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ค าน า 
  

 งานวิจัย เป็นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ผู้วิจัยต้องใช้ความรู้ เวลาในการศึกษา เก็บรวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสังเคราะห์ข้อมูลจนน าไปสู่การได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยล้วนแต่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นการที่จะท าให้งานวิจัยมี
คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดจ าเป็นต้องมีการเผยแพร่ รวมทั้งต้องมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัยผ่านเวทีน าเสนองานวิจัยที่สามารถแลกเปลี่ยนขยายและส่งต่อความรู้ออกไปสู่สาธารณชน ตลอดจนต้องมี
การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

 SMARTS  เป็นความร่วมมือของสถาบันการศึกษา 4 แห่ง คือ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)  และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดยมีเป้าหมายในการจัดโครงการประชุมเวทีวิชาการนี้ขึ้นทุก ๆ ปี โดยได้ด าเนินการมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554 จนปัจจุบันได้ด าเนินการเป็นครั้งที่ 3 และได้ขยายเวทีวิชาการไปสู่สากล โดยในครั้งนี้ได้ร่วมมือ
กันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 3 ขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 
2556 ภายใต้หัวข้อมุมมองอาเซียน เพ่ือเป็นเวทีส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผู้บริหารและผู้แทนจาก
ประเทศไทย และประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทักษะและมุมมอง แนว
ปฏิบัติที่ดีและความท้าทายของการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน 
 

 คณะกรรมการด าเนินงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีวิชาการแห่งนี้ ได้เป็นที่เผยแพร่องค์ความรู้ของ
งานวิจัย และผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ สามารถน าผลผลิตจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
ต่อไป 
 
 

                                                                         คณะกรรมการด าเนินงานฯ 
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โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ SMART ครั้งท่ี 3    V 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMART ครั้งท่ี 3  VII   
ก าหนดการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMART ครั้งท่ี 3    X 

ตารางการน าเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ SMART ครั้งท่ี 3  XII 
การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 
 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพส าหรับนสิิตมหาวทิยาลัยในภาคตะวันออกของประเทศไทย 2 
 รูปแบบ วิธีการ และประสิทธิภาพของการสื่อสารของอาจารย์เพือ่ใช้ลดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง 10 
   ของนักศึกษา: กรณีศึกษานักศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   (วิทยาเขตพระนครเหนือ) 
  ผลการใช้บทเรยีนอีเลริ์นนิ่งเรือ่งพันธะเคมีที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาเคมี ความสามารถทาง 19 
    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
    โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
  แรงจูงใจและความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของนักศึกษาระดับ 28 
    ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรฐั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีต่อรายวิชาสารสนเทศและเทคโนโลย ี 38 
    สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้
  การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจดัการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สหกิจศกึษา) 56  
    ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
    พระจอมเกล้าธนบุรี กับ วิทยาลัยเทคนิคฯ ในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  การพัฒนาแนวคิด เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการเรยีนรูแ้บบ 64 
    สืบเสาะหาความรู ้
 การพัฒนาความสามารถในการเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรมโดยใช้กระบวนการเรยีนการสอนแบบ 71  
   “เพื่อนช่วยเพื่อน” ส าหรับนักศกึษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
ภาษา ศาสนา และการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
  รูปแบบเครื่องแต่งกายในพิธีกรรมฟ้อนผีของชาวล้านนา      81 
  พระอัจฉริยภาพด้านการสร้างสรรค์ฉากและสถานท่ีในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวของ  90 
    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส 
  งานเขียนเชิงสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ บูรณาการวัฒนธรรมไทยกับภาษาเยอรมัน   102 
  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาษาและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อในเขตสบิสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐ  113 

    ประชาชนจีน 

  บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีจรยิธรรมในองค์กร     122 
  ความสมัพันธ์ระหวา่งมาเลเซียและองค์การการประชุมอิสลาม     131 
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การพัฒนาองค์การและการจัดการ 
  บรรยากาศองค์กรและความพงึพอใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 140 
    ระดับปฏิบัติการ บริษัทเอ็มเมอรัลด์นอนวูเว่น อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด จ.เพชรบรุี 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาวะผู้น าสตรีในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์    154 
  ปัจจัยส าคัญของการบริหารความเสีย่งด้านการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ 165 
    ในประเทศไทย 
  ธรรมาภิบาลกับการคอรัปชั่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมใน  173 
    ยุคโลกาภิวัตน ์
การบริหารการตลาด 
   การใช้แบบจ าลองสถานการณ์เพื่อวางแผนการให้บริการในธุรกิจโรงแรม    185 
   ตัวแบบประเมินประสิทธิผลของความภักดีลูกค้าไทยที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้า   193 
   การรับรู้และทัศนคติที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อรถยนต์อโีคคาร์ของผู้บรโิภคในเขตจังหวัดชลบุรี 203 
   รูปแบบการด าเนินชีวิตเกี่ยวกบัสินค้าทางวัฒนธรรมเกาหลีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศ 212 
     เกาหลีใต้ของผู้บริโภคหญิง 
   ความสัมพันธ์เชิงดลุยภาพระยะยาวของราคาน้ ามันดิบกับราคาหลักทรัพย์กลุม่ขนส่งและโลจิสติกส ์ 219 
     ในประเทศไทยภายใต้การเปลีย่นแปลงเชิงโครงสร้าง 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง: สรปุบทเรียนจากปรัชญาสู่วิถีปฏิบัติ กรณีศึกษาหมู่บ้านคีรีวงและ 240 
     หมู่บ้านไม้เรยีง จังหวัดนครศรีธรรมราช                                               
การบริหารงานและการพัฒนาท้องถิ่น 
   บทเรยีนการจดัการอุทกภยั 2554 และแนวทางการจดัการอุทกภัยในอนาคต    246 
   การวเิคราะห์รูปแบบท่ีตั้งและการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดนครราชสมีา  255 
   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในกรุงเทพมหานครทีเ่กิดจากนโยบายลดภาระค่าครองชีพ 264 
     ของรัฐบาล 
   การยกระดับคณุภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ 274 
   แนวทางการพัฒนาการจัดสวสัดิการผูสู้งอายุโดยเทศบาลและครอบครัวของเทศบาลต าบลบางปู  283 
     อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
   การจดัการน้ าเสยีในชุมชนของเทศบาลต าบลบางป ู      290 
   การพัฒนางานประชาสมัพันธ์บนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสระบุร ี  296 
   การจดัการความขัดแย้งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสมมุติแห่งหนึ่ง 303 
     ในเขตจังหวัดสระบรุ ี
INTERNATIONAL 
   GLOBAL CITIZENSHIP: CHALLENGES FOR THAI HIGHER EDUCATION IN THE AGE OF ASEAN 313   
     ECONOMIC COMMUNITY 
   PREFERENCES OF THAI STUDENTS WHEN STUDYING THE CULTURE OF ENGLISH SPEAKING 324 
     COUNTRIES 
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   ON THE ABOLITION OF CAPITAL PUNISHMENT: A COMPARATIVE STUDY OF THE  336  
     PERSPECTIVES AND ATTITUDES OF THAI AND JAPANESE UNIVERSITY STUDENTS 
   EDUCATIONAL EMPOWERMENT: CONSTRUCTING ASEAN IDENTITIES THROUGH          349 
     KHADIJAH HASHIM’S NOVELS 
   RUNOFF ASSESSMENT USING GEO-INFORMATICS TECHNIQUE    359 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   การพัฒนาพลเมืองอาเซยีนและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในการเตรยีมพร้อมเข้า  369 
     สู่ประชาคมอาเซียน 
   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความรู้และทัศนคติต่อประชาคมอาเซยีนของนักศึกษา 382  
     มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
   การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  393 
   การศึกษาของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน      399 
   การพัฒนาส านักปฏิบตัิธรรมวดัป่าเจริญราชเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  405 
     ในปี 2558 
   ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวทิยากร 414 
   การน าแนวคดิเรื่องศาสนา จรยิธรรมและวัฒนธรรม ของพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตโต) มาประยุกต ์ 425 
     ใช้ในการเสริมสร้างเสาหลักประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
   ความรูส้ึกในการเป็นเจ้าของกจิการของพนักงานและการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  431 
     กับความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 
   ทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 441 
   บรรทดัฐานร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการส่งเสรมิการสร้างประชาคมการเมืองและความ 451 
     มั่นคงอาเซียน 2003-2012 
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ SMARTS คร้ังท่ี 3 
หัวข้อ: มุมมองอาเซียน 

The 3rd National and International SMARTS Conference  
Theme: ASEAN Perspectives 

วันศุกร์ที่ 15 - วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

 
 
1. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ SMARTS คร้ังท่ี 3  
       The 3rd National and International SMARTS Conference  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ SMARTS ครั้งท่ี 3 เป็นการประชุมอันเนื่องมาจากความร่วมมือทาง
วิชาการของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา) และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554    โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการจัดประชุมวิชาการระดบัชาติ SMARTS ครั้งท่ี 2 
โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม และการประชุม
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ในหัวข้อเรื่อง 
มุมมองอาเซียน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นผู้ด าเนินการจัด ประชุม ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political – Security Community: 
APSC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community: ASCC) ประเด็นเรื่องประชาคม
อาเซียนนี้ เป็นสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดจะต้องให้ความส าคัญร่วมกัน เป้าหมายของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) คือ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้ร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและร่วมกัน
สร้างสันติภาพของภูมิภาคอาเซียน โดยการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นับได้ว่า
เป็นสิ่งที่เป็นท้ังโอกาสและความท้าทายของพลเมืองอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็นผู้ช้ีวัดความส าเร็จในการแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพของประชาคมอาเซียนในโลกแห่งการแข่งขัน การศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในประเทศอาเซียน ส าหรับการแข่งขันระดับโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
  การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 3 จึงเน้นการให้ความส าคัญกับประชาคมอาเซียน 
การประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผู้บริหารและผู้แทนจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทักษะและมุมมอง แนวปฏิบัติที่ดีและความท้าทายของการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ของประชาคมอาเซียน 
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สาขาวิชาท่ีเปิดรับผลงาน 
 รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน กฎหมาย สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม ภาษาศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ การบริหาร
และการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด สื่อสารมวลชน การบัญชี การเงินและการธนาคาร ภูมิศาสตร์ การ
ท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ และการศึกษา 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 
 3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ 
และนักวิจัย  
 3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน ดังนี้ 
 4.1 ผู้เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน เป็นคณาจารย์ และนิสิต นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน จ านวน 100 คน 
 4.2 ผู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงาน ได้แก่ นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป จ านวน 100 คน 
 

5. ขั้นตอนด าเนินการ 
วันสุดท้ายของการรับบทคัดย่อ  วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 
วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับเต็ม  วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 
แจง้ผลตอบรับบทความ   วันท่ี 15 ธันวาคม 2555 

 แก้ไขและส่งบทความกลับ   ตั้งแต ่16 ธันวาคม 2555 – 19 มกราคม 2556 
 ลงทะเบียนและช าระเงิน   ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2555 – 19 มกราคม 2556 
 น าเสนอผลงาน    วันท่ี 15-16 กุมภาพันธ์ 2556 
 
 

6. วันเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 
 วันท่ี 15-16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  
 

 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
7.1 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 7.2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 7.3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 7.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นในสาขาวิชาของตนและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง   
8.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างหลากหลาย  
8.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการกระตุ้นและมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพ 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS คร้ังท่ี 3 

                      
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รองศาสตราจารย์ชาคริต  ชุ่มวัฒนะ   ที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลวิทย์  เจียรจิตต์  ประธานกรรมการ 
 อาจารย์ธันนิกานต์  ชยันตราคม   รองประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์วรพิทย์  มีมาก   กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์สุพาดา  สิริกุตตา   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผจงศักดิ์  หมวดสง  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศวตฉัตร  ศรีสุรัตน์  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี  กุลชัย   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร  เกรียงไกรเพชร  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี  พิสณุพงศ์  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  มาประณีต  กรรมการ 
อาจารย์ล่ าสัน  เลิศกูลประหยัด   กรรมการ 
อาจารย์ถวัลย์  ภูถวัลย์    กรรมการ 
อาจารย์สุภาภรณ์  ประสงค์ทัน   กรรมการ 
อาจารย์สุรีย์พร  นิพิฐวิทยา   กรรมการ 
นางเบญจมาศ  เขมาศักดาสรรค์   กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม    ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ ดร.กัลยา  เทียนวงศ์   ประธานกรรมการ 
 อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน   รองประธานกรรมการ 
 อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน   กรรมการ 
 อาจารย์สุภาภรณ์ อัศวไชยชาญ   กรรมการ 
 อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง   กรรมการ 
 นางสาวพันทิพา ศรีพื้นผล  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรี   กรรมการ  

รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์บาหยัน  อิ่มส าราญ  กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพรรณ  บุญกิจ  กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์  กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดาวัลย์  คุณานนท์วิทยา    กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์  กรรมการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ  กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์  ช่างทอง   กรรมการ 

mailto:hm531010339@swu.ac.th
mailto:hm531010332@swu.ac.th
mailto:hm531010354@swu.ac.th
mailto:hm531010333@swu.ac.th
mailto:hm531010345@swu.ac.th
mailto:hm531010349@swu.ac.th
mailto:hm531010328@swu.ac.th
mailto:hm531010351@swu.ac.th
mailto:hm531010348@swu.ac.th
mailto:hm531010352@swu.ac.th
mailto:hm531010347@swu.ac.th
mailto:hm531010326@swu.ac.th
http://www.arts.su.ac.th/depart/depart_library/A_JUTHARAT.html
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คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ) 
 อาจารย์นาตยา  อยู่คง กรรมการ 
 นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา กรรมการ  
 นายจักรกริศน์ แก้วนุช กรรมการ 
 นางพัชรินทร์  แสงทอง กรรมการ 
 นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ กรรมการ 
 นายโกวิทย์  หล าชุ่ม กรรมการ 
 นายนรินทร์  จันทร์ผดุง กรรมการ 
 นางสาวนฤมล อุปริมพาณิช กรรมการ 

นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน์ กรรมการ 
 นายวิรุฬห์  เรืองสุกใส กรรมการ  
 นางสาวชุลีพรรณ  เคารพธรรม กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 อาจารย์เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์ ที่ปรึกษาโครงการ 
 อาจารย์ ดร.ศุภาภาส  ค าโตนด ประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี ตันติวงศ์วาณิช กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ ์ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพรรณ สุจารินพงค์ กรรมการ 
 อาจารย์อรรธิกา  พังงา กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ภูวาเดช  โหราเรือง กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.กิติยา  ทัศนะบรรจง กรรมการ 
 อาจารยส์ิตาภา  บัวเกษ กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.จุมพฏ  บริราช กรรมการ 
 อาจารย์ธิติศักดิ ์ เดือดสันเทียะ กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.พงศ์ภัค  บานช่ืน กรรมการ 
 อาจารย์ รัชรินทร ์ แสงอรุณ กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.สุนทรี  เหล่าพัดจัน กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ชุติมา  โล่งจิตร กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ธนวัต  ลิมป์พาณิชย์กลุ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์โสภณิ  มีระเกต ุ กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ฐิติมา  ไชยะกุล กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นติยา  งามแดน กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา  นิรุตติกุล กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ภสัรา  พงษ์สุขเวชกุล กรรมการ 
 นางสาวมัณฑนา   ขวัญเนตร เลขานุการ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  น้อยทิม  ประธานกรรมการ 
 อาจารยผ์ุสดี  ปทุมารักษ ์ กรรมการ 
 อาจารยไ์ตรภพ  สุวรรณศรี  กรรมการ 
 อาจารย์ธงชัย  ศรีเมือง  กรรมการ 
 อาจารย์ญาณภัทร  ยอดแก้ว  กรรมการ 
 อาจารยส์มโชค  เนียมไธสง  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ์ดร.วิไลรัตน์  ศรีินทร ์ กรรมการ 
 อาจารย์ภรสรัญ  แก่นทอง  กรรมการ 
 อาจารยส์หะ   พุกศิริวงษ์ชัย กรรมการ 
 อาจารย์วัชรพล   หงส์ทอง  กรรมการ 
 อาจารย์มนตรา  ตรีชั้น  กรรมการ 
 อาจารย์นพรตัน์  กุมภะ  กรรมการ 

อาจารย์นุชรี  บุญศรีงาม  กรรมการ 
อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์  กรรมการ 
อาจารยไ์พโรจน์  แก้วเขียว  กรรมการ 
อาจารย์นุพงษ์  ภูศรี  กรรมการ 
อาจารยล์ลนา  ปฐมชัยวัฒน์  กรรมการ 
อาจารย ์Britt   Goodrich  กรรมการ 
อาจารย์ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน  กรรมการ 
อาจารย์มสัลิน  บัวบาน  กรรมการ 
นางสาวสุภาภรณ์   มลคล้ า  กรรมการ 
นางสุธาทิพ  ทับทิมทอง  กรรมการ 
นางสาวสารินี  วัฒนแสนชัย  กรรมการ 
นางสาวอ้อมนภา   จ าปาอ่อน กรรมการ 
นายพงษ์ดนัย   จิตติวิสุทธิกุล  กรรมการ 
นายธัญวสุ   ไพบูลย์   กรรมการ 
อาจารย์วลัยลักษณ์  อมรสิริพงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
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ก าหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ SMARTS คร้ังท่ี 3 

หัวข้อ: มุมมองอาเซียน 
The 3rd National and International SMARTS Conference  

Theme: ASEAN Perspectives 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 
08.00 - 09.30 น.  ลงทะเบียน รับเอกสารและอาหารว่าง 
09.30 - 10.00 น.  พิธีเปิดการประชุม  
 กล่าวรายงาน โดยคณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

กล่าวเปิดการประชุม โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
10.00 - 11.00 น.   การบรรยาย เรื่อง Building capacity in Southeast Asia through continuing 

professional development โดย Dr. Kevin Laws 
11.00 - 12.00 น.   การบรรยาย เรื่อง  The Social Welfare: Challenges of ASEAN  
   โดย Associate Professor Dr. David Engstrom 
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น.    น าเสนอกลุม่ย่อย 
15.00 - 15.15 น.  รับประทานอาหารว่าง 
15.15 - 16.25 น.  น าเสนอกลุม่ย่อย 
17.00 - 20.00 น.   งานเลี้ยงต้อนรับ 
 
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน  
09.00 - 10.30 น.  การบรรยาย เรื่อง ASEAN Strengths for Sustainable Development 

โดย คณุหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ 
10.30 - 10.45 น.   รับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.20 น.    น าเสนอกลุม่ย่อย 
12.20 - 13.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น.      จบการประชุมวิชาการ SMARTS ครั้งท่ี 3  
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Conference Schedule 
The 3rd National and International SMARTS Conference 

Theme: ASEAN Perspectives 
15-16 February 2013 

Nakhon Pathom Rajabhat University 

 
 
15 February 2013 
08.00 - 09.30  Registration 
09.30 - 10.00  Opening remarks by the President of Nakhon Pathom Rajabhat University 
10.00 - 11.00  Building Capacity in Southeast Asia through Continuing Professional 

Development by Dr. Kevin Laws 
11.00 - 12.00  The Social Welfare: Challenges of ASEAN  

by Associate Professor Dr. David Engstrom 
12.00 - 13.00  Lunch 
13.00 - 15.00  Presentation 
15.00 - 15.15 Coffee/tea break 
15.15 - 16.25 Presentation 
17.00 - 20.00 Welcome Reception 
 
16 February 2013 
08.30 - 09.00  Registration 
09.00 - 10.30  ASEAN Strengths for Sustainable Development  

by H.E. Khunying Laxanachantorn Laohaphan 
10.30 - 10.45  Coffee/tea break 
10.45 - 12.20  Presentation  
12.20 - 13.30  Lunch 
13.30   Closing 
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ตารางการน าเสนอผลงานวิจัย 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ SMARTS คร้ังท่ี 3 

หัวข้อ: มุมมองอาเซียน 

 
15 กุมภาพันธ์ 2556 
 

ห้อง 301 
หัวข้อ“การจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน” 

เวลา ชื่อบทความ / ผู้วิจัย 
13.00-13.20 น. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกของไทย  

โดย ผจงสุข เนียมประดิษฐ์ 
13.25-13.45 น. รูปแบบ วิธีการ และประสิทธิภาพการสื่อสารของอาจารย์เพื่อใช้ลดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง

ของนักศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ) 
 โดย ชุติมา สดุจรรยา 

13.50-14.10 น. ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องพันธะเคมีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ความสามารถ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
โดย สุนทร ภูรีปรีชาเลศิ 

14.15-14.35 น. แรงจูงใจและความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัของรัฐ  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดย เบญจวรรณ สว่างคง 

14.40-15.00 น. ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีต่อรายวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
 โดย ชัยเลิศ ปริสุทธกลุ 

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15-15.35 น. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สหกิจ

ศึกษา) ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กับ วิทยาลัยเทคนิคฯ ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดย ธนภัทร ศรีผ่าน 

15.40-16.00 น. การพัฒนาแนวคิด เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
โดย มัทรยีา นาคสงวน 

16.05-16.25 น. การพัฒนาความสามารถในการเขยีนการอ้างอิงและบรรณานุกรมโดยใช้กระบวนการเรียนการ
สอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  
โดย วลัยลักษณ์ อมรสริิพงศ ์
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15 กุมภาพันธ์ 2556 
ห้อง 302 

หัวข้อ “ภาษา ศาสนา และการสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม” 
เวลา ชื่อบทความ/ผู้วิจัย 

13.00-13.20 น. เครื่องแต่งกาย ฟ้อนผี ของชาวล้านนา  
โดย มาณพ มานะแซม 

13.25-13.45 น. พระอัจฉริยภาพด้านการสร้างสรรค์ฉากและสถานท่ีในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว 
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส  
โดย ปวริส มินา 

13.50-14.10 น. งานเขียนเชิงสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ บูรณาการวัฒนธรรมไทยกับภาษาเยอรมัน  
โดย กรกช อัตตวิริยะนุภาพ 

14.15-14.35 น. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาษาและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อในเขตสิบสองปันนา  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
โดย ผกาวรรณ ศรีวรรธนะ 

14.40-15.00 น. บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีมีจริยธรรมในองค์กร  
โดย พระมหารพีภัทร  วชิรปญฺโญ 

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15-15.35 น. ความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียและองค์การการประชุมอิสลาม  

โดย อภิรดา งามวงศ์สกลเลิศ 
 

ห้อง 303 
หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรและการจัดการ” 

เวลา ชื่อบทความ/ผู้วิจัย 
13.00-13.20 น. บรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานระดับปฏิบตัิการ บริษัท เอ็มเมอรลัด์ นอนวูเว่น อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด จ.เพชรบรุี  
โดย เกษร สังฆารักษ์ 

13.25-13.45 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาวะผู้น าสตรีในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์  
โดย ศิรินทร์พร สรุบูรณ์กุล 

13.50-14.10 น. ปัจจัยส าคญัของการบรหิารความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต 
ช้ินส่วนรถยนต์ในประเทศไทย  
โดย พงษ์พันธุ์ ล้วนเมือง 

14.15-14.35 น. ธรรมาภิบาลกับการคอรร์ัปชั่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
ในยุคโลกาภิวัตน ์ 
โดย ธิดารัตน์ สืบญาต ิ

14.40-15.00 น. *การศึกษาพัฒนาการของผู้ประกอบการโตะ๊จีน : กรณศีึกษาผู้ประกอบการโต๊ะจีน  
ในต าบลห้วยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 โดย วุฒิศักดิ์  เกียรติเกื้อกูลชัย และสุวจันีย์  ศรีรตัน ์

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
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15 กุมภาพันธ์ 2556 
 

ห้อง 303 
หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรและการจัดการ” 

เวลา ชื่อบทความ/ผู้วิจัย 
15.15-15.35 น. *การศึกษาแนวทางลดต้นทุนการเลี้ยงไก่พันธุ์สามสายของกลุ่มเกษตรกร: กรณีศึกษา หมู่ที่ 12 

บ้านอ้อน้อย ต าบลห้วยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดย ณิชยานันท์ เมธานิเวศน์ และปราโมทย์ ชาวใต้ 

15.40-16.00 น. *การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา 
หมู่บ้านม่วงตารส หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดย ศุภกร ละก าปั่น และเจรญิทรพัย์ สุวรรพจน์ 

 
 
 

ห้อง 304 
หัวข้อ “การบริหารการตลาด” 

เวลา ชื่อบทความ/ผู้วิจัย 
13.00-13.20 น. การใช้แบบจ าลองสถานการณ์เพื่อวางแผนการให้บริการในธุรกิจโรงแรม  

โดย ศรัณย์ ดั่นสถิตย์ 
13.25-13.45 น. ตัวแบบประเมินประสิทธิผลของความภักดีลูกค้าไทยที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้า  

โดย ภาวิณี ทองแย้ม 
13.50-14.10 น. การรับรู้และทัศนคติที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขต 

จังหวัดชลบุรี  
โดย สุมล ศุภนิมิตกุล 

14.15-14.35 น. รูปแบบการด าเนินชีวิตเกี่ยวกับสินค้าทางวัฒนธรรมเกาหลีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคหญิง 
 โดย กฤตุนุช ชูสกุล 

14.40-15.00 น. ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของราคาน้ ามันดิบกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่ง    
และโลจิสติกส์ในประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 
 โดย จิณณ์ณิชา ปัดชาสี 

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15-15.35 น. *การศึกษาพฤติกรรมการออมของเด็กวัยประถมศึกษา: กรณีศึกษาเด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 

โรงเรียนบ้านห้วยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดย กนกวรรณ ศรีสังข์งาม และธนิฐา น่วมปฐม 
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15 กุมภาพันธ์ 2556 
ห้อง 401 

หัวข้อ “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 
เวลา ชื่อบทความ / ผู้วิจัย 

13.00-13.20 น. *ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: สรุปบทเรียนจากปรัชญาสู่วิถีปฏิบัติ กรณีศึกษาหมู่บ้านคีรีวงษ์และ
หมู่บ้านไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย มนูญ จันทร์สมบูรณ์ 

13.25-13.45 น. *วิถีชีวิตกลุ่มเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูก
กระชาย บ้านสระน้ าส้ม หมู่ที่ 18 ต าบลห้วยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดย พฤฒิ ทวีตั้งตระกูล และรัตติยา เมืองนก 

13.50-14.10 น. *การศึกษาการด าเนินชีวิตของเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา  
เกษตรกรหมู่ 5 บ้านม่วงสามสิบ ต าบลห้วยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดย นิรุฬห์ ซุ่นทรัพย์ และนันทพร ขวัญเล็ก 

14.15-14.35 น. *วิถีชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ หมู่ที่ 17 บ้านทุ่ง
พัฒนา ต าบลห้วยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดย จักรพันธ์ หลักเพชร และพิเชษฐ์ กลิ่นจันทร์ 

14.40-15.00 น. *การศึกษาวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน (อสม.) หมู่ที่ 8 ต าบลห้วยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนคปฐม  
โดย อรพรรณ ปานภาษี และกมลพรรณ หนูอ้น 

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15-15.35 น. *การจัดสรรที่ดินท ากินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของไร่ทนท า ต าบลห้วยขวาง  อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย ขวัญชนก เพ่งผล 
15.40-16.00 น. *วิถีชีวิตกับการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ้านลาดหญ้าแพรก  

หมู่ 6 ต าบลห้วยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดย ปัณณภณ คล้ายจันทร์พงษ์ และพีรภัทร มลูทองน้อย 

 
 

ห้อง 402 
หัวข้อ “การบริหารงานและการพัฒนาท้องถิ่น (1)” 

เวลา ชื่อบทความ / ผู้วิจัย 
13.00-13.20 น. บทเรียนการจัดการอุทกภัย 2554 และแนวทางการจัดการอุทกภัยในอนาคตโดย นิภาพรรณ 

เจนสันติกลุ  
13.25-13.45 น. การวิเคราะห์พัฒนากลุม่อุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดนครราชสีมา โดย ปิยะนุช ช่วงโชติ 
13.50-14.10 น. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่เกิดจากนโยบายลดภาระค่า

ครองชีพของรัฐบาล โดย วัชรา ปณุเรศ 
14.15-14.35 น. การยกระดับคณุภาพการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองกบ อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดย ปุณยภา เบญจาทิกุล 
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15 กุมภาพันธ์ 2556 
ห้อง 402 (ต่อ) 

หัวข้อ “การบริหารงานและการพัฒนาท้องถิ่น (1)” 
เวลา ชื่อบทความ / ผู้วิจัย 

14.40-15.00 น. *การศึกษาบทบาทของกลุ่มเฝ้าระวังยาเสพติด (25 ตาสับปะรด) ในการแก้ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน:กรณีศึกษาบ้านทุ่งเศรษฐี หมู่  16 ต าบลห้วยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
โดย อรัญญา ละออเอ่ียม และนัฐธวัฒน์ หมื่นโฮ้ง 

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15-15.35 น. *การศึกษารูปแบบการท าเกษตรนาข้าว กรณีศึกษา: เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ 10 บ้านลาดหญ้า

ไทร อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดย นิภาสร เกตุแก้ว และศิริกุล จันทร์นาค 

 
 

ห้อง 403 
หัวข้อ “การบริหารงานและการพัฒนาท้องถิ่น (2)” 

เวลา ชื่อบทความ / ผู้วิจัย 
13.00-13.20 น. แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการผูสู้งอายุโดยเทศบาลและครอบครัว ของเทศบาลต าบลบางปู 

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดย พิพัฒน์ สมพงษ์พานิช 
13.25-13.45 น. *การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ศึกษาเฉพาะกรณีผูสู้งอายุบ้านทุ่งบัว หมู่ที่  14  ต าบลห้วย

ขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย สุดา ศรสีุข และนฤมล จรรยา 
13.50-14.10 น. *การศึกษากลุ่มองค์กรเครือข่ายตอ่การจัดสวสัดิการชุมชนกรณีศึกษา ม.10 บ้านลาดหญ้าไทร   

ต าบลห้วยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดย ศิริพร ลิ้มสกุล และสิทธิศักดิ์ ศรีสุข 

14.15-14.35 น. การจัดการน้ าเสียในชุมชนของเทศบาลต าบลบางป ูโดย เมธาวุฒิ แดงถาวร 
14.40-15.00 น. การพัฒนางานประชาสมัพันธ์บนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบรุี  

โดย วีรวัฒน์ โมราบุตร 
15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15-15.35 น. การจัดการความขัดแย้งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งใน

เขตจังหวัดสระบรุ ีโดย ภูวนัย ไชยชนะ 
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February 15, 2013 
Meeting Room 2 (204) 

International 
Schedule Topics/Researcher 

13.00-13.20 Global citizenship: Challenges for Thai higher education in the age of ASEAN 
Economic Community  
by Prapassara Thanosawan 

13.25-13.45 Beliefs and Preferences of Students When Studying the Culture of English 
Speaking Countries  
by Timothy Drew 

13.50-14.10 On the Abolition of Capital Punishment: A Comparative Study of the 
Perspectives and Attitudes of Thai and Japanese University Students  
by Aim-Orn Niranraj 

14.15-14.35 Educational Empowerment: Constructing ASEAN identities through Khadijah 
Hashim’s novels  
by Nareema Sangwiman 

14.40-15.00 Runoff Assessment using Geo-Informatics Technique  
by Komsan Kiriwongwattana 

 
16 กุมภาพันธ์ 2556 

ห้อง 204 
หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (1)” 

เวลา ชื่อบทความ/ผู้วิจัย 
10.45-11.05 น. การพัฒนาพลเมืองอาเซียนกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในการเตรียมพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
โดย แพรภัทร ยอดแก้ว 

11.10-11.30 น. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง ความรู้ และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
โดย แพรภัทร ยอดแก้ว 

11.35-11.55 น. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
โดย กรรณิการ์ สุวรรณศรี 

12.00-12.20 น. การศึกษาของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน  
โดย ไชยณัฐ ด าด ี
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16 กุมภาพันธ์ 2556 
ห้อง 301 

หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (2)” 
เวลา ชื่อบทความ / ผู้วิจัย 

10.45-11.05 น. การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดปา่เจริญราชเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  
โดย ญาณภัทร ยอดแก้ว 

11.10-11.30 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับขา่วสารและความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระ
ธรรมวิทยากร  
โดย ญาณภัทร ยอดแก้ว 

11.35-11.55 น. การน าแนวคิดเรื่องศาสนา จริยธรรมและวัฒนธรรมของพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต) มา
ประยุกต์ใช้ในการเสรมิสร้างเสาหลักประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
โดย วรากรณ์ พูลสวัสดิ ์

 
ห้อง 302 

หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (3)” 
เวลา ชื่อบทความ / ผู้วิจัย 

10.45-11.05 น. ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการของพนักงานและการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน กับความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย  
โดย เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร 

11.10-11.30 น. ทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
โดย ชุติมาวดี ทองจีน 

11.35-11.55 น. บรรทัดฐานร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการส่งเสริมการสร้างประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียน  2003-2012  
โดย ธนัชพร ชัยณรงค์ศิริพร 

 

*นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมขอน าผลงานเข้าร่วมน าเสนอด้วยวาจาเท่านัน้ 
 
 
 
 
 
 


