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คำนำ
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ SMARTS ครั้งที่ 9
กำหนดกำร
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำและคัดกรองผลงำน
สำรบัญ
ตำรำงกำรนำเสนอผลงำน
หัวข้อ “ประวัติศาสตร์”














กำรปรับตัวของ ททบ. 5 กับวิกฤตเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540
ราสินี สดเจริญ
กำรวิวัฒน์เข้ำสูส่ ังคมยุคใหม่ของสตรีชั้นนำในสมัยรัชกำลที่ 6 – รัชกำลที่ 7
ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
บทบำทของนำงสำวไทย ระหว่ำง พ.ศ.2477-2497
ธนสรณ์ สุมังคละกุล
พัฒนำกำรกำรจัดกำรงำนรำชทัณฑ์ (พ.ศ. 2433-2479)
พินทุสร เรืองยังมี
กำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำยของกำมโรคในสังคมไทยทศวรรษ 2400-2440
ชาติชาย มุกสง
โลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัย ในยุคเปลี่ยนผ่ำนของสังคมล้ำนนำ พ.ศ.2432-2481
กมลธร ปาละนันทน์
ปัญหำของกลไกทำงกำรเมืองในสมัยสมบูรณำญำสิทธิรำชย์กับกำรปฏิวัติ
2475 ของสยำม: กรณีศึกษำระบบรำชกำร
โดม ไกรปกรณ์
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หัวข้อ “ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา”






กำรพัฒนำเกมร่วมกับกำรสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมกำรคิดไตร่ตรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1
ภำรดี เทศชำรี
กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลในกำรออกแบบ
ลวดลำย ผ้ำไหมทอมือของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์ สีลม
ธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง
กำรสร้ำงชุดกิจกรรมศิลปะภำพพิมพ์สร้ำงสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย
เมธิญา มฤคสนธิ
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หัวข้อ “ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา” (ต่อ)
























กำรพัฒนำแอปพลิเคชันแบบโมบำยเลิร์นนิงโดยกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถ ในกำรแก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3
พัชรินทร์ พูลสวัสดิ์
กำรศึกษำภำพวำดระบำยสีสร้ำงสรรค์โดยชุดกิจกรรม สำหรับเด็กช่วงอำยุ 7-9 ปี
เบญจพร กุลจิระพัฒน์
กำรพัฒนำหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรคิดเชิงบริหำรสำหรับเด็ก อำยุ 4 - 6 ปี
เกศกนก ลมงาม
กำรศึกษำและกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรส่งเสริมกำรรับรู้ควำมรูส้ ึกทำงประวัติศำสตร์ ของนิสิต
หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ
ศุภณัฐ พานา
ดนตรีและกำรขับร้องประกอบกำรแสดงโขนพระรำชทำน ชุดศึกมัยรำพณ์ในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
ลัดดาวัลย์ โพธิวงษ์
กำรขับร้องประกอบกำรแสดงละครเรื่องมโนห์รำ ในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร
อรอนงค์ จตุรภัทรพร
กำรศึกษำและพัฒนำผ้ำไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดเพื่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์กรณีศึกษำกลุ่ม
ทอผ้ำไหมบ้ำนท่ำเรือ อำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม
อุษา ประชากุล
กำรพัฒนำต้นแบบของตกแต่งบ้ำนด้วยสุนทรียะกำรตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์สไตล์แว้น
พัทธมน ศุขเกษม
กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะกำร
พึ่งพำตนเองของเด็กปฐมวัย ในบริบทของกำรเป็นพลเมืองอำเซียน: กรณีศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ
และอำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชำ
เยาวนุช ทานาม
กำรพัฒนำบริบทร่วมสมัย เขำมอ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำมรำชวรมหำวิหำรเพื่อออกแบบ
นิทรรศกำร ผ่ำนสื่อดิจิทัล
กรองกาญจน์ กันไชยคา
กำรพัฒนำเกมแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่4
อาจาริยา นามวิจิตร
กำรสร้ำงชุดกำรสอนฝึกร้องเพลงรำโทน สำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง
จังหวัดอ่ำงทอง
กัมปนาท โนนศรี
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หัวข้อ "การเงินและการธนาคาร/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์"












กำรวิเครำะห์กำรเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของประเทศไทยแบบเชิงพื้นที่กรณีศึกษำ
ภำคเหนือตอนบน
ธนดล แซ่ลิ่ม
สถำนะทำงเศรษฐกิจ และกำรมองโลกในแง่ดี บทเรียนจำกกำรเก็บแบบสอบถำมจำกประชำกรวัย
ทำงำนในประเทศไทย
กานต์ชนก ชินสูงเนิน
กำรเพิ่มศักยภำพกำรวำงแผนกำรเงินเพื่อพัฒนำกำรใช้ชีวติ อย่ำงพอเพียงของผู้สูงวัยไทยในโรงเรียนผู้
สูงวัย ตำบลห้วยยำบ อำเภอบ้ำนธิ จังหวัดลำพูน
วัลภา วงศ์จนั ทร์, ทัศนียา วงศ์จนั ทร์, อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ
กำรศึกษำและวิเครำะห์จุดคุ้มทุน ส่วนเกินควำมปลอดภัย และค่ำควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำน :
กรณีศึกษำโรงงำนขนมพีพี
เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
ควำมเต็มใจที่จะยอมรับค่ำชดเชยจำกทำงหลวงอำเซียนสำย 123ในจังหวัดกำญจนบุรี
วิศรุฒ อนันตเดโชชัย
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนธนำคำรออมสิน จำกัด
จินตนา ป่าทอง

หัวข้อ "การจัดการโลจิสติกส์"










กำรศึกษำถึงกลยุทธ์กำรตลำดสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic Product Marketing) ที่สง่ ผล
ต่อกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร: กรณีศึกษำ กลุ่มผลิตภัณฑ์ควำมงำมและดูแล
ร่ำงกำย (Beauty and Personal Care)
ศิริวรรณ วิมูลชาติ
กำรศึกษำกำรรับรู้คุณภำพกำรให้บริกำร (Perceived Service Quality)ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจจ้ำง
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของลูกค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร กรณีศึกษำบริษัท A
สุรีย์นิภา ไทยประยูร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเรียนกวดวิชำของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
ปิยอร เที่ยงพูลวงศ์, กมลชนก สุขสมทรัพย์,สุวิภา วิศาลธรกุล,สมปราชญ์ โชติกะพุกกณะ
กลยุทธ์กำรตลำดผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำผ่ำน
ตลำดกลำงพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร
ภคมน เนตรไสว
อิทธิพลของประชำกรศำสตร์ ปัจจัยกำรตลำด และกำรรับรูป้ ระเทศแหล่ง กำเนิดของสมำร์ตโฟนที่มี
ต่อทัศนคติในกำรซื้อสมำร์ตโฟนในกรุงเทพมหำนคร
ชิชญา แสงแก้วสุข
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หัวข้อ "การจัดการโลจิสติกส์" (ต่อ)










ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มตี ่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร
พุธิตา ไชยเสวี
กำรศึกษำถึงอิทธิพลขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product component) ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pre-serum ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร
ปิติภัทร เกษวิริยะการ
อิทธิพลของคุณภำพกำรบริกำรที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรขนส่งมวลชนของลูกค้ำบริษัท X
จำกัด ในเขตพื้นที่จังหวัดมหำสำรคำม
รตีทิพย์ เสริมสิริมน
กำรศึกษำกำรจัดกำรขนส่งของธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็กในจังหวัดชลบุรี
ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
กำรกำหนดค่ำน้ำหนักของภำระงำน และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำยุงำน ตำแหน่งทำงวิชำกำร ของ
บุคลำกรสำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
พรนัชชา เสนาะพิณ
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หัวข้อ "การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา"
















ประเพณีประดิษฐ์กับกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม : กรณีศึกษำงำนเทศกำลดอกลำดวนบำน สืบ
สำนประเพณีสี่เผ่ำไทศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษระหว่ำง พ.ศ. 2561-2562
ธันยพงศ์ สารรัตน์
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนำ (XISHUANGBANNA) มณฑลยูนนำน ประเทศ
จีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทำงไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชำวไทย
DENGLULU
เรื่องเล่ำควำมสำเร็จกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยกระบวนทัศน์กำรใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง วิสำหกิจชุมชนชำใบขลู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
กันตพงศ์ คุ้มโนนชัย, รุ่งทิวา ท่านา, อธิป จันทร์สุริย์
ระบบแนะนำกำรท่องเทีย่ วในจังหวัดสุพรรณบุรี บนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์
อรรัตน์ ลีลาวันทนพันธุ์
ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่มีต่อตลำดนัดจตุจักร กรุงเทพมหำนคร
LU CHENGKAI
ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนต่อตลำดกลำงคืน ในเขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร
DING RUINA
ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนต่อตลำดกลำงคืนในเขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร
YUE HAO
กำรพัฒนำระบบสืบค้นข้อมูลกำรจัดกำรลดน้ำสูญเสียของกำรประปำส่วนภูมิภำคด้วยระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์บนเว็บ
วราภรณ์ เพชรปฐมชล
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หัวข้อ "การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา" (ต่อ)








กำรสำรวจสถำนที่ที่เหมำะสมต่อกำรศึกษำภำคสนำมในวิชำภูมศิ ำสตร์:กรณีศึกษำภำคะวันออกเฉียง
เหนือตอนบนของประเทศไทย
เดช โลศิริ
กำรวิเครำะห์แนวคิดรำชำชำตินยิ มในแบบเรียนประวัติศำสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์, จิณณวัตร เลิศประดิษฐ์, สรรชัย โสมนัสวงศ์วานิช
กำรยกระดับด่ำนชำยแดนต่อกำรเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจชำยแดน(บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ) กับ
รำชอำณำจักรกัมพูชำ
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
กำรประเมินสภำพกำรจรำจรจำกข้อมูลสื่อสังคม
อสมาภรณ์ สิทธิ

หัวข้อ "การบริหาร และการจัดการ"










แผนธุรกิจบริกำรดูแลบำรุงรักษำรถยนต์ “รีเวอร์ไซด์ คำร์ เซ็นเตอร์”
ธนวินท์ ศิริพสิ ิฐศักดิ์
กำรจัดทำเว็บไซต์เพื่อพัฒนำระบบบริกำรในกิจกำรร้ำนถ่ำยรูป กรณีศึกษำ ร้ำนถ่ำยรูป
เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร
สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์
กุ้งทอดกรอบปรุงรส “กุ้งเทพ”
อรัญญา สว่างวงษ์
กำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรท่ำอำกำศยำนจังหวัดนครรำชสีมำ
ณัชชา ลิมปศิริสวุ รรณ
แอปพลิเคชันคลินิกทันตกรรมเมโทรเด็นทอลพัทยำบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์
ศิริรักษ์ สกุณี และเสาวลักษณ์ เผ่าพันธุ์

หัวข้อ "ภาษาศาสตร์ วรรณคดี และสื่อสารมวลชน"










กำรวิเครำะห์เนื้อหำข่ำวสำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทย
อลงกรณ์ รัตตะเวทิน
รูปงาม ใจทราม : อัตลักษณ์ภรรยำน้อยในละครโทรทัศน์ไทย
สุธารา ขันทศกร
กลวิธีทำงภำษำในนิตยสำรดิจทิ ลั Krua.co : กรณีศึกษำหมวดหมู่ “Cooking”
จีอึน ยัง
อุปลักษณ์ที่ใช้ในรำยกำรเดอะเฟซไทยแลนด์
วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และวุฒินนั ท์ แก้วจันทร์เกตุ
กลวิธีทำงภำษำที่ใช้ในกำรเตือนเพื่อนสนิทเรื่องควำมรัก
ดีอนา คาซา และศิระวัสฐ์ กำวิละนันท์
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หัวข้อ "ภาษาศาสตร์ วรรณคดี และสื่อสารมวลชน" (ต่อ)




เลือดข้นคนจาง: กำรดิน้ รนของผู้หญิงในโครงข่ำยอำนำจของผูช้ ำย
ธงชัย แซ่เจี่ย
บทบำทสัทศำสตร์ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรทำงกำรพูดภำษำอังกฤษของนิสิตวิชำเอกภำษำอังกฤษ
ชั้นปีที่ 1 มหำวิทยำลัยทักษิณ
วไลพร ศาสนประดิษฐ์

หน้า
734
748

หัวข้อ "สังคมวิทยา พัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ และกฎหมาย"













ควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อกำรใช้หลักธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
กัลยา ยศคาลือ
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อกำรทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสำคร
จักรนรินทร์ แสงมณีธรรม
กฎหมำยรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ: ศึกษำลักษณะของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่พงึ รับ
จดทะเบียนได้
ภาวิดา กองแสงศรี
กำรศึกษำกระบวนกำรจัดทำยุทธศำสตร์พัฒนำประเทศของต่ำงประเทศ
วิสิฐ ญาณภิรัต
พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่ต่อกำรจัดกำรน้ำเสียในคลองแม่ข่ำ
จังหวัดเชียงใหม่
พิษณุ เจียวคุณ
ทัศนคติของนิสิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นเพศที่สำม
อชิระ อุตมาน และอัญชลี สุขในสิทธิ์
พฤติกรรมกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในกำรศึกษำ กำรติดตำมข่ำวสำรและกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของ
นิสิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ
กำรสังเครำะห์ว่ำด้วยควำมสำเร็จทำงปรัชญำสำยจิตนิยม
ดลฤดี สุวรรณคีรี
กำรสร้ำงอิทธิพลทำงสังคม: กรณีศึกษำเจ้ำพ่อรำยหนึ่ง
ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

761
770
787
796
809
817
829
840
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หัวข้อ "ระดับนานาชาติ"




The Relationships among Personal Characteristics, Motives for Viewing Korean TV Series, and
their Addiction Behavior to Korean TV Series Among Chinese Audiences

859

Wen Hui
The American Other in Thai Cold War Narratives
Rungchai Yensabai

872
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นิสิตระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การจัดการโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว สังคมศึกษา ศิลปกรรม”


















หน้า

890
กำรวำงแผนสั่งซื้อสินค้ำคงคลัง กรณีศึกษำบริษัทตัวแทนจำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำอุตสำหกรรม
ดลฤทธิ์ ซึงเสรีธรรม, ดิษย์ธวัช ขุนศักดา, พิษณุนาถ เจียรศิลปะดารง,
วสพล แก้วกาหลง และศิวกร แก้วใส
กำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำนในกำรให้บริกำรคลินิกโรคเรื้อรัง กรณีศึกษำ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 900
ตำบลบ้ำนไร่หนึง่ ตำบลบึง อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
จีราวรรณ เมืองน้อย, มัลลิกา ปทุมสิทธิ,์ รุ่งทิวา สุขเสนีย,์
วศิน วงศาขจรกิจ และอัษฎาวุฒิ สังข์แดง
912
กำรเพิ่มอรรถประโยชน์พื้นที่ในกำรจัดเก็บและลดระยะเวลำในกระบวนกำรกำรหยิบสินค้ำ
ภำยในคลังสินค้ำ กรณีศึกษำ บริษัทนำเข้ำและจัดจำหน่ำยสินค้ำประเภท อะไหล่อุตสำหกรรม
ณัฐพล พิกุลเงิน, สายธาร รัตนมาลาไชย, วรรณพร ชะชา, พิทยารัตน์ สีตา และสมลพรรณ แซ่ลิ่ม
924
กำรปรับปรุงผังคลังสินค้ำในวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กรณีศึกษำ : บริษัท สหกิจไนล่อนพลำสติก จำกัด
สุทัตตา สงวนศิลป์, เตชินี วุฒิเทียร,รัษฐ์ภูมิ สิริภัทรธนากูล
ศิรดา มิโคทะ และอธิวัฒน์ วสุโชคภิรมย์กุล
934
กำรจัดเส้นทำงรถขนส่งน้ำแข็งโดยวิธีตัวแบบปัญหำกำรเดินทำงของพนักงำนขำยร่วมกับ
วิธีกำรจัดเส้นทำงแบบประหยัด กรณีศึกษำ บริษัท วิมำนน้ำแข็งหลอด จำกัด
กรกนก กลิ่นสุคนธ์, ขวัญชนก บัวงาม, พูนสุข สิงห์ไพศาล
ลภัสชวินท์ วงค์ทาเหลือง และปฏิภาณ ภูวสิทธินันท์
947
กำรประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิต
กรณีศึกษำ บริษัท ทรงโสภำบรรจุภัณฑ์ จำกัด
เกียรติคุณ ประดิษฐ์, ฐิติ อยู่สุข, ณัฐริกา มาศจรัส, ณิชาภัทร เต็มสงสัย และวรโชติ เหลืองอ่อน
959
แนวทำงกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้ำนไผ่ตอง อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
กาญจน์ธิดา เมืองพูล, ญาณี อุดมรักษ์, วีรวัฒน์ พานแก้ว และสโรชิณี ชินวงษ์
972
วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงควำมเชื่อพิธีกรรมเซ่นผีงำนแต่งงำนของกลุ่มชำติพนั ธุ์มอญในชุมชนสุข
สำรำญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
พรรษา ศรีสังข์, พนาไพร เย็นนะสา, กรวรรณ ปทุมสูตร, กาญจนา อาจหาญ
สุวนันท์ พึ่งจะคลี่, สุภาวรรณ ตังกุ และดารณี บุตรดี
984
กำรออกแบบหนังสือภำพประกอบนิทำนวิถีชีวิตชุมชนบำงเตย เรื่อง “เด็กชำยกับสำยน้ำ
พรรษธร จงจิตต์โพธา
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นิสิตระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การท่องเที่ยว สังคมศึกษา ศิลปกรรม”




























กำรสร้ำงสรรค์ดิจิทัลเพ้นติ้ง ชุด ภำวะซึมเศร้ำ
รชยาธิดา วงษ์กระจ่าง
กำรสร้ำงสรรค์ภำพยนตร์สั้น เรือ่ ง ภำวะซึมเศร้ำ
ศุภกร นำคีอนุรักษ์
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนคลองนกกระทุง
อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม
กัญณัฐ คงจินดา และปานตะวัน การะเวก
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนในกำรเลือกซื้อสินค้ำที่ระลึกในกรุงเทพมหำนคร
ภาณินี เพ็งสุข
กำรวิเครำะห์ร้ำนอำหำรจีนในตลำดบำงขุนนท์
กัลยรัตน์ ถมยา
การศึกษาอาชีพของคนจีนในประเทศไทย
พิชยำ ศรีสุวรรณ์
กำรศึกษำกำรท่องเที่ยวซำนตงช่วงนอกฤดูกำลท่องเที่ยว
ธวัลรัตน์ เกื้อสุวรรณ
กำรศึกษำผลกระทบจำกโฮมสเตย์ด้ำนเศรษฐกิจ และสังคมในจังหวัดสมุทรสงครำม
วิรวี หลินศุวนนท์
กำรท่องเที่ยวบริเวณรถไฟฟ้ำเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน
อนงค์สุดา ชวดสุวรรณ์
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของผู้สงู อำยุ กรณีเปรียบเทียบ ประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
สลิลทิพย์ กระแสกลาง
พัฒนำกำรอำกำศยำนและเทคโนโลยีกำรบินกองทัพอำกำศไทย พ.ศ. 2454-2494
จรัสศรี สมตน
กำรตั้งถิ่นฐำนของชำวจีนยูนนำนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คัทริน จันทรเกษม
งำนอนุสรณ์ดอนเจดีย์กับประวัติศำสตร์ที่รับใช้ท้องถิ่นทศวรรษ 2520 – 2530
ภัคพิชา คาหอม
กำรแสดงออกทำงกำรเมืองของสมณะโพธิสมรักษ์ พ.ศ. 2518 – 2532
อุไรพร ค่าจุน
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 พัฒนำกำรของชุดประจำชำติไทยบนเวทีกำรประกวดมิสยูนิเวิร์ส ตั้งแต่ พ.ศ. 2512-2560
อภิสิทธิ์ ศรีสุธรรม
 ประเภทของอำกำศยำนไร้คนขับทำงกำรทหำรในกองทัพสหรัฐฯ ที่ใช้ในสงครำม
อัฟกำนิสถำน ตั้งแต่ ค.ศ. 2001 – 2014
ปวีณา บุศบกอ่อน
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กาหนดการนาเสนอผลงานแบบบรรยายการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 9
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้อง 11 – 402 ชั้น 4
เวลา
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.
15.00 – 15.20 น.
15.20 – 15.40 น.

หัวข้อ “ประวัติศาสตร์”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
กำรปรับตัวของ ททบ. 5 กับวิกฤตเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540
ราสินี สดเจริญ (S1042)
กำรวิวัฒน์เข้ำสู่สังคมยุคใหม่ของสตรีชั้นนำในสมัยรัชกำลที่ 6 – รัชกำลที่ 7
ปิยะนาถ อังควาณิชกุล (S1056)
บทบำทของนำงสำวไทย ระหว่ำง พ.ศ.2477-2497
ธนสรณ์ สุมังคละกุล (S1067)
พัฒนำกำรกำรจัดกำรงำนรำชทัณฑ์ (พ.ศ. 2433-2479)
พินทุสร เรืองยังมี (S1079)
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
กำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำยของกำมโรคในสังคมไทยทศวรรษ 2400-2440
ชาติชาย มุกสง (S1093)
โลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัย ในยุคเปลี่ยนผ่ำนของสังคมล้ำนนำ พ.ศ.2432-2481
กมลธร ปาละนันทน์ (S1094)
ปัญหำของกลไกทำงกำรเมืองในสมัยสมบูรณำญำสิทธิรำชย์กับกำรปฏิวัติ
2475 ของสยำม: กรณีศึกษำระบบรำชกำร
โดม ไกรปกรณ์ (S1096)
สิ้นสุดการนาเสนอ

ญ

IX
ห้อง 11 – 602 ชั้น 6
เวลา
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.
15.00 – 15.20 น.

15.20 – 15.40 น.

15.40 – 16.00 น.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

หัวข้อ “ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
กำรพัฒนำเกมร่วมกับกำรสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมกำรคิดไตร่ตรองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ภารดี เทศชารี (S1021)
กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล
ในกำรออกแบบลวดลำย ผ้ำไหมทอมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
ธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง (S1022)
กำรสร้ำงชุดกิจกรรมศิลปะภำพพิมพ์สร้ำงสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย
เมธิญา มฤคสนธิ (S1025)
กำรพัฒนำแอปพลิเคชันแบบโมบำยเลิร์นนิง โดยกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำ
เป็นฐำนเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถ ในกำรแก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3
พัชรินทร์ พูลสวัสดิ์ (S1027)
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
กำรศึกษำภำพวำดระบำยสีสร้ำงสรรค์โดยชุดกิจกรรม สำหรับเด็กช่วงอำยุ 7-9 ปี
เบญจพร กุลจิระพัฒน์ (S1033)
กำรพัฒนำหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรคิดเชิงบริหำรสำหรับ
เด็ก อำยุ 4 - 6 ปี
เกศกนก ลมงาม (S1039)
กำรศึกษำและกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรส่งเสริมกำรรับรู้ควำมรู้สึกทำง
ประวัติศำสตร์ ของนิสิตหลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ
ศุภณัฐ พานา (S1058)
ดนตรีและกำรขับร้องประกอบกำรแสดงโขนพระรำชทำน ชุดศึกมัยรำพณ์ใน
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
ลัดดาวัลย์ โพธิวงษ์ (S1059)
สิ้นสุดการนาเสนอ
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IX
ห้อง 11 – 603 ชั้น 6
เวลา
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.

15.00 – 15.20 น.

15.20 – 15.40 น.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

หัวข้อ “ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
กำรขับร้องประกอบกำรแสดงละครเรื่องมโนห์รำ ในงำนพระรำชพิธีถวำยพระ
เพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำชบรมนำถบพิตร
อรอนงค์ จตุรภัทรพร (S1060)
กำรศึกษำและพัฒนำผ้ำไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดเพื่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์
สไตล์ กรณีศึกษำกลุ่มทอผ้ำไหมบ้ำนท่ำเรือ อำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม
อุษา ประชากุล (S1066)
กำรพัฒนำต้นแบบของตกแต่งบ้ำนด้วยสุนทรียะกำรตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์
สไตล์แว้น
พัทธมน ศุขเกษม (S1081)
กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ส่งเสริมทักษะกำรพึ่งพำตนเองของเด็กปฐมวัย ในบริบทของกำรเป็นพลเมือง
อำเซียน: กรณีศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ และอำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย
ประเทศกัมพูชำ
เยำวนุช ทำนำม (S1086)
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
กำรพัฒนำบริบทร่วมสมัย เขำมอ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำมรำช
วรมหำวิหำรเพื่อออกแบบนิทรรศกำร ผ่ำนสื่อดิจิทัล
กรองกาญจน์ กันไชยคา (S1089)
กำรพัฒนำเกมแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
อาจาริยา นามวิจิตร (S1092)
กำรสร้ำงชุดกำรสอนฝึกร้องเพลงรำโทน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง
กัมปนาท โนนศรี (S1099)
สิ้นสุดการนาเสนอ
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IX
ห้อง 11 – 403 ชั้น 4
เวลา
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.

15.00 – 15.20 น.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

หัวข้อ “การเงินการและธนาคาร/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
กำรวิเครำะห์กำรเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของประเทศไทย
แบบเชิงพื้นที่กรณีศึกษำ ภำคเหนือตอนบน
ธนดล แซ่ลิ่ม (S1010)
สถำนะทำงเศรษฐกิจ และกำรมองโลกในแง่ดี บทเรียนจำกกำรเก็บ
แบบสอบถำมจำกประชำกรวัยทำงำนในประเทศไทย
กานต์ชนก ขินสูงเนิน (S1014)
กำรเพิ่มศักยภำพกำรวำงแผนกำรเงินเพื่อพัฒนำกำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียงของ
ผู้สูงวัยไทยในโรงเรียนผู้สูงวัย ตำบลห้วยยำบ อำเภอบ้ำนธิ จังหวัดลำพูน
วัลภา วงศ์จันทร์, ทัศนียา วงศ์จันทร์, อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ (S1015)
กำรศึกษำและวิเครำะห์จุดคุ้มทุน ส่วนเกินควำมปลอดภัย และค่ำควำมเสี่ยง
ในกำรดำเนินงำน : กรณีศึกษำโรงงำนขนมพีพี
เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ (S1034)
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
ควำมเต็มใจที่จะยอมรับค่ำชดเชยจำกทำงหลวงอำเซียนสำย 123
ในจังหวัดกำญจนบุรี
วิศรุฒ อนันตเดโชชัย (S1091)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงำนธนำคำรออมสิน จำกัด
จินตนำ ป่ำทอง (S1095)
สิ้นสุดการนาเสนอ

ฐ

IX
ห้อง 11 – 604 ชั้น 6
เวลา
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.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

หัวข้อ “การจัดการโลจิสติกส์/การตลาด/การบริหารทรัพยากรมนุษย์”
ชื่อบทความ/ผู้นำเสนอ
กำรศึกษำถึงกลยุทธ์กำรตลำดสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic Product
Marketing) ที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร:
กรณีศึกษำ กลุ่มผลิตภัณฑ์ควำมงำมและดูแลร่ำงกำย (Beauty and Personal Care)
ศิริวรรณ วิมูลชาติ (S1005)
กำรศึกษำกำรรับรู้คุณภำพกำรให้บริกำร (Perceived Service Quality)
ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจจ้ำงผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของลูกค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร
กรณีศึกษำบริษัท A
สุรีย์นิภา ไทยประยูร (S1006)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเรียนกวดวิชำของนักเรียนมัธยมศึกษำตอน
ปลำยในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
ปิยอร เที่ยงพูลวงศ์, กมลชนก สุขสมทรัพย์,สุวิภา วิศาลธรกุล
สมปราชญ์ โชติกะพุกกณะ (S1008)
กลยุทธ์กำรตลำดผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ที่ส่งผลต่อกำร
ตัดสินใจซื้อสินค้ำผ่ำนตลำดกลำงพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหำนคร
ภคมน เนตรไสว (S1038)
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
อิทธิพลของประชำกรศำสตร์ ปัจจัยกำรตลำด และกำรรับรู้ประเทศแหล่ง
กำเนิดของสมำร์ตโฟนที่มีต่อทัศนคติในกำรซื้อสมำร์ตโฟนในกรุงเทพมหำนคร
ชิชญา แสงแก้วสุข (S1048)
สิ้นสุดการนาเสนอ

ฑ

IX
ห้อง 11 – 605 ชั้น 6
เวลา
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.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

หัวข้อ “การจัดการโลจิสติกส์/การตลาด/การบริหารทรัพยากรมนุษย์”
ชื่อบทความ/ผู้นำเสนอ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกำรตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร
พุธิตา ไชยเสวี (S1049)
กำรศึกษำถึงอิทธิพลขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product component)
ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pre-serum ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร
ปิติภัทร เกษวิริยะการ (S1061)
อิทธิพลของคุณภำพกำรบริกำรที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรขนส่ง
มวลชนของลูกค้ำบริษัท X จำกัด ในเขตพื้นที่จังหวัดมหำสำรคำม
รตีทิพย์ เสริมสิริมน (S1064)
กำรศึกษำกำรจัดกำรขนส่งของธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็กในจังหวัดชลบุรี
ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก (S1071)
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
กำรกำหนดค่ำน้ำหนักของภำระงำน และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำยุงำน
ตำแหน่งทำงวิชำกำร ของบุคลำกรสำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
พรนัชชา เสนาะพิณ (S1076)
สิ้นสุดการนาเสนอ

ฒ

IX
ห้อง 11 – 702 ชั้น 7
เวลา
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.
15.00 – 15.20 น.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

หัวข้อ “การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
ประเพณีประดิษฐ์กับกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม : กรณีศึกษำงำน
เทศกำลดอกลำดวนบำน สืบสำนประเพณีสี่เผ่ำไทศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่ำง พ.ศ. 2561-2562
ธันยพงศ์ สารรัตน์ (S1007)
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนำ (XISHUANGBANNA)
มณฑลยูนนำน ประเทศจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทำงไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชำวไทย
DENGLULU (S1011)
เรื่องเล่ำควำมสำเร็จกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยกระบวนทัศน์
กำรใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิสำหกิจชุมชนชำใบขลู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
กันตพงศ์ คุ้มโนนชัย, รุ่งทิวา ท่านา, อธิป จันทร์สุริย์ (S1028)
ระบบแนะนำกำรท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี บนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์
อรรัตน์ ลีลาวันทนพันธุ์ (S1036)
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่มีต่อตลำดนัดจตุจักร กรุงเทพมหำนคร
LU CHENGKAI (S1050)
ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนต่อตลำดกลำงคืน ในเขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร
DING RUINA (S1053)
สิ้นสุดการนาเสนอ

ณ

IX
ห้อง 11 – 703 ชั้น 7
เวลา
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.

15.00 – 15.20 น.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

หัวข้อ “การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนต่อตลำดกลำงคืนในเขตบำงคอแหลม
กรุงเทพมหำนคร
YUE HAO (S1054)
กำรพัฒนำระบบสืบค้นข้อมูลกำรจัดกำรลดน้ำสูญเสียของกำรประปำส่วน
ภูมิภำคด้วยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์บนเว็บ
วราภรณ์ เพชรปฐมชล (S1062)
กำรสำรวจสถำนที่ที่เหมำะสมต่อกำรศึกษำภำคสนำมในวิชำภูมิศำสตร์:
กรณีศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
ชูเดช โลศิริ (S1065)
กำรวิเครำะห์แนวคิดรำชำชำตินิยมในแบบเรียนประวัติศำสตร์ไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์, จิณณวัตร เลิศประดิษฐ์, สรรชัย โสมนัสวงศ์วานิช
(S1073)
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
กำรยกระดับด่ำนชำยแดนต่อกำรเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจชำยแดน
(บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ) กับรำชอำณำจักรกัมพูชำ
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล (S1090)
กำรประเมินสภำพกำรจรำจรจำกข้อมูลสื่อสังคม
อสมาภรณ์ สิทธิ (S1097)
สิ้นสุดการนาเสนอ

ด

IX
ห้อง 11 – 404 ชั้น 4
เวลา
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.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

หัวข้อ “การบริการและการจัดการ”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
แผนธุรกิจบริกำรดูแลบำรุงรักษำรถยนต์ “รีเวอร์ไซด์ คำร์ เซ็นเตอร์”
ธนวินท์ ศิริพิสิฐศักดิ์ (S1017)
กำรจัดทำเว็บไซต์เพื่อพัฒนำระบบบริกำรในกิจกำรร้ำนถ่ำยรูป กรณีศึกษำ
ร้ำนถ่ำยรูป เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร
สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์ (S1019)
กุ้งทอดกรอบปรุงรส “กุ้งเทพ”
อรัญญา สว่างวงษ์ (S1020)
กำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรท่ำอำกำศยำนจังหวัดนครรำชสีมำ
ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ (S1055)
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
แอปพลิเคชันคลินิกทันตกรรมเมโทรเด็นทอลพัทยำบนระบบ
ปฏิบัติกำรแอนดรอยด์
ศิริรักษ์ สกุณ,ี เสาวลักษณ์ เผ่าพันธุ์ (S1075)
สิ้นสุดการนาเสนอ

ต

IX
ห้อง 11 – 704 ชั้น 7
เวลา
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.
15.00 – 15.20 น.
15.20 – 15.40 น.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

หัวข้อ “ภาษาศาสตร์/วรรณคดี/สื่อสารมวลชน”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
กำรวิเครำะห์เนื้อหำข่ำวสำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรีใน
หนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทย
อลงกรณ์ รัตตะเวทิน (S1003)
รูปงำม ใจทรำม : อัตลักษณ์ภรรยำน้อยในละครโทรทัศน์ไทย
สุธารา ขันทศกร (S1035)
กลวิธีทำงภำษำในนิตยสำรดิจิทัล Krua.co : กรณีศึกษำหมวดหมู่ “Cooking”
จีอึน ยัง (S1037)
อุปลักษณ์ที่ใช้ในรำยกำรเดอะเฟซไทยแลนด์
วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ (S1041)
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
กลวิธีทำงภำษำที่ใช้ในกำรเตือนเพื่อนสนิทเรื่องควำมรัก
ดีอนา คาซา (S1057)
เลือดข้นคนจำง: กำรดิ้นรนของผู้หญิงในโครงข่ำยอำนำจของผู้ชำย
ธงชัย แซ่เจี่ย (S1077)
บทบำทสัทศำสตร์ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรทำงกำรพูดภำษำอังกฤษ
ของนิสิตวิชำเอกภำษำอังกฤษชั้นปีที่ 1 มหำวิทยำลัยทักษิณ
วไลพร ศาสนประดิษฐ์ (S1087)
สิ้นสุดการนาเสนอ

ถ

IX
ห้อง 11 – 705 ชั้น 7
เวลา
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.

15.00 – 15.20 น.

15.20 – 15.40 น.

15.40 – 16.00 น.
16.00 – 16.20 น.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

หัวข้อ “สังคมวิทยา/พัฒนาชุมชน/รัฐประศาสนศาสตร์/กฎหมาย”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
ควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อกำรใช้หลักธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
กัลยา ยศคาลือ (S1024)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดสมุทรสำคร
จักรนรินทร์ แสงมณีธรรม (S1043)
กฎหมำยรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ : ศึกษำลักษณะของรถยนต์ขับเคลื่อน
อัตโนมัติที่พึงรับจดทะเบียนได้
ภาวิดา กองแสงศรี (S1044)
กำรศึกษำกระบวนกำรจัดทำยุทธศำสตร์พัฒนำประเทศของต่ำงประเทศ
วิสิฐ ญาณภิรัต (S1080)
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่ต่อกำร
จัดกำรน้ำเสียในคลองแม่ข่ำ จังหวัดเชียงใหม่
พิษณุ เจียวคุณ (S1082)
ทัศนคติของนิสิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่เป็นเพศที่สำม
อชิระ อุตมาน, อัญชลี สุขในสิทธิ์ (S1072)
พฤติกรรมกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในกำรศึกษำ กำรติดตำมข่ำวสำรและกำรมี
ส่วนร่วมทำงกำรเมืองของนิสิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ (S1074)
กำรสังเครำะห์ว่ำด้วยควำมสำเร็จทำงปรัชญำสำยจิตนิยม
ดลฤดี สุวรรณคีรี (S1088)
กำรสร้ำงอิทธิพลทำงสังคม: กรณีศึกษำเจ้ำพ่อรำยหนึ่ง
ปรีชญาณ์ นักฟ้อน (S1098)
สิ้นสุดการนาเสนอ

ท

IX
ห้องประชุมอนันต์ เจียมเจริญ ชั้น 4

เวลา
13.00 - 13.20 น.

13.20 – 13.40 น.
13.40 – 14.00 น.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

ระดับนานาชาติ
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
The Relationships among Personal Characteristics, Motives for
Viewing Korean TV Series, and their Addiction Behavior to Korean
TV Series Among Chinese Audiences
Wen Hui (In1006)
The American Other in Thai Cold War Narratives
Rungchai Yensabai (In1007)
NEWS 3.0: Intelligent Talked Newspaper: A Proposal for the
Visually-Impaired
Michel Plaisent
สิ้นสุดการนาเสนอ

ธ

IX
ห้อง 11 – 803 ชั้น 8
เวลา
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.

15.00 – 15.20 น.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

นิสิตระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การจัดการโลจิสติกส์/การท่องเที่ยว/
สังคมศึกษา/ศิลปกรรม”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
กำรวำงแผนสั่งซื้อสินค้ำคงคลัง กรณีศึกษำบริษัทตัวแทนจำหน่ำยอุปกรณ์
ไฟฟ้ำอุตสำหกรรม
ดลฤทธิ์ ซึงเสรีธรรม, ดิษย์ธวัช ขุนศักดา, พิษณุนาถ เจียรศิลปะดารง,
วสพล แก้วกาหลง และศิวกร แก้วใส
กำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำนในกำรให้บริกำรคลินิกโรคเรื้อรัง กรณีศึกษำ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนไร่หนึ่ง ตำบลบึง อำเภอศรีรำชำ จังหวัด
ชลบุรี
ณัฐจีราวรรณ เมืองน้อย, มัลลิกา ปทุมสิทธิ์, รุ่งทิวา สุขเสนีย์,
วศิน วงศาขจรกิจ และอัษฎาวุฒิ สังข์แดง
กำรเพิ่มอรรถประโยชน์พื้นที่ในกำรจัดเก็บและลดระยะเวลำในกระบวนกำร
กำรหยิบสินค้ำภำยในคลังสินค้ำ กรณีศึกษำ บริษัทนำเข้ำและจัดจำหน่ำย
สินค้ำประเภท อะไหล่อุตสำหกรรม
ณัฐพล พิกุลเงิน, สายธาร รัตนมาลาไชย, วรรณพร ชะชา,
พิทยารัตน์ สีตา และสมลพรรณ แซ่ลิ่ม
กำรปรับปรุงผังคลังสินค้ำในวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพ กรณีศึกษำ : บริษัท สหกิจไนล่อนพลำสติก จำกัด
สุทัตตา สงวนศิลป์, เตชินี วุฒเิ ทียร,รัษฐ์ภูมิ สิริภัทรธนากูล
ศิรดา มิโคทะ และอธิวัฒน์ วสุโชคภิรมย์กุล
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
กำรจัดเส้นทำงรถขนส่งน้ำแข็งโดยวิธีตัวแบบปัญหำกำรเดินทำงของพนักงำน
ขำยร่วมกับวิธีกำรจัดเส้นทำงแบบประหยัด กรณีศึกษำ บริษัท วิมำนน้ำแข็ง
หลอด จำกัด
กรกนก กลิ่นสุคนธ์, ขวัญชนก บัวงาม, พูนสุข สิงห์ไพศาล
ลภัสชวินท์ วงค์ทาเหลือง และปฏิภาณ ภูวสิทธินันท์
กำรประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิต
กรณีศึกษำ บริษัท ทรงโสภำบรรจุภัณฑ์ จำกัด
เกียรติคุณ ประดิษฐ์, ฐิติ อยู่สุข, ณัฐริกา มาศจรัส, ณิชาภัทร เต็มสงสัย และวร
โชติ เหลืองอ่อน

น

IX
ห้อง 11 – 803 ชั้น 8
เวลา
13.00 - 13.20 น.

13.20 – 13.40 น.

13.40 – 14.00 น.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

นิสิตระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การจัดการโลจิสติกส์/การท่องเที่ยว/
สังคมศึกษา/ศิลปกรรม”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
แนวทำงกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้ำนไผ่ตอง
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
กาญจน์ธิดา เมืองพูล, ญาณี อุดมรักษ์, วีรวัฒน์ พานแก้ว และสโรชิณี ชินวงษ์
วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงควำมเชื่อพิธีกรรมเซ่นผีงำนแต่งงำนของกลุ่มชำติ
พันธุ์มอญในชุมชนสุขสำรำญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
พรรษา ศรีสังข์, พนาไพร เย็นนะสา, กรวรรณ ปทุมสูตร, กาญจนา อาจหาญ
สุวนันท์ พึ่งจะคลี่, สุภาวรรณ ตังกุ และดารณี บุตรดี
กำรออกแบบหนังสือภำพประกอบนิทำนวิถีชีวิตชุมชนบำงเตย เรื่อง “เด็กชำย
กับสำยน้ำ
พรรษธร จงจิตต์โพธา
สิ้นสุดการนาเสนอ

บ

IX
ห้อง 11 – 804 ชั้น 8
เวลา
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.
15.00 – 15.20 น.
15.20 – 15.40 น.
15.40 – 16.00 น.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

นิสิตปริญญาตรี หัวข้อ “ศิลปกรรม/การท่องเที่ยว/การศึกษา”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
กำรสร้ำงสรรค์ดิจิทัลเพ้นติ้ง ชุด ภำวะซึมเศร้ำ
รชยาธิดา วงษ์กระจ่าง
กำรสร้ำงสรรค์ภำพยนตร์สั้น เรื่อง ภำวะซึมเศร้ำ
ศุภกร นาคีอนุรักษ์
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนคลอง
นกกระทุงอำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม
กัญณัฐ คงจินดา และปานตะวัน การะเวก
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนในกำรเลือกซื้อสินค้ำที่ระลึกในกรุงเทพมหำนคร
ภาณินี เพ็งสุข
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
กำรวิเครำะห์ร้ำนอำหำรจีนในตลำดบำงขุนนท์
กัลยรัตน์ ถมยา
การศึกษาอาชีพของคนจีนในประเทศไทย
พิชยา ศรีสุวรรณ์
กำรศึกษำกำรท่องเที่ยวซำนตงช่วงนอกฤดูกำลท่องเที่ยว
ธวัลรัตน์ เกือสุวรรณ
กำรศึกษำผลกระทบจำกโฮมสเตย์ด้ำนเศรษฐกิจ และสังคมในจังหวัด
สมุทรสงครำม
วิรวี หลินศุวนนท์
สิ้นสุดการนาเสนอ

ป

IX
ห้อง 11 – 805 ชั้น 8
เวลา
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.
15.00 – 15.20 น.
15.20 – 15.40 น.

15.40 – 16.00 น.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

นิสิตระดับปริญญาตรี หัวข้อ “ศิลปกรรม/การท่องเที่ยว/การศึกษา”
ชื่อบทความ/ผู้นาเสนอ
กำรท่องเที่ยวบริเวณรถไฟฟ้ำเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน
อนงค์สุดา ชวดสุววรรณ์
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของผู้สูงอำยุ
กรณีเปรียบเทียบ ประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
สลิลทิพย์ กระแสกลาง
พัฒนำกำรอำกำศยำนและเทคโนโลยีกำรบินกองทัพอำกำศไทย
พ.ศ. 2454-2494
จรัสศรี สมตน
กำรตั้งถิ่นฐำนของชำวจีนยูนนำนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คัทริน จันทรเกษม
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
งำนอนุสรณ์ดอนเจดีย์กับประวัติศำสตร์ที่รับใช้ท้องถิ่นทศวรรษ 2520-2530
ภัคพิชา คาหอม
กำรแสดงออกทำงกำรเมืองของสมณะโพธิสมรักษ์ พ.ศ. 2518 - 2532
อุไรพร ค่าจุน
พัฒนาการของชุดประจาชาติไทยบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์ส
ตังแต่ พ.ศ. 2512-2560
อภิสิทธิ์ ศรีสุธรรม
ประเภทของอำกำศยำนไร้คนขับทำงกำรทหำรในกองทัพสหรัฐฯ ที่ใช้ใน
สงครำมอัฟกำนิสถำน ตั้งแต่ ค.ศ. 2001 – 2014
ปวีณา บุศบกอ่อน
สิ้นสุดการนาเสนอ

ผ

