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สารบัญ
หน้า

คำนำ
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 8
กำหนดกำร
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำและคัดกรองผลงำน
สำรบัญ
ตำรำงกำรนำเสนอผลงำน
หัวข้อ “การตลาดและการท่องเที่ยว”














ทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกซื้ออำหำรเพื่อสุขภำพของนักศึกษำ
ที่ศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัย เขตจังหวัดปทุมธำนี
ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้ช้อปปิ้งแอปพลิเคชันของนิสิตนักศึกษำในกรุงเทพมหำนคร
ปณัสย์ชนัน อภิเศวตกานต์ นัทธมน วีระกุล และลักษิกา เตชะธีราวัฒน์
พฤติกรรมกำรฟังเพลงและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรมิวสิค สตรีมมิ่งของผู้บริโภค Gen Y
กฤษฎา หลินภัทรชัย สราวุธ บุษบาบาน และฐิติกานต์ ประเดิมวงศ์
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจของผู้บริโภคต่อแอปพลิเคชันโมบำยแบงก์กิ้ง
ในเขตกรุงเทพมหำนคร
ทักษิณ อาสนทอง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของผู้บริโภคในกำรใช้บริกำร Grab Car ผ่ำนแอปพลิเคชัน Grab
พิชชาพร ตั้งวรรณวิบลู ย์ พรภิเษก เลิศปัญญาโรจน์ และธัญจิรา โห้ไทย
กำรสื่อควำมหมำยพระธำตุเรืองรองเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม
ธันยพงศ์ สารรัตน์
กำรศึกษำคุณลักษณะประชำกรและพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำแคตตำล็อกของผู้บริโภค
ในร้ำนสะดวกซื้อในกรุงเทพมหำนคร
ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย
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หัวข้อ “การบริหารและการจัดการ”






คุณลักษณะของงำน องค์กำร และภำวะผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน
และควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัตงิ ำนของพนักงำนในกลุ่มบริษทั อุตสำหกรรมกำรผลิตและจัดจำหน่ำย
อุปกรณ์ไฟฟ้ำแรงสูง แรงต่ำ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
พิตตินันท์ กิตติรัตนวิวฒ
ั น์
พฤติกรรมกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ผำ่ นอิทธิพลกำรสร้ำงแรงจูงใจและควำมพึงพอใจซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร
ฉัตรญา มุสิกสวัสดิ์
ปัจจัยควำมสำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร
สุทธิดา สุนทรทิพย์
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หัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์"








กำรวิเครำะห์กำรนำเสนอข่ำวของสื่อมวลชน: ศึกษำกรณีกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
อุมาพร สิทธิบูรณาญา
โอกำสและคุณภำพ: ควำมแตกต่ำงทำงพื้นที่และควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นิภาพรรณ เจนสันติกุล
กำรบริหำรจัดเก็บภำษีเพื่อพัฒนำและต่อยอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น
กรณีศึกษำ: เทศบำลตำบลสำมง่ำม จังหวัดนครปฐม
ธิดารัตน์ สืบญาติ
ขวัญกำลังใจของพนักงำนสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
ภคมน แจ่มจารัส

หน้า

123

135
145

157

หัวข้อ "การพัฒนาชุมชน"










กำรจัดกำรสหกรณ์กองทุนสวนยำงกับคุณภำพชีวิตของสมำชิกในชุมชนทุ่งตำเสำ อำเภอหำดใหญ่
จังหวัดสงขลำ
ช่อผกา วิสุทธิ์
การจัดการ มูลนิธิเพื่อนหญิง เพือ่ เสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศในจังหวัด
ปรารถนา ไกรปราบ
สมำคมเรือประมงชำยฝั่งคลองนำทับกับกำรจัดกำรและควำมมัน่ คงทำงอำหำรของ
ชุมชนตำบลนำทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ
เกศกนก บุญเพชร
กำรจัดกำรสงขลำฟอรั่มกับกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองของคนในจังหวัดสงขลำ
กมลวรรณ ไกรเทพ
แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำรทำงำนของสภำองค์กรชุมชนในเขตกรุงเทพมหำนคร :
กรณีศึกษำ สภำองค์กรชุมชนเขตยำนนำวำ
สิริภา สงเคราะห์
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หัวข้อ "การศึกษา"






กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสำธิตตำมแนวคิดของเดวีส์ รำยวิชำโปรแกรม
ตำรำงคำนวณ เรื่อง กำรคำนวณด้วยฟังก์ชนั
ธาตุทอง สรรพเจริญ
กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน-กำรเขียนภำษำอังกฤษและแรงจูงใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนบ้ำนหนองแก (สำมัคคีวิทยำ) โดยใช้วิธีสอนตำมแนว
ทฤษฎีกำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน ด้วยอรรถลักษณะของนิทำน
ธารทิพย์ เกษรามัญ
กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง-กำรพูดภำษำอังกฤษและควำมสนใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
ด้วยกิจกรรมเพลงและเกม
นภัชชา แดนพันธ์
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หัวข้อ "การศึกษา" (ต่อ)





















กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน-กำรเขียนภำษำอังกฤษและแรงจูงใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลำงวังเย็น (เริ่มประชำนุกูล) โดยใช้วิธสี อนตำมแนว
ทฤษฎีกำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำรของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson)
กันตา เผือกพริง้
กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง-กำรพูดภำษำอังกฤษและแรงจูงใจ ต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนบ้ำนตลำดควำย (ประชำนุกูล) โดยใช้วิธสี อนตำมแนว
ทฤษฎีกำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน ด้วยอรรถลักษณะของนิทำน
จันทร์เพ็ญ คานภู่
กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง-กำรพูดภำษำอังกฤษและควำมสนใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของ
นักเรียนระดับชัน้ อนุบำล 2 ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้ำนมัน่ คงสวนพลู กรุงเทพมหำนคร
โดยใช้วิธีสอนตำมแนวทฤษฎีกำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน (Genre-Based Approach)
ด้วยอรรถลักษณะของนิทำน (Narrative Genre Features)
อานันต์ เณรฐานันท์
กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง-กำรพูดภำษำอังกฤษและเจตคติต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขำขลุง โดยใช้วิธีสอนตำมแนวทฤษฎีกำรสอนภำษำ
แบบอรรถฐำนด้วยอรรถลักษณะของนิทำนพื้นบ้ำน
ณัฐกาญ เดชแสง
กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน-กำรเขียนภำษำอังกฤษและเจตคติต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนด่ำนทับตะโกรำษฎร์อุปถัมภ์ โดยใช้วิธีสอนตำมแนวทฤษฎี
กำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน ด้วยอรรถลักษณะของข่ำวหนังสือพิมพ์
ธิติมา แท่นเครือ
กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง-กำรพูดภำษำอังกฤษและแรงจูงใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนบ้ำนคลองโยง โดยใช้วธิ ีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจำกสื่อวีดิทัศน์
พีรพัฒน์ ปริยชานิ
กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน-กำรเขียนภำษำอังกฤษและเจตคติต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนหนองรีประชำนิมิต โดยใช้วิธีสอนตำมแนวทฤษฎีกำรสอน
ภำษำแบบอรรถฐำน ด้วยอรรถลักษณะของข่ำวหนังสือพิมพ์
เบญจวรรณ เหลือลมัย
สถำนกำรณ์และแนวทำงกำรพัฒนำกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยบรรษัทตำมกรอบของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
(องค์กำรมหำชน) กรณีศึกษำ มหำวิทยำลัยบรรษัท A
สมรัมภา แซ่ตั้ง
กำรศึกษำควำมต้องกำรจำเป็นสำหรับกำรพัฒนำรำยวิชำวิทยำศำสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม
เรื่อง นำข้ำว สำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3
ปิ่นแก้ว ประดิษฐ์สกุล
มวยไทยหญิงยุคโลกำภิวัตน์
ศิริวรรณ บรรจง
กำรตัดสินใจสมัครสอบ TCAS สำขำวิชำสังคมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
จิตรภณ สุนทร และวัลลี นวลหอม
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หัวข้อ "ประวัติศาสตร์และปรัชญา"
















สถำนภำพและบทบำทของผู้หญิงทำงด้ำนกำรเมืองในสมัยรำชวงศ์ถังตอนต้น (ค.ศ. 618 - 754)
He Ting
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวกับกำรปลูกฝังเด็กให้เป็นพลเมืองดีของชำติ (พ.ศ.2453 – 2468)
วรพล ศิริชื่นวิจิตร
กำรรักษำอำนำจของรัฐบำลทหำรเมียนมำ ค.ศ. 1988 - 2008
วีรศักดิ์ ฉัตรรุ่งนพคุณ
กำรโฆษณำชวนเชื่อภำยใต้ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของสหภำพโซเวียตผ่ำนนโยบำยปฏิวตั ิ
วัฒนธรรม
กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ
จิตเวชศำสตร์กับกำรสร้ำงอำนำจของรัฐบำลสยำมในช่วงปลำยทศวรรษ 2440 - ทศวรรษ 2460:
ข้อเสนอเบื้องต้น
โดม ไกรปกรณ์
กำรทำปรัชญำผ่ำนประวัตปิ รัชญำ
พิพัฒน์ สุยะ
แนวทำงกำรอนุรักษ์ประวัติศำสตร์สำยพันธุ์ข้ำวในตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ธิติพงศ์ มีทอง
ลัทธิชำตินิยมในหนังสือประวัตศิ ำสตร์สำกลของหลวงวิจิตรวำทกำร
ธิติพงศ์ มีทอง

หน้า
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422

438

451
459
472

หัวข้อ "ภาษาและวรรณกรรม ภาษาศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์"












จำกกำรรู้สำรสนเทศสู่กำรรู้ดิจิทัลของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม:
ข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำ
วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
หน้ำที่ทำงภำษำและรูปประโยคที่ใช้ในภำษำจีนเพื่อกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในประเทศไทย
สาวิตรี ตนสาลี
กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้พจนำนุกรมภำษำญี่ปนุ่ ของผู้เรียนคณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
หทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท์
กำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่และกำรสื่อควำมหมำยของวิกตรรถกริยำ个[kai55] ในภำษำแต้จิ๋ว
สิริวรรณ แซ่โง้ว
ควำมไม่เป็นเอกภำพของกำรอธิบำยเรื่องประโยคในภำษำไทย: บททบทวนจำกกำรศึกษำเอกสำร
ทำงวิชำกำร แบบเรียน และแบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติวิชำภำษำไทย
ธงชัย แซ่เจี่ย
ควำมพึงพอใจของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำอังกฤษที่มีต่อกำรจัดเรียนกำรสอนของหลักสูตร
ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
ลลนา ปฐมชัยวัฒน์
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หัวข้อ "สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และภูมิศาสตร์"










ภูมิทัศนภำพแสดงกำรกระจำยตัวของผู้ป่วย
พิมพ์พลอย เผือกพ่วง
กำรศึกษำขอบเขตกำรให้บริกำรรถจักรยำนยนต์รับจ้ำงในเขตเทศบำลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศุภฤกษ์ โออินทร์
ควำมเป็นอำหำรอีสำนของหมู่บำ้ นกู่สนั ตรัตน์กับบริบททำงธรรมชำติและสังคม
นาตยา อยู่คง
พฤติกรรมกำรผัดวันประกันพรุ่งทำงวิชำกำรของนักศึกษำระดับปริญญำตรีทไี่ ด้รับกำรให้คำปรึกษำกลุ่ม
ตำมแนวคิดกำรพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์ และพฤติกรรม
ธนปพน ภูสุวรรณ และชลิดา ตระกูลสุนทร
วิถีชน วิถีชำ แห่งบ้ำนแม่ลัว
จารุวรรณ ขาเพชร
ควำมรุนแรงในครอบครัว: สำเหตุและแนวทำงป้องกัน
ปิยะพร ตันณีกุล
“ยิงปืนขึ้นฟ้ำ” สะท้อนปัญหำผ่ำนมุมมองของสังคมวิทยำและกฎหมำยไทย
สนธยา โจมกัน
ฟ้อนบำยศรีสู่ขวัญ: นำฏศิลป์พนื้ บ้ำนของชำติพันธุล์ ำวครั่งในเทศบำลตำบลโพรงมะเดื่อ
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
แพรภัทร ยอดแก้ว

หน้า

561
573
581
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629
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หัวข้อ "ศิลปกรรมศาสตร์"












สัญศำสตร์ทำงสุนทรียศำสตร์ ในเรขศิลป์ยุคหลังสมัยใหม่

พงษธร เครือฟ้า
กำรออกแบบเรขศิลป์สำหรับงำนอีเวนต์ โดยประยุกต์ใช้ทนุ วัฒนธรรม กรณีศึกษำ จังหวัดรำชบุรี
พงษธร เครือฟ้า
กำรสืบทอดองค์ควำมรู้ดนตรีไทย กลุ่มงำนดุริยำงค์ไทย กองกำรสังคีต สำนักวัฒนธรรม
กีฬำและกำรท่องเที่ยว กรุงเทพมหำนคร
วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์
กลวิธีกำรบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทำงครูสมภพ ขำประเสริฐ กรณีศึกษำ ครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์
ธนาธิป เผ่าพันธุ์
บทประพันธ์เพลงแจ๊สออร์เคสตรำ “ก้ำวตำมพ่อ”
พนัง ปานช่วย
นวัตกรรมกำรประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เอกชัย พุหิรัญ
สัญญะและควำมหมำยในแบบเรียนดนตรีวิทยำ ของพระอภัยพลรบ
ฟรานซีส นันตะสุคนธ์
กำรละเล่นกระทบไม้ในบทบำทที่แตกต่ำงกัน
บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ
กำรออกแบบหนังสือภำพประกอบเพื่อปลูกฝังคุณธรรมในกำรอยู่ร่วมกันสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี
ศิริวัฒน์ แสนเสริม และมุกดา โชคชัย
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ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS
























จุดกำเนิดและบทบำทของกลุ่มมำเฟียอิตำลีในนครนิวยอร์ก ทศวรรษ 1920 ถึง 1940
กรณีศึกษำผ่ำนนวนิยำยเรื่อง The Godfather
ศรีศักดิ์ พจน์พานิช
กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรเดินทำงภำยในประเทศจำกกำรก่อตั้งสำยกำรบิน “ไทยแอร์เอเชีย”
พ.ศ. 2547-2559
ณัฐษพงษ์ เลิศสรรพทรัพย์
ค่ำนิยมในกำรรักษำแบบแพทย์แผนตะวันตกของกลุ่มชนชั้นสูง ในสมัยรัชกำลที่ 5
กชามาส สมอร่าม
กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรวำงแผนผังโรงงำนอย่ำงมีระบบ (SLP) เพื่อปรับปรุงผังกระบวนกำรผลิต
กรณีศึกษำ : ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ข้ำวกล้องงอกบ้ำนบึง จ.ชลบุรี
อัมรินทร์ ชาติบุศร พงศ์เพชร พราห์มพลับ แพรวพรรณ ตุลสุข อัญตรา มัดฉิมา
ศรัณย์ ไชยสิทธิ์ และธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
ภำพตัวแทนของซุนยัตเซ็นในมุมมองของรัฐบำลสยำมในปลำยรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว พ.ศ. 2446-2453
วัฒนา กีรติชาญเดชา
ภำพสะท้อนสภำพสังคมไทยช่วง พ.ศ.2489-2509 ผ่ำนวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์
กีรติ เกตุรัตนมาลี
กำรเข้ำถึงระบบไร้เงินสดของผูบ้ ริโภคย่ำนอโศกมนตรี กรณีศึกษำ True Money Wallet
สิทธิพัฒน์ เปี่ยมใจสว่าง
พื้นที่เสี่ยงเกิดโรคจำกฝุน่ ละอองขนำด 10 PM ในกรณีศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
กานต์ ยศตระกูล
กำรหำย่ำนบริกำรของตลำดนัดรถไฟรัชดำ
กิตติศักดิ์ กิตตินิรนาท
คุณภำพกำรให้บริกำรสำนักงำนที่ดินจังหวัดนครปฐม
พุธิตา ยี่ประชา
กำรพัฒนำเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ (Mocktail):
กรณีศึกษำชุมชนวัดกลำงคูเวียง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
กรรณิการ์ สระทองแดง ธญญารัตน์ จันอินทร์ และเสกสรร แก้วจันทร์
แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดธรรมปัญญำรำมบำงม่วง
ตำบลบำงช้ำง อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
ชนะภัย ดาวเรือง นลินีย์ พัสรี และเสาวลักษณ์ นาคใจเสือ
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กาหนดการนาเสนอผลงานแบบบรรยายการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2
หัวข้อ “จิตวิทยา ภาษาและวรรณกรรม ภาษาศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์”
เวลา
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นาเสนอ
10.40 – 11.00 น. กำรเปลีย่ นแปลงหน้ำที่และกำรสือ่ ควำมหมำยของวิกตรรถกริยำ 个 [kai55] ในภำษำแต้จิ๋ว
โดย สิริวรรณ แซ่โง้ว
11.00 – 11.20 น. กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้พจนำนุกรมภำษำญี่ปุ่นของผู้เรียนคณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
โดย หทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท์
11.20 – 11.40 น. พฤติกรรมกำรผัดวันประกันพรุ่งทำงวิชำกำรของนักศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้รับ กำรให้คำปรึกษำ
กลุ่มตำมแนวคิดกำรพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์ และพฤติกรรม
โดย ธนปพน ภูสุวรรณ และชลิดา ตระกูลสุนทร
11.40 – 12.00 น. หน้ำที่ทำงภำษำและรูปประโยคทีใ่ ช้ในภำษำจีนเพื่อกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในประเทศไทย
โดย สาวิตรี ตนสาลี
13.00 – 13.20 น. ควำมไม่เป็นเอกภำพของกำรอธิบำยเรื่องประโยคในภำษำไทย: บททบทวนจำกกำรศึกษำเอกสำรทำง
วิชำกำร แบบเรียน และแบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติวิชำภำษำไทย
โดย ธงชัย แซ่เจี่ย
13.20 – 13.40 น. จำกกำรรูส้ ำรสนเทศสู่กำรรู้ดิจิทลั ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม:
ข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำ
โดย วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
13.40 – 14.00 น. ควำมพึงพอใจของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำอังกฤษ ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร
ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
โดย ลลนา ปฐมชัยวัฒน์

หัวข้อ “การศึกษา”
14.10 – 14.30 น. สถำนกำรณ์และแนวทำงกำรพัฒนำกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยบรรษัทตำมกรอบของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
(องค์กำรมหำชน) กรณีศึกษำ มหำวิทยำลัยบรรษัท A
โดย สมรัมภา แซ่ตั้ง
14.30 – 14.50 น. กำรศึกษำควำมต้องกำรจำเป็นสำหรับกำรพัฒนำรำยวิชำวิทยำศำสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม
เรื่อง นำข้ำว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
โดย ปิ่นแก้ว ประดิษฐ์สกุล
14.50 -15.10 น. มวยไทยหญิงยุคโลกำภิวตั น์
โดย ศิริวรรณ บรรจง
15.10 – 15.30 น. กำรตัดสินใจสมัครสอบ TCAS สำขำวิชำสังคมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
โดย จิตรภณ สุนทร และวัลลี นวลหอม
สิ้นสุดการนาเสนอ
ช
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ห้อง LI 1 ชั้น 3
หัวข้อ “ประวัติศาสตร์”
เวลา
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
10.40 – 11.00 น. สถำนภำพและบทบำทของผู้หญิงทำงด้ำนกำรเมืองในสมัยรำชวงศ์ถงั ตอนต้น (ค.ศ. 618 – 754)
โดย He Ting
11.00 – 11.20 น. พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวกับกำรปลูกฝังเด็กให้เป็นพลเมืองดีของชำติ (พ.ศ. 2453–2468)
โดย วรพล ศิริชื่นวิจติ ร
11.20 – 11.40 น. กำรรักษำอำนำจของรัฐบำลทหำรเมียนมำ ค.ศ. 1988 – 2008
โดย วีรศักดิ์ ฉัตรรุ่งนพคุณ
11.40 – 12.00 น. กำรโฆษณำชวนเชื่อภำยใต้ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของสหภำพโซเวียตผ่ำนนโยบำยปฏิวัติวัฒนธรรม
โดย กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ
13.00 – 13.20น. จิตเวชศำสตร์กับกำรสร้ำงอำนำจของรัฐบำลสยำมในช่วงปลำยทศวรรษ 2440 – ทศวรรษ 2460:
ข้อเสนอเบื้องต้น
โดย โดม ไกรปกรณ์
13.20 – 13.40 น. กำรทำปรัชญำผ่ำนประวัติปรัชญำ
โดย พิพัฒน์ สุยะ
13.40 – 14.00 น. แนวทำงกำรอนุรักษ์ประวัตศิ ำสตร์สำยพันธุ์ข้ำวในตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดย ธิติพงศ์ มีทอง
14.00 – 14.20 น. ลัทธิชำตินิยมในหนังสือประวัติศำสตร์สำกลของหลวงวิจิตรวำทกำร
โดย ธิติพงศ์ มีทอง
สิ้นสุดการนาเสนอ

ห้อง LI 2 ชั้น 3
หัวข้อ “การตลาด การท่องเที่ยว และการบริหารและการจัดการ”
เวลา
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
10.40 – 11.00 น. ทัศนคติ และปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำดที่มผี ลต่อกำรตัดสินใจซื้ออำหำรเพื่อสุขภำพของ
นักศึกษำ จังหวัดปทุมธำนี
โดย ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์
11.00 – 11.20 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้ช้อปปิ้งแอปพลิเคชันของนิสิตนักศึกษำในกรุงเทพมหำนคร
โดย ปณัสย์ชนัน อภิเศวตกานต์ นัทธมน วีระกุล และลักษิกา เตชะธีราวัฒน์
11.20 – 11.40 น. พฤติกรรมกำรฟังเพลงและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรมิวสิคสตรีมมิ่งของผู้บริโภค Gen Y
โดย กฤษฎา หลินภัทรชัย สราวุธ บุษบาบาน และฐิติกานต์ ประเดิมวงศ์
11.40 – 12.00 น. ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจของผู้บริโภคต่อแอปพลิเคชันโมบำยแบงก์กิ้ง
ในเขตกรุงเทพมหำนคร
โดย ทักษิณ อาสนทอง
ซ
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ห้อง LI 2 ชั้น 3
หัวข้อ “การตลาด การท่องเที่ยว และการบริหารและการจัดการ”
เวลา
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
13.00 – 13.20 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของผู้บริโภคในกำรใช้บริกำร Grab Car ผ่ำนแอปพลิเคชัน Grab
โดย พิชชาพร ตั้งวรรณวิบลู ย์ พรภิเษก เลิศปัญญาโรจน์ และธัญจิรา โห้ไทย
13.20 – 13.40 น. กำรศึกษำคุณลักษณะประชำกรและพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำแคตตำล็อกของ
ผู้บริโภคในร้ำนสะดวกซื้อในกรุงเทพมหำนคร
โดย ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย
13.40 – 14.00 น. กำรสื่อควำมหมำยพระธำตุเรืองรองเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม
โดย ธันยพงศ์ สารรัตน์
14.00 – 14.20 น. คุณลักษณะของงำน องค์กำร และภำวะผู้นำกำรเปลีย่ นแปลง ที่มีผลต่อพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน
และควำมพึงพอใจในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนในกลุ่มบริษัท อุตสำหกรรมกำรผลิตและจัดจำหน่ำย
อุปกรณ์ไฟฟ้ำแรงสูง แรงต่ำในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
โดย พิตตินันท์ กิตติรัตนวิวัฒน์
14.20 – 14.40 น. พฤติกรรมกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่ำนอิทธิพลกำรสร้ำงแรงจูงใจและควำมพึงพอใจซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร
โดย ฉัตรญา มุสิกสวัสดิ์
14.40 – 15.00 น. ปัจจัยควำมสำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิพลขององค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร
โดย สุทธิดา สุนทรทิพย์
สิ้นสุดการนาเสนอ

ห้อง LI 3 ชั้น 3
หัวข้อ “การศึกษา”
เวลา
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
10.40 – 11.00 น. กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนแบบสำธิตตำมแนวคิดของเดวีส์ รำยวิชำโปรแกรมตำรำง
คำนวณ เรื่อง กำรคำนวณด้วยฟังก์ชัน
โดย ธาตุทอง สรรพเจริญ
11.00 – 11.20 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน - กำรเขียนภำษำอังกฤษและแรงจูงใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนบ้ำนหนองแก (สำมัคคีวิทยำ) โดยใช้วิธีสอนตำม
แนวทฤษฎีกำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน ด้วยอรรถลักษณะของนิทำน
โดย ธารทิพย์ เกษรามัญ
11.20 – 11.40 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง – กำรพูดภำษำอังกฤษและควำมสนใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำรด้วย
กิจกรรมเพลงและเกม
โดย นภัชชา แดนพันธ์
ฌ
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ห้อง LI 3 ชั้น 3
หัวข้อ “การศึกษา”
เวลา
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
11.40 – 12.00 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน-กำรเขียนภำษำอังกฤษและแรงจูงใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลำงวังเย็น (เริ่มประชำนุกูล) โดยใช้วิธีสอน
ตำมแนวทฤษฎีกำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำรของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson)
โดย กันตา เผือกพริ้ง
13.00 – 13.20 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง – กำรพูดภำษำอังกฤษและแรงจูงใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนบ้ำนตลำดควำย (ประชำนุกูล) โดยใช้วิธีสอนตำมแนว
ทฤษฎีกำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน ด้วยอรรถลักษณะของนิทำน
โดย จันทร์เพ็ญ คานภู่
13.20 – 13.40 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง – กำรพูดภำษำอังกฤษและควำมสนใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบำล 2 ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้ำนมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหำนคร
โดยใช้วิธีสอนตำมแนวทฤษฎีกำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน (Genre - Based Approach)
ด้วยอรรถลักษณะของนิทำน (Narrative Genre Features)
โดย อานันต์ เณรฐานันท์
13.40 – 14.00 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง – กำรพูดภำษำอังกฤษและเจตคติต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขำขลุง โดยใช้วิธีสอนตำมแนวทฤษฎีกำรสอนภำษำ
แบบอรรถฐำนด้วยอรรถลักษณะของนิทำนพื้นบ้ำน
โดย ณัฐกาญ เดชแสง
14.00 – 14.20 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน – กำรเขียนภำษำอังกฤษและเจตคติต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนด่ำนทับตะโกรำษฎร์อุปถัมภ์โดยใช้วิธีสอนตำมแนวทฤษฎี
กำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน ด้วยอรรถลักษณะของข่ำวหนังสือพิมพ์
โดย ธิติมา แท่นเครือ
14.20 – 14.40 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง – กำรพูดภำษำอังกฤษและแรงจูงใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนบ้ำนคลองโยงโดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจำกสื่อวีดิทัศน์
โดย พีรพัฒน์ ปริยชานิ
14.40 – 15.00 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน – กำรเขียนภำษำอังกฤษและเจตคติต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนหนองรีประชำนิมติ โดยใช้วิธีสอนตำมแนวทฤษฎี
กำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน ด้วยอรรถลักษณะของข่ำวหนังสือพิมพ์
โดย เบญจวรรณ เหลือลมัย
สิ้นสุดการนาเสนอ

ญ
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ห้อง LI 4 ชั้น 3
หัวข้อ “ศิลปกรรมศาสตร์”
เวลา
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
10.40 – 11.00 น. กำรสืบทอดองค์ควำมรู้ดนตรีไทย กลุ่มงำนดุรยิ ำงค์ไทย กองกำรสังคีต สำนักวัฒนธรรม
กีฬำ และกำรท่องเที่ยว กรุงเทพมหำนคร
โดย วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์
11.00 – 11.20 น. กลวิธีกำรบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทำงครูสมภพ ขำประเสริฐ กรณีศึกษำ ครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์
โดย ธนาธิป เผ่าพันธุ์
11.20 – 11.40 น. บทประพันธ์เพลงแจ๊สออร์เคสตรำ “ก้ำวตำมพ่อ”
โดย พนัง ปานช่วย
11.40 – 12.00 น. นวัตกรรมกำรประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย เอกชัย พุหิรัญ
13.00 – 13.20 น. สัญญะและควำมหมำยใน แบบเรียนดนตรีวิทยำ ของพระอภัยพลรบ
โดย ฟรานซีส นันตะสุคนธ์
13.20 – 13.40 น. กำรละเล่นกระทบไม้ในบทบำทที่แตกต่ำงกัน
โดย บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ
13.40 – 14.00 น. สัญศำสตร์ทำงสุนทรียศำสตร์ ในเรขศิลป์ยุคหลังสมัยใหม่
โดย พงษธร เครือฟ้า
14.00 – 14.20 น. กำรออกแบบเรขศิลป์สำหรับงำนอีเวนต์ โดยประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรม กรณีศึกษำ จังหวัดรำชบุรี
โดย พงษธร เครือฟ้า
14.20 – 14.40 น. กำรออกแบบหนังสือภำพประกอบเพื่อปลูกฝังคุณธรรมในกำรอยูร่ ่วมกันสำหรับเด็กวัย 3 - 6 ปี
โดย ศิริวัฒน์ แสนเสริม และมุกดา โชคชัย
สิ้นสุดการนาเสนอ

ห้อง LI 5 ชั้น 4
หัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และการพัฒนาชุมชน”
เวลา
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
10.40 – 11.00 น. กำรจัดกำรสหกรณ์กองทุนสวนยำงกับคุณภำพชีวิตของสมำชิกในชุมชน
ทุ่งตำเสำ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
โดย ช่อผกา วิสุทธิ์
11.00 – 11.20 น. กำรจัดกำร มูลนิธเิ พื่อนหญิง เพื่อเสริมสร้ำงควำมเท่ำเทียมทำงเพศในจังหวัดสงขลำ
โดย ปรารถนา ไกรปราบ
11.20 – 11.40 น. สมำคมเรือประมงชำยฝั่งคลองนำทับกับกำรจัดกำรและควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชน
ตำบลนำทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ
โดย เกศกนก บุญเพชร
11.40 – 12.00 น. กำรจัดกำรสงขลำฟอรั่มกับกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองของคนในจังหวัดสงขลำ
โดย กมลวรรณ ไกรเทพ
ฎ
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ห้อง LI 5 ชั้น 4
หัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และการพัฒนาชุมชน”
เวลา
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
13.00 – 13.20 น. “แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำรทำงำนของสภำองค์กรชุมชนในเขตกรุงเทพมหำนคร : กรณีศึกษำ
สภำองค์กรชุมชนเขตยำนนำวำ”
โดย สิริภา สงเคราะห์
13.20 – 13.40 น. ขวัญกำลังใจของพนักงำนสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
โดย ภคมน แจ่มจารัส
13.40 – 14.00 น. โอกำสและคุณภำพ: ควำมแตกต่ำงทำงพื้นที่และควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
โดย นิภาพรรณ เจนสันติกุล
14.00 – 14.20 น. กำรบริหำรจัดเก็บภำษีเพื่อพัฒนำและต่อยอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษำ:
เทศบำลตำบลสำมง่ำม จังหวัดนครปฐม
โดย ธิดารัตน์ สืบญาติ
14.20 – 14.40 น. กำรวิเครำะห์กำรนำเสนอข่ำวของสื่อมวลชน : ศึกษำกรณีกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ
โดย อุมาพร สิทธิบรู ณาญา
สิ้นสุดการนาเสนอ

ห้อง Lab Com 3 ชั้น 4
หัวข้อ “สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และภูมิศาสตร์”
เวลา
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
10.40 – 11.00 น. ควำมเป็นอำหำรอีสำนของหมู่บ้ำนกู่สันตรัตน์กับบริบททำงธรรมชำติและสังคม
โดย นาตยา อยู่คง
11.00 – 11.20 น. ภูมิทัศนภำพแสดงกำรกระจำยตัวของผู้ป่วย
โดย พิมพ์พลอย เผือกพ่วง
11.20 – 11.40 น. กำรศึกษำขอบเขตกำรให้บริกำรรถจักรยำนยนต์รับจ้ำงในเขตเทศบำลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โดย ศุภฤกษ์ โออินทร์
11.40 – 12.00 น. วิถีชน วิถีชำ แห่งบ้ำนแม่ลัว
โดย จารุวรรณ ขาเพชร
13.00 – 13.20 น. ควำมรุนแรงในครอบครัว: สำเหตุและแนวทำงป้องกัน
โดย ปิยะพร ตันณีกลุ
13.20 – 13.40 น. “ยิงปืนขึ้นฟ้ำ” สะท้อนปัญหำผ่ำนมุมมองของสังคมวิทยำและกฎหมำยไทย
โดย สนธยา โจมกัน
13.40 – 14.00 น. ฟ้อนบำยศรีสู่ขวัญ: นำฏศิลป์พื้นบ้ำนของชำติพันธุ์ลำวครั่ง ในเทศบำลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
โดย แพรภัทร ยอดแก้ว
สิ้นสุดการนาเสนอ
ฏ
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ห้อง HS305 ชั้น 3
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เวลา
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
11.00 – 11.20 น. จุดกำเนิดและบทบำทของกลุ่มมำเฟียอิตำลีในนครนิวยอร์ก ทศวรรษ 1920 ถึง 1940 กรณีศึกษำ
ผ่ำนนวนิยำยเรื่อง The Godfather
โดย ศรีศักดิ์ พจน์พานิช
11.20 – 11.40 น. กำรเปลีย่ นแปลงรูปแบบกำรเดินทำงภำยในประเทศจำกกำรก่อตั้งสำยกำรบิน “ไทยแอร์เอเชีย”
พ.ศ. 2547-2559
โดย ณัฐษพงษ์ เลิศสรรพทรัพย์
11.40 – 12.00 น. ค่ำนิยมในกำรรักษำแบบแพทย์แผนตะวันตกของกลุ่มชนชั้นสูง ในสมัยรัชกำลที่ 5
โดย กชามาส สมอร่าม
13.00 – 13.20 น. กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรวำงแผนผังโรงงำนอย่ำงมีระบบ (SLP) เพื่อปรับปรุงผังกระบวนกำรผลิต
กรณีศึกษำ : ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ข้ำวกล้องงอกบ้ำนบึง จ.ชลบุรี
โดย อัมรินทร์ ชาติบศุ ร พงศ์เพชร พราห์มพลับ แพรวพรรณ ตุลสุข อัญตรา มัดฉิมา
ศรัณย์ ไชยสิทธิ์ และธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
13.20 – 13.40 น. ภำพตัวแทนของซุนยัตเซ็นในมุมมองของรัฐบำลสยำมในปลำยรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว พ.ศ. 2446-2453
โดย วัฒนา กีรติชาญเดชา
13.40 – 14.00 น. ภำพสะท้อนสภำพสังคมไทยช่วง พ.ศ.2489-2509 ผ่ำนวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศกั ดิ์
โดย กีรติ เกตุรตั นมาลี
14.00 – 14.20 น. กำรเข้ำถึงระบบไร้เงินสดของผู้บริโภคย่ำนอโศกมนตรี กรณีศึกษำ True Money Wallet
โดย สิทธิพัฒน์ เปี่ยมใจสว่าง
14.20 – 14.40 น. พื้นที่เสี่ยงเกิดโรคจำกฝุ่นละอองขนำด 10 PM ในกรณีศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
โดย กานต์ ยศตระกูล
14.40 – 15.00น. กำรหำย่ำนบริกำรของตลำดนัดรถไฟรัชดำ
โดย กิตติศักดิ์ กิตตินริ นาท
15.20 – 15.40 น. คุณภำพกำรให้บริกำรสำนักงำนทีด่ ินจังหวัดนครปฐม
โดย พุธิตา ยี่ประชา
15.40 – 16.00 น. แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดธรรมปัญญำรำมบำงม่วง
ตำบลบำงช้ำง อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
โดย ชนะภัย ดาวเรือง นลินีย์ พัสรี และเสาวลักษณ์ นาคใจเสือ
16.00 – 16.20 น. กำรพัฒนำเครื่องดืม่ สมุนไพรเป็นเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ (Mocktail):กรณีศึกษำ
ชุมชนวัดกลำงคูเวียง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดย กรรณิการ์ สระทองแดง ธญญารัตน์ จันอินทร์ และเสกสรร แก้วจันทร์
สิ้นสุดการนาเสนอ
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