กำหนดกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 8
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนำยน 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อำคำรศูนย์ภำษำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2
เวลำ
10.40 – 11.00 น.
11.00 – 11.20 น.
11.20 – 11.40 น.
11.40 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.20 น.
13.20 – 13.40 น.
13.40 – 14.00 น.

ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2
เวลำ
14.10 – 14.30 น.

14.30 – 14.50 น.
14.50 -15.10 น.
15.10 – 15.30 น.

หัวข้อ “จิตวิทยำ ภำษำและวรรณกรรม ภำษำศำสตร์ และบรรณำรักษศำสตร์”
ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ
การเปลีย่ นแปลงหน้าที่และการสือ่ ความหมายของวิกตรรถกริยา 个 [kai55] ในภาษาแต้จิ๋ว
โดย สิริวรรณ แซ่โง้ว
การศึกษาพฤติกรรมการใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดย หทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท์
พฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่งทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับ การให้คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
การพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม โดย ธนปพน ภูสุวรรณ และชลิดา ตระกูลสุนทร
หน้าที่ทางภาษาและรูปประโยคทีใ่ ช้ในภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมในประเทศไทย
โดย สาวิตรี ตนสาลี
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ความไม่เป็นเอกภาพของการอธิบายเรื่องประโยคในภาษาไทย: บททบทวนจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ
แบบเรียน และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย โดย ธงชัย แซ่เจี่ย
จากการรูส้ ารสนเทศสู่การรู้ดิจิทลั ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม: ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
โดย วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ลลนา ปฐมชัยวัฒน์
สิ้นสุดกำรนำเสนอ
หัวข้อ “กำรศึกษำ”
ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ
สถานการณ์และแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบรรษัทตามกรอบของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
บรรษัท A โดย สมรัมภา แซ่ตั้ง
การศึกษาความต้องการจาเป็นสาหรับการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม เรื่อง นาข้าว สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ปิ่นแก้ว ประดิษฐ์สกุล
มวยไทยหญิงยุคโลกาภิวตั น์ โดย ศิริวรรณ บรรจง
การตัดสินใจสมัครสอบ TCAS สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย จิตรภณ สุนทร และวัลลี นวลหอม
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ห้องLI 1 ชั้น 3
เวลำ
10.40 – 11.00 น.
11.00 – 11.20 น.
11.20 – 11.40 น.
11.40 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.20น.
13.20 – 13.40 น.
13.40 – 14.00 น.
14.00 – 14.20 น.

หัวข้อ “ประวัติศำสตร์”
ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ
สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงทางด้านการเมืองในสมัยราชวงศ์ถงั ตอนต้น (ค.ศ. 618 – 754) โดย He Ting
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปลูกฝังเด็กให้เป็นพลเมืองดีของชาติ (พ.ศ. 2453–2468)
โดย วรพล ศิริชื่นวิจติ ร
การรักษาอานาจของรัฐบาลทหารเมียนมา ค.ศ. 1988 – 2008 โดย วีรศักดิ์ ฉัตรรุ่งนพคุณ
การโฆษณาชวนเชื่อภายใต้ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตผ่านนโยบายปฏิวตั ิวัฒนธรรม
โดย กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
จิตเวชศาสตร์กับการสร้างอานาจของรัฐบาลสยามในช่วงปลายทศวรรษ 2440 – ทศวรรษ 2460: ข้อเสนอเบื้องต้น
โดย โดม ไกรปกรณ์
การทาปรัชญาผ่านประวัติปรัชญา โดย พิพัฒน์ สุยะ
แนวทางการอนุรักษ์ประวัตศิ าสตร์สายพันธุ์ข้าวในตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดย ธิติพงศ์ มีทอง
ลัทธิชาตินิยมในหนังสือประวัติศาสตร์สากลของหลวงวิจิตรวาทการ โดย ธิติพงศ์ มีทอง
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ห้องLI 2 ชั้น 3
เวลำ
10.40 – 11.00 น.
11.00 – 11.20 น.
11.20 – 11.40 น.
11.40 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 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 “กำรตลำด กำรท่องเที่ยว และกำรบริหำรและกำรจัดกำร”
ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ
ทัศนคติ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของนักศึกษา จังหวัดปทุมธานี
โดย ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ช้อปปิ้งแอปพลิเคชันของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
โดย ปณัสย์ชนัน อภิเศวตกานต์ นัทธมน วีระกุล และลักษิกา เตชะธีราวัฒน์
พฤติกรรมการฟังเพลงและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งของผู้บริโภค Gen Y
โดย กฤษฎา หลินภัทรชัย สราวุธ บุษบาบาน และฐิติกานต์ ประเดิมวงศ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้งในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย ทักษิณ อาสนทอง
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการ Grab Car ผ่านแอปพลิเคชัน Grab
โดย พิชชาพร ตั้งวรรณวิบลู ย์ พรภิเษก เลิศปัญญาโรจน์ และธัญจิรา โห้ไทย
การศึกษาคุณลักษณะประชากรและพฤติกรรมการซื้อสินค้าแคตตาล็อกของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อ
ในกรุงเทพมหานคร โดย ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย
การสื่อความหมายพระธาตุเรืองรองเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดย ธันยพงศ์ สารรัตน์
คุณลักษณะของงาน องค์การ และภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มบริษัท อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่าในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล โดย พิตตินันท์ กิตติรัตนวิวัฒน์
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านอิทธิพลการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ฉัตรญา มุสิกสวัสดิ์
ปัจจัยความสาเร็จในการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิพลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
โดย สุทธิดา สุนทรทิพย์
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ห้องLI 3 ชั้น 3
เวลำ
10.40 – 11.00 น.
11.00 – 11.20 น.

11.20 – 11.40 น.

11.40 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 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 “กำรศึกษำ”
ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนแบบสาธิตตามแนวคิดของเดวีส์ รายวิชาโปรแกรมตารางคานวณ เรื่อง การ
คานวณด้วยฟังก์ชัน โดย ธาตุทอง สรรพเจริญ
การศึกษาความสามารถในการอ่าน - การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) โดยใช้วิธสี อนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน
ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน โดย ธารทิพย์ เกษรามัญ
การศึกษาความสามารถในการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม
โดย นภัชชา แดนพันธ์
การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริม่ ประชานุกลู ) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) โดย กันตา เผือกพริ้ง
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
การศึกษาความสามารถในการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) โดยใช้วธิ ีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน
ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน โดย จันทร์เพ็ญ คานภู่
การศึกษาความสามารถในการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการ
สอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre - Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features)
โดย อานันต์ เณรฐานันท์
การศึกษาความสามารถในการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะ
ของนิทานพื้นบ้าน โดย ณัฐกาญ เดชแสง
การศึกษาความสามารถในการอ่าน – การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วย
อรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ โดย ธิติมา แท่นเครือ
การศึกษาความสามารถในการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองโยงโดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ โดย พีรพัฒน์ ปริยชานิ
การศึกษาความสามารถในการอ่าน - การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถ
ลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ โดย เบญจวรรณ เหลือลมัย
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ห้องLI 4 ชั้น 3
เวลำ
10.40 – 11.00 น.
11.00 – 11.20 น.
11.20 – 11.40 น.
11.40 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 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.

หัวข้อ “ศิลปกรรม”
ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ
การสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทย กลุ่มงานดุรยิ างค์ไทย กองการสังคีต สานักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดย วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์
กลวิธีการบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ ขาประเสริฐ กรณีศึกษา ครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์
โดย ธนาธิป เผ่าพันธุ์
บทประพันธ์เพลงแจ๊สออร์เคสตรา “ก้าวตามพ่อ” โดย พนัง ปานช่วย
นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดย เอกชัย พุหิรัญ
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
สัญญะและความหมายใน แบบเรียนดนตรีวิทยา ของพระอภัยพลรบ โดย ฟรานซีส นันตะสุคนธ์
การละเล่นกระทบไม้ในบทบาทที่แตกต่างกัน โดย บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ
สัญศาสตร์ทางสุนทรียศาสตร์ ในเรขศิลป์ยุคหลังสมัยใหม่ โดย พงษธร เครือฟ้า
การออกแบบเรขศิลป์สาหรับงานอีเวนต์ โดยประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรม กรณีศึกษา จังหวัดราชบุรี
โดย พงษธร เครือฟ้า
การออกแบบหนังสือภาพประกอบเพื่อปลูกฝังคุณธรรมในการอยูร่ ่วมกันสาหรับเด็กวัย 3 - 6 ปี
โดย ศิริวัฒน์ แสนเสริม และมุกดา โชคชัย
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ห้องLI 5 ชั้น 4
เวลำ
10.40 – 11.00 น.
11.00 – 11.20 น.
11.20 – 11.40 น.
11.40 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 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.

หัวข้อ “รัฐประศำสนศำสตร์ นิตศิ ำสตร์ และกำรพัฒนำชุมชน”
ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ
การจัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางกับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน ทุ่งตาเสา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย ช่อผกา วิสุทธิ์
การจัดการ มูลนิธเิ พื่อนหญิง เพื่อเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศในจังหวัดสงขลา โดย ปรารถนา ไกรปราบ
สมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับกับการจัดการและความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ตาบลนาทับ อาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา โดย เกศกนก บุญเพชร
การจัดการสงขลาฟอรั่มกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของคนในจังหวัดสงขลา โดย กมลวรรณ ไกรเทพ
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
“แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทางานของสภาองค์กรชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สภาองค์กรชุมชน
เขตยานนาวา” โดย สิริภา สงเคราะห์
ขวัญกาลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ภคมน แจ่มจารัส
โอกาสและคุณภาพ: ความแตกต่างทางพื้นที่และความเหลื่อมล้าทางการศึกษา โดย นิภาพรรณ เจนสันติกุล
การบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลตาบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม
โดย ธิดารัตน์ สืบญาติ
การวิเคราะห์การนาเสนอข่าวของสื่อมวลชน : ศึกษากรณีการกระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมาย
อาญา โดย อุมาพร สิทธิบรู ณาญา
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ห้อง Lab Com 3 ชั้น 4
เวลำ
10.40 – 11.00 น.
11.00 – 11.20 น.
11.20 – 11.40 น.
11.40 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.20 น.
13.20 – 13.40 น.
13.40 – 14.00 น.

หัวข้อ “สังคมวิทยำ มำนุษยวิทยำ และภูมิศำสตร์”
ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ
ความเป็นอาหารอีสานของหมู่บ้านกู่สันตรัตน์กับบริบททางธรรมชาติและสังคม โดย นาตยา อยู่คง
ภูมิทัศนภาพแสดงการกระจายตัวของผู้ป่วย โดย พิมพ์พลอย เผือกพ่วง
การศึกษาขอบเขตการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โดย ศุภฤกษ์ โออินทร์
วิถีชน วิถีชา แห่งบ้านแม่ลัว โดย จารุวรรณ ขาเพชร
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ความรุนแรงในครอบครัว: สาเหตุและแนวทางป้องกัน โดย ปิยะพร ตันณีกลุ
“ยิงปืนขึ้นฟ้า” สะท้อนปัญหาผ่านมุมมองของสังคมวิทยาและกฎหมายไทย โดย สนธยา โจมกัน
ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ: นาฏศิลป์พื้นบ้านของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย แพรภัทร ยอดแก้ว
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

ห้องHS305 ชัน้ 3
เวลำ
11.00 – 11.20 น.
11.20 – 11.40 น.
11.40 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 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 – 15.00น.
15.00 – 15.20 น.
15.20 – 15.40 น.
15.40 – 16.00 น.
16.00 – 16.20 น.

ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี
ชื่อบทควำม/ผู้นำเสนอ
จุดกาเนิดและบทบาทของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์ก ทศวรรษ 1920 ถึง 1940 กรณีศึกษาผ่านนวนิยายเรื่อง
The Godfather โดย ศรีศักดิ์ พจน์พานิช
การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการเดินทางภายในประเทศจากการก่อตั้งสายการบิน “ไทยแอร์เอเชีย” พ.ศ. 2547-2559
โดย ณัฐษพงษ์ เลิศสรรพทรัพย์
ค่านิยมในการรักษาแบบแพทย์แผนตะวันตกของกลุ่มชนชั้นสูง ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดย กชามาส สมอร่าม
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ (SLP) เพื่อปรับปรุงผังกระบวนการผลิต กรณีศึกษา : ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ข้าวกล้องงอกบ้านบึง จ.ชลบุรี โดย อัมรินทร์ ชาติบุศร พงศ์เพชร
พราห์มพลับ แพรวพรรณ ตุลสุข อัญตรา มัดฉิมา ศรัณย์ ไชยสิทธิ์ และธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
ภาพตัวแทนของซุนยัตเซ็นในมุมมองของรัฐบาลสยามในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.
2446-2453 โดย วัฒนา กีรติชาญเดชา
ภาพสะท้อนสภาพสังคมไทยช่วง พ.ศ.2489-2509 ผ่านวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศกั ดิ์
โดย กีรติ เกตุรตั นมาลี
การเข้าถึงระบบไร้เงินสดของผู้บริโภคย่านอโศกมนตรี กรณีศึกษา True Money Wallet
โดย สิทธิพัฒน์ เปี่ยมใจสว่าง
พื้นที่เสี่ยงเกิดโรคจากฝุ่นละอองขนาด 10 PM ในกรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร โดย กานต์ ยศตระกูล
การหาย่านบริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา โดย กิตติศักดิ์ กิตตินิรนาท
พักรับประทานอาหารว่าง
คุณภาพการให้บริการสานักงานทีด่ ินจังหวัดนครปฐม โดย พุธิตา ยี่ประชา
แนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดธรรมปัญญารามบางม่วง
ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย ชนะภัย ดาวเรือง นลินีย์ พัสรี เสาวลักษณ์ นาคใจเสือ
การพัฒนาเครื่องดืม่ สมุนไพรเป็นเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ (Mocktail):กรณีศึกษาชุมชนวัดกลางคูเวียง
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย กรรณิการ์ สระทองแดง ธญญารัตน์ จันอินทร์ เสกสรร แก้วจันทร์
สิ้นสุดกำรนำเสนอ

