สิทธิอมร
การส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่องการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนือ่ งกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ โดย น.ส.วิลาวัลย์ เทพจักร
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง ผู้บังคับรถขุด-ตัก
โดย อ.โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจทิ ัลรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โดย อ.ดวงกมล โพธิ์นาค
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และทัศนคติที่มีต่ออาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก
ที่เดินทางโดยอิสระในกรุงเทพมหานคร โดย ผศ.ชลธิชา บุนนาค
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิจัยเป็นฐาน สาหรับ
นิสิตการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา โดย อ.อชิระ อุตมาน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน ในวิชาวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดย น.ส.นิลาวรรณ ทรงครุฑ
ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ
มหาวิทยาลัยแสงทอง โดย อ.ดวงจิตร สุขภาพสุข
โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการสร้างสรรค์งานทาง
ศิลปะการแสดง สาหรับรายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายสาหรับ
ศิลปะการแสดง โดย ผศ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
การพัฒนาสื่อการสอน (เกม 2 มิติ) วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
โดย นายอัชพล พึง่ เสมา
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี เรื่องสาร
ในชีวิตประจาวันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดคาบอนวัฒนา จังหวัด
หนองคาย โดย น.ส.ธนิยา ธรรมวิเศษ
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
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ห้อง 311
ชั้น 3
เวลำ
10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.
11.30 - 11.50 น.
13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.

หัวข้อ "ประวัติศำสตร์ สังคมวิทยำ และกำรพัฒนำชุมชน"
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง: อ.พิพัฒน์ สุยะ
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน
โดย ผศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร
การวางผังชุมชนรอยต่อเกษตร-พาณิชย์เพื่อความยัง่ ยืน ในพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันตก ประเทศไทย โดย ผศ.ดร.พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
ความเครียด และการแก้ปัญหาความเครียดของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดย ผศ.
ดร.หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย
ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรม
ระยอง (บ้านค่าย) โดย นายอภิชัย สิงห์ศรี
การศึกษาวิธีการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบ้านตุ๊กกะตุน่ หุ่น
กระบอกไทย โดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
การุณยฆาต: มุมมองศาสนา
โดย ผศ.ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายณัฐวุฒิ กลิน่ ถาวร
การศึกษาการขยายอิทธิพลทางการเมืองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผ่านจารึกอโรคยศาลที่
พบในประเทศไทย โดย อ.สิทธารถ ศรีโคตร
การพัฒนาชุมชนกับการจัดการขยะมูลฝอยเชิงสิง่ แวดล้อมระบบโลก (กรณีศึกษา บ้าน
ละเวง ตาบลดอนทราย อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี) โดย นายพัลลภ เมืองแมน
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
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ห้อง 312
ชั้น 3
เวลำ
10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.
11.30 - 11.50 น.
13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.

14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
15.20 - 15.40 น.
15.40 - 16.00 น.

หัวข้อ "ศิลปะและเทคโนโลยีสงั คม"
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง: ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
มะพร้าวซอ : อัตลักษณ์ของความเป็นเครื่องดนตรี
โดย ผศ.บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ
การปรับลดขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัดเสื้อสตรีพนื้ ฐานเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
โดย นายวัชรดล อริยเมธกุล
ปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชา
เอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดย รศ.ระเบียบ สุภวิรี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม จังหวัดชลบุรี
โดย นายธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์
การเชื่อมโยงของเมืองตามลาดับศักย์ของเมืองในจังหวัดราชบุรี
โดย อ.ศุภฤกษ์ โออินทร์
การประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงตาแหน่งของระบบประมวลผลภาพจาก
อากาศยานไร้คนขับ กับค่าพิกัดที่รังวัดในสนาม
โดย นางสาวจุฑามาศ น้อยนา
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทย
ช่วงปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2559
โดย อ.ณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์
ทัศนียภาพ อาชีพท้องถิ่น และศิลปกรรมกับแนวทางพัฒนาเมืองน่านให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงเนิบช้า โดย นายประเสริฐ โยธิคาร์
การเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงในสังคมไทย โดย อ.ยุวรี โชคสวนทรัพย์
ความพึงพอใจรายการเดินหน้าประเทศไทยที่มผี ลต่อความเชื่อมั่นคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ โดย พันเอกนภสินธุ์ อุบล
พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการสื่อสารของเกมออนไลน์ประเภท MOBA
โดย นายชัยธัช วงศ์ชมบุญ
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
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ห้อง 313
ชั้น 3
เวลำ
10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.
11.30 - 11.50 น.
13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
15.20 - 15.40 น.

หัวข้อ "รัฐศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ และกฎหมำย"
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง: คุณกฤษดำ ไพรวรรณ์
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
ปัญหาการดาเนินกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า กรณีศึกษาคดีทุจริต
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดย อ.สัณหกฤษณ์ บุญช่วย
แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวม โดยภาคประชาชนเป็น
ศูนย์กลางจังหวัดสระบุรี โดย ผศ.ดร.อานวย ปิ่นพิลา
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมัน่ คงการค้าชายแดนไทย-พม่า
จังหวัดระนอง โดย อ.สัคพัศ แสงฉาย
กลยุทธ์ CSR กับสังคมสูงวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย อ.ดร.สุรวงศ์ วรรณปักษ์
นวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม
โดย อ.ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ
แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย โดย น.ส.จิรชั ญา สิงห์มณี
การถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาโดยใช้บทเพลง โดย พ.ต.ท.ดร.อรรณพ กาวิกุล
มุมมองของสหภาพยุโรปต่อกฎหมายและนโยบายควบคุมมลภาวะทางแสง
โดย อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตารวจในคดีคนต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศ
ไทย โดยผิดกฎหมาย: กรณีศึกษาสถานีตารวจภูธรสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม
โดย อ.ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรม
โดย อ.สนธยา โจมกัน
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
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ห้อง 314
ชั้น 3
เวลำ
10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.
11.30 - 11.50 น.
13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
15.20 - 15.40 น.
15.40 - 16.00 น.
16.00 - 16.20 น.

หัวข้อ "กำรบริหำร กำรจัดกำร และกำรจัดกำรโลจิสติกส์"
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง: ผศ.ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการรอรับยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โดย น.ส.ใจรักษ์ ยอดมงคล
การวิเคราะห์ที่ตั้งที่เหมาะสมสาหรับสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD)
กรณีศึกษา ภาคใต้ของประเทศไทย โดย นายพัฒนพงษ์ พงษ์ธานี
การกาหนดจุดติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย น.ส.นวรัตน์ เกวียนโคกกรวด
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการกับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสปา
ในของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต โดย อ.ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
อิทธิพลของรูปแบบการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตกับประสิทธิภาพในการสื่อสารภายใน
องค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
โดย น.ส.อาภาพร ภาคยุทธ
การพัฒนาโปรแกรมทางการตลาด สาหรับธุรกิจรับฝากเลี้ยงแมวในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย น.ส.ธัญยรัชต์ เรืองสมานวงศ์
แนวทางในการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา:
บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง โดย น.ส.ทิวาพร สุระพล
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเดินทางด้วยรถโดยสารด่วนพิเศษบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ โดย น.ส.พิชชฎา พราหมณ์มา
กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการส่งออกที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการ
น้ามันปาล์มดิบของไทย โดย น.ส.นฤมล เหรียญมหาสาร
การจัดการด้านการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของผูป้ ระกอบการอาหารไทย โดย น.ส.อริยา ส่งแสงชัย
การศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจห้องเย็นของไทยที่ส่งผลต่อระดับ
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย น.ส.อุษณี วงศ์ศักดิ์
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผูป้ ระกอบการลานมัน
สาปะหลังไทย กรณีศึกษาผู้ประกอบการลานมันจังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายธารง อังสุรัตน์โกมล
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
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ห้อง 416
ชั้น 4
เวลำ
10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.
11.30 - 11.50 น.
13.00 - 13.20 น.

13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
15.20 - 15.40 น.
15.40 - 16.00 น.

หัวข้อ "เศรษฐศำสตร์ กำรตลำด กำรบัญชี"
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง: อ.สุภำภรณ์ อัศวไชยชำญ
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้าของกรม
ชลประทาน โดย น.ส.หรรษชล เฟื่องลิขิต
การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ
โดย น.ส.วรันธร สิทธิชยั วิจิตร
องค์ประกอบพื้นฐานของการตลาดดิจิทัลและการบูรณาการการตลาดดิจทิ ัลผ่านวงจร
ความเกี่ยวข้องทางดิจิทลั โดย อ.ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป
ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย น.ส.ชนิดาภา กัลยานี
การจัดการกาไรระหว่างระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทที่เสนอขาย
หุ้นใหม่แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย น.ส.พิม สุขพูล
การประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในระบบสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาธุรกิจโรงพิมพ์
ขนาดย่อม โดย น.ส.ศศิมา สิมะโรจนา
การสารวจการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของกลุ่มตรวจสอบงบ
การเงิน สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย น.ส.กรองกาญจน์ สนธิประสาท
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกาไรกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.สุทธิลักษณ์ แสนกล้า
การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูป
ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก โดย นางขวัญฤทัย เทพพิทักษ์
สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งที่ส่งผลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ใน
ประเทศไทย โดย นายเกียรติขจร แซ่ไต่
กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก โดย นางศันธนีย์ อุ่นจิตติ
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
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ห้อง 412
ชั้น 4
เวลำ
10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.

11.30 - 11.50 น.

13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.

13.40 - 14.00 น.

14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.

กำรนำเสนอผลงำนของนักศึกษำระดับปริญญำตรี (ห้อง 1)
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง: อ.ดร.จุฑำรัตน์ ช่ำงทอง
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
“บวร” : ความยั่งยืนของอัตลักษณ์เวียงแพร่
โดย นายณัฐ นาคเกษม และ น.ส.ธิดารัตน์ แผนพรหม
การกีฬากับการสร้างสิทธิธรรมรูปแบบใหม่ของเจ้านายไทยยุคใหม่ (พ.ศ. 2453 - 2559)
โดย น.ส.รัชนก พุทธสุขา
การทาเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ตาบลสวนป่าน อาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม โดย น.ส.เกวลิน คาบาง นายปราโมทย์ บัวน้อย น.ส.ฐาปนีย์ สุวรรณเจริญ
น.ส.รภัทภร อดิเรกลาภ นายภาสกร วิเวกวรรณ์ น.ส.อัญชญา สุวรรณชัย
และน.ส.พรพิมล สาวสุดชาติ
การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ภายในเกาะเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดย น.ส.มัลลิกา หัตถกิจ
การวางแผนเส้นทางจักรยานเพือ่ การท่องเที่ยว อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โดย น.ส.ปัทมพร เลาหรุ่งพิสิฐ
พฤติกรรมการเรียนและวิถีชีวิตประจาวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนเปรียบเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและแนวทาง
ในการนามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดย นายชารินทร์ เกษร
เทคนิคและสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาของมหาวิทยาลัยฮานอยและ
แนวทางการนามาประยุกต์ใช้กบั การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดย น.ส.ธัญญพัฒน์ โชติวรรธนะสิริ
การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟฟิกประชาสัมพันธ์การทาธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรปลา
กัดภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล โดย นายยศกร แจ่มจารัส
การสร้างภาพสะท้อนภาวะน้าหนักเกินในเด็ก โดย ผ่านสื่อดิจิตอลเพ้นท์
โดย นายชูศักดิ์ เลาหะกาญจนศิริ
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
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ห้อง 417
ชั้น 4
เวลำ
10.50 - 11.10 น.
11.10 - 11.30 น.
11.30 - 11.50 น.
13.00 - 13.20 น.
13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.

กำรนำเสนอผลงำนของนักศึกษำระดับปริญญำตรี (ห้อง 2)
ผู้ดำเนินรำยกำรประจำห้อง: อ.นำตยำ อยู่คง
ชื่อบทควำม / ผู้นำเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ละครเวที เรื่อง “ดั่งผีเสื้อขยับปีก”
โดย น.ส.ปรีดารัตน์ ชนะรัตน์
ละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง An Invisible Picture หรือ ภาพที่มองไม่เห็น
โดย นายศุภวินท์ ศิริคณ
ุ
การเปลีย่ นแปลงของพระราชพิธีพระบรมศพและงานพระเมรุมาศ สมัยรัชกาลที่ 6
ถึงพุทธศักราช 2560 โดย นายเชิดชัย ขาหวาน
การขยายบทบาทของญี่ปุ่น ผ่านนโยบายวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) ต่อ
สังคมไทย ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 – ปัจจุบัน
โดย น.ส.เพ็ญพิชชา ฉัตรวิลัย
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยในภาพยนตร์เรื่องทวิภพ (พ.ศ. 2547)
โดย นายกฤษฎา บูรณมานัส
การประเมินค่าใช้จ่ายและการปรับตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โดย นายปริญญา ธรรมชาติ นายยศพล เพ็งเลา และนายพุฒิชัย ศรีอุทัย
การปฏิบัตติ นตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขต
อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดย น.ส.ภัทรวดี เปลีย่ นปฐม
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นาของผู้ใหญ่บ้านในเขตอาเภอกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม โดย นายอนุพงศ์ เหลืองธารงสกุล

การศึกษาการจัดการองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีแบบมีส่วนร่วมของศาลเจ้าจีนใน
ชุมชนตรอกโรงธูป ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
14.40 - 15.00 น.
โดย นายสุเทพ อ๊อดเอก นายณัฐติพงษ์ เพ็งเหมือน นายวิชาฤทธิ์ ปัญญา
น.ส.ปรารถนา เภาจี๋ น.ส.วาสนา แทนนาค และน.ส.วรนุช แซ่จิว
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
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