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 SMARTS เป็นความร่วมมือของสถาบันการศึกษา 4 แห่ง คือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย          
ศรี นครินทรวิ โ รฒ ประสานมิตร คณะอั กษรศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร คณะวิทยาการจั ดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครปฐม โดยมีเป้าหมายในการจัดโครงการประชุมเวทีวิชาการนี้ขึ้นทุก ๆ ปี โดยได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 
จนปัจจุบันได้ด าเนินการเป็นคร้ังที่ 4 โดยในคร้ังนี้ได้ร่วมมือกันจัดการประชุม SMARTS ขึ้นในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 
2557 ภายใต้หัวข้อ “อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2014” หรือ Asian Identities 2014 เพื่อเป็นเวทีส าหรับนักวิชาการ 
นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งในและนอกเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทักษะ
และมุมมอง แนวปฏิบัติที่ดี  และความท้าทายของการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มต้น           
ในปี 2558 

 การจัดประชุม SMARTS ครั้งที่ 4 นี้ ยังเป็นครั้งแรกที่ได้ขยายมุมมองการศึกษาให้กว้างขึ้นเพื่อให้
ครอบคลุมพื้นที่การศึกษาทั้งภูมิภาคเอเชีย อันประกอบด้วยเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียกลาง และเอเชียใต้ โดยแต่ละพื้นที่ต่างมีลักษณะทางธรรมชาติ ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน จนน าไปสู่การมีอัตลักษณ์แห่งเอเชียที่โดดเด่นใน
บริบทโลก 

 คณะกรรมการด าเนินงานได้รวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ของผู้น าเสนอ เพื่อเผยแพร่ไปสู่
สาธารณชนและชุมชนวิชาการอย่างทั่วถึง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 และ 
Proceedings นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  
 
 

                                                                         คณะกรรมการด าเนินงานฯ 
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สารบัญ 

 
ค าน า                ก 
สารบัญ               ข 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMART คร้ังที่ 4                                  ฉ 
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMART คร้ังที่ 4        ซ 
ก าหนดการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMART คร้ังที่ 4         ฐ 
ตารางการน าเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMART คร้ังที่ 4        ฑ 
ภาษาและวรรณกรรม 
  ปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวชิาการของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา         2 

 ภาษาอังกฤษในการ์ตูนหนังสือพิมพ ์            13 

 การจัดกลุ่มภาษาลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้เสียงวรรณยุกต์        28 

 การยืมค าแผลงภาษาเขมรที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น        39 

 “พระบาฬีค าประดับ” สู่ “เน้ือความค าประดับ”: การศึกษากลวิธกีารแปลค าศัพท์ในนันโทปนันทสูตรค าหลวง      53 

 เปรียบเทียบแนวความคิดต่อการไมใ่ช้ค าสรรพนามของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น       70 

 ปัญหาในการแปลเพลงลูกทุ่งไทยเปน็ภาษาเยอรมัน          86 

 นวนิยายวัยรุ่น: ภาพตวัแทนความเป็นวัยรุ่นไทยในวรรณกรรมสมัยนิยม     101 

 การบ่งกลุ่มนามในฐานะไวยากรณ์และอัตลักษณ์ภาษาไทย กรณีศึกษาค านามประสมและค าเรียกชือ่พืช  116 

 การศึกษาระเบียบการเล่าเรือ่งของอรรถกถาธรรมบท       138 

 ตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซีช่วง พ.ศ. 2545-2554: ที่มาของตัวละคร    146 

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม 

 ความหลากหลายของกลุ่มคนในชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา: วิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร ์  157  

 สตรีไทยกับการประกอบอาชีพในสมัยรัชกาลที ่5 – รัชกาลที่ 6      169 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของบางกอกฝั่งตะวันตกในต้นรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325–2398    181 

 การสร้างภาพลักษณ์ของ “สยามใหม”่ ในตราอาร์มแผ่นดินสมัยต้นรัชกาล     189 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2435) 

 พัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธเ์มืองอุบลราชธานี (พ.ศ. 2477–ปัจจุบัน)     199 

 การจัดการวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ผา่นการออกแบบผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ พืน้ที่อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  217 

 การพัฒนาการแสดงหุ่นกระบอกไทยเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม      227 

 ส านึกเชิงนิเวศในนวนิยายไทยยุคแรก ศึกษาจากนวนิยายของไม้เมืองเดิม     242 

 โน:  ความหมายใต้หน้ากาก         253 

 การวิเคราะห์เพลงเขมรป่ีแกว้ ทางสักวา        262 

การพัฒนาองค์กรและการจัดการ 

 การพลิกโฉมกองบังคับการปราบปรามสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้     276 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
การพัฒนาองค์กรและการจัดการ (ตอ่) 

 การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    290 

 การวิจัยภาพลกัษณ์เพือ่การประชาสัมพันธ์ของมหาวทิยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองความคิดเห็น   297 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ 

 ผลกระทบเชิงประจักษ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการโทรคมนาคม    307 

 แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของกิจการโทรคมนาคม    318 

 ผลของการรับรู้บรรยากาศองค์การ และความพึงพอใจในงานที่มีต่อความผูกพันตอ่องค์การ   329 
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสขุในการท างานของพนักงานบริษัทสามเสนบริวเวอร่ี จ ากัด    340 

 ภาวะผู้น า ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการท างานของหัวหน้างานอุตสาหกรรมไก่แปรรูปของไทย   351 

 ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออก    359 

 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค    370 
ในการท างานของธุรกิจที่ปรึกษาด้านการออกแบบทางวิศวกรรม 

การจัดการศึกษาและพัฒนาการเรยีนการสอน 

 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน  380 

 การพัฒนาหลกัสูตรฝกึอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในวทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม  393 

 อัตลักษณ์วิวฒัน์: การพัฒนาโมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูที่ปรึกษา    401 

 ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของจิตอาสาตามแนวพทุธศาสน์: กรณีศึกษานักศึกษา    412 
     รายวิชาจริยธรรมและทักษะชวีติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 โครงการวิจัยต่อเนื่องจากงานบริการวิชาการด้านการส่งเสริมความคิดและพฤติกรรมการออม   420 
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน 

 การวิเคราะหก์ารถดถอยโลจิสติกสปั์จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์างการศึกษาของ   427 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในหนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  435 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: กรณีศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ 

 แนวทางการจัดเก็บผลงานศิลปะของนักศึกษา กรณีศึกษาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม    449 
หลักสูตรประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 รูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทยส าหรับเด็กเริ่มเรียนอ่านเขียนเบื้องต้น    462 
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์     478 

ศาสนา ชุมชน 

 พหุเทวนิยมท่ามกลางสี่แยกทุนนิยมในมหานครกรุงเทพ       494 

 มัสยิดแบบตะวันตกในกรุงเทพมหานคร: การผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอิสลามกับสถาปัตยกรรมตะวันตก  504 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
ศาสนา ชุมชน (ต่อ) 

 เปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีเบือ้งต้นของชัยยิด กุฏุบ พุทธทาสภิกขุ มหาตมะ คานธ ี  516 
     และมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ 

 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบ    521 
พิธกีรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร       

 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชน ต าบลบางนางลี่      532 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 การพัฒนากลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  543 

 ปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จของโครงการบ้านม่ันคงชุมชนบางบัว กรุงเทพมหานคร    556 

 การปรับตัวของชาวเลอูรกัลาโว้ยแห่งทะเลอันดามัน       567 

 การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมในชุมชนกะเหร่ียง กรณีศึกษาชุมชนมิตตา รัฐทวาย ประเทศเมียนมาร์  577 

 แนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน    589 
เทศบาลต าบลปากดง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร   

การท่องเท่ียว เทคโนโลย ี

 การศึกษาเพื่อพัฒนาปัจจัยและตัวชี้วัดของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการส าหรับเทศกาลท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรม  600 

 การศึกษากระบวนการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม:      610 
กรณีศึกษาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก 

 การสื่อความหมายอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม    622 

 กลยุทธก์ารพัฒนาตลาดร้อยปี สามชุกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     632 

 แผนการจัดการพพิธิภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต   642 

 การพยากรณ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด   653 

 ความต้องการในการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน    667 
ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชงิเทรา 

 การประมาณค่าการกกัเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของสวนสาธารณะในเมือง      675 
กรณีศึกษา: สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 

 การประยุกต์แบบจ าลอง CLUE-S เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน    687 
ในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่หยอด อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพือ่สนับสนุนการป้องกันน้ าทว่ม     701 
บริเวณคณะอักษรศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สังคมและวัฒนธรรม 

 จริยธรรมกับกลไกการก ากับดูแลสือ่ โทรทัศน์ในยุคโทรทัศน์ดิจิตอล      712 

 รูปแบบการจูงใจให้นักศึกษามหาวิทยาลัยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   724 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

สังคมและวัฒนธรรม (ตอ่) 

 อัตลักษณ์ของชาตแิละความขัดแย้ง         736 

 ภาษาอาเซียน: ภาษาใดเป็นที่รู้จักของนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภฏัอุบลราชธานีมากที่สุด    747 

 ปัจจัยในการก าหนดเงินเฟ้อในประเทศไทย        760 

 วิถีชีวิตริมคลองกับการปรับตัวในช่วงฤดูน้ าหลากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     770 

 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสภาพการจ้างงาน และการวา่งงานในประเทศไทย     783 
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปรับปรุงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพระราชบัญญัติ    791 
ส่งเสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 

 การจ้างเหมาในกิจการตอ่เนื่องประมงและผลกระทบต่อแรงงานเด็ก: กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร   802 

 การศึกษาผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม    815 

การน าเสนอผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรเีครอืข่าย SMARTS 

 ค าเรียกแทนชื่อนกัร้องเกาหล ี         828 

 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีในนวนิยายเร่ือง ในวารวันของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม     838 

 แรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน       853 

 บทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผอ่งศรี พระบรมราชินีนาถในฐานะผู้ส าเร็จราชการ    863 
แผ่นดินต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2440 

 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกบั กสทช. กรณีศึกษาทีวีดิจิตอล      876 

 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนศรัทธาวัดนาหวาย        885 

 จากท่าเรือสู่สลัมคลองเตย: ผลพวงของการพัฒนาประเทศสะท้อนสภาพชุมชนเมืองที่ถูกมองว่าเป็นปัญหา  895 

 ยุทธศาสตร์ใหม่ของจีนในการเมืองระหว่างประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต:้     905 
กรณีศึกษาอ านาจออ่นผ่านสถาบันขงจ่ือในไทย 

 การท างานกลางคืนของนักศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม      920 

 ทุนทางสังคมในภูมิภาคตะวันตก: กรณีศึกษาการประยุกตใ์ช้สมุนไพรของปราชญช์าวบ้านในจังหวัดนครปฐม  926 

 ชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาชุมชนกะเหร่ียงหมู่บ้านกล้วย       931 
ต าบลวังยาว อ าเภอด่านชา้ง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษาชุมชนต่อเรือพายศิษย์หลวงปู่แทน      937 
ต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี        943 
o แผนการตลาดท่าอากาศยาน   
o แผนการตลาดธุรกิจรถยนต์ส่วนบุคคล   
o แผนการตลาดธุรกิจสื่อสาร 

 การศึกษารูปแบบทางพื้นที่และลักษณะการประกอบการค้าของตลาดนัดในเขตเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 944 
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       โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที ่4 หัวข้อ อ ัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2014 
The 4th National SMARTS Conference: Asian Identities 2014 
วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557  ณ  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
 

 

1. ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 หัวข้อ อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2014 
 The 4th National SMARTS Conference: Asian Identities 2014 
 

2. หลักการและเหตุผล 
SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หน่วยงานท้ัง 4 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัย
และการเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ขึ้น เพื่อเป็นเวทีส าหรับให้
คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ทั้งสถาบันในเครือข่ายและจากสถาบันต่าง ๆ ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ อกีท้ังเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกันด้วย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  SMARTS ได้ด า เนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องกันทุกปี มาตั้ งแต่ปี                 
พ.ศ. 2554 โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ครั้งท่ี 2 และปีพ.ศ. 2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 3 การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 นี้ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบจัดการประชุม ในวันที่ 7 
พฤษภาคม 2557 ในหัวข้อ “อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2014” (Asian Identities 2014) 

สืบเนื่องจากการจัดการประชุม SMARTS ครั้งท่ี 3 ที่ผ่านมา หัวข้อ มุมมองของอาเซียน (ASEAN Perspectives) 
ทีเ่น้นเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันเครือข่ายทั้ง 4 สถาบัน ได้ขยายมุมมองที่กว้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่
การศึกษาท้ังภูมิภาคเอเชีย อันประกอบด้วยเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันตก เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 
เอเชียกลาง และเอเชียใต้ โดยแต่ละพื้นที่ต่างมีลักษณะทางธรรมชาติ ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมทั้งที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน จนน าไปสู่การมีอัตลักษณ์แห่งเอเชียที่โดดเด่นในบริบทโลก การจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 4 นี้ ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่น าไปสู่การรู้จักและเข้าใจอัตลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียใน
หลายมิติ อันจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่น ๆ 
ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียต่อไป  
 

 3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทีเ่กิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป 
   3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลีย่นความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิจยัระหว่าง
คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

 3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
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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 การศึกษา 
 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 4.1 ผู้น าเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาหรือของสถาบันอุดมศึกษา 
ในสถาบันเครือข่ายและสถาบันอื่น และบุคคลทั่วไป 
 4.2 ผู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป  
 

5. แผนการด าเนินงาน 
ก าหนดการโครงการ SMARTS 4 ระยะเวลา 

เปิดรับบทคัดย่อ 1 กันยายน 2556 - 15 มกราคม 2557 

ประกาศผลพิจารณาบทคัดย่อ  1 กุมภาพันธ์ 2557 

ลงทะเบียนและช าระเงิน 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 1 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2557 

แจ้งผลการปรับแก้บทความฉบับสมบูรณ์ 1 มีนาคม  - 1 เมษายน 2557 

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีแก้ไขแล้ว 1 - 17 เมษายน 2557 

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 4 7 พฤษภาคม 2557 
 

6. ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 
ระยะเวลา 1 วัน คือ วันพุธท่ี 7 พฤษภาคม 2557   
ณ  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร  

 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียในมิติต่าง ๆ เพิ่มขึ้น   
8.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคดิเห็น และประสบการณ์ด้าน

การวิจัยอย่างกว้างขวาง 
8.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจยัที่มีคุณภาพ 

 

9. ค่าลงทะเบียนในการน าเสนอผลงานวิชาการ 
  บุคคลทั่วไป     1,500 บาท / เรื่อง 
  นักศึกษาและบุคลากรเครือข่าย SMARTS   1,000 บาท / เรื่อง 
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คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ SMARTS คร้ังที่ 4  
                      
 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

   1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม  ที่ปรึกษา 

  2.  อาจารย์ ดร.กัลยา  เทียนวงศ ์   ประธานกรรมการ 

  3.  อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน    รองประธานกรรมการ 

  4.  อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน    กรรมการ 
  5.  อาจารย์ประสิทธ์ิชัย  จรัสชัยวรรณา   กรรมการ 

  6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน  กรรมการ 

  7.  นางสาวพันทิพา  ศรีพื้นผล     กรรมการ 
  8.  นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา    กรรมการ 

  9.  นางมัณฑนา  น้อยพิทักษ์    กรรมการ 

10.  นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์   กรรมการ 

11.  นางพัชรินทร์  แสงทอง    กรรมการและเลขานุการ 

12.  นางสาวชุลีพรรณ  เคารพธรรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดการประชุม 

 1. อาจารย์ ดร.กัลยา  เทียนวงศ์    ประธานอนุกรรมการ 

 2. นางพัชรินทร์  แสงทอง    อนุกรรมการ 

 3. นางสาวชุลีพรรณ  เคารพธรรม   อนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

 1.  อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน    ประธานอนุกรรมการ 

 2.  อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน    อนุกรรมการ 

 3.  อาจารย์ ดร.กัลยา  เทียนวงศ ์   อนุกรรมการ 

 4.  นางมณี   เผือกหอม    อนุกรรมการ 

 5.  นายโกวิทย์  หล าชุ่ม    อนุกรรมการ 

 6.  นายจิว  ตั้งศุภธวัช     อนุกรรมการ 

 7.  นายนรินทร์  จันทร์ผดุง    อนุกรรมการ 

 8.  นายวิรุฬห์  เรืองสุกใส    อนุกรรมการ 

 9.  นางสาวนฤมล  อุปริมพาณิช    อนุกรรมการ 

 10. นางสาวชุลีพรรณ  เคารพธรรม   อนุกรรมการ 

11. นายสุรชัย  ใจดี     อนุกรรมการ 

12. นายสุรเชษฐ์  จันทร์สิงขรณ์    อนุกรรมการ 

13. นายอุดมพร  สุวัฒนานันท ์    อนุกรรมการ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

 1. อาจารย์ ดร.กลัยา  เทียนวงศ ์    ประธานอนุกรรมการ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดาวลัย์  คุณานนท์วิทยา  อนุกรรมการ 

 3. อาจารย์ ดร.จฑุารัตน์  ช่างทอง   อนุกรรมการ 

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน  กลุวิจิตร   อนุกรรมการ 

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์  อนุกรรมการ 

 6. รองศาสตราจารย์บาหยัน  อิ่มส าราญ   อนุกรรมการ 

 7. รองศาสตราจารยส์ุวัฒนา  เลีย่มประวตั ิ  อนุกรรมการ 

 8. อาจารย์เนาวรตัน์  ปฏิพัทธ์ภักดี   อนุกรรมการ 

 9. อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี   อนุกรรมการ 

10. อาจารย์ ดร.สมปรารถนา  รัตนกุล   อนุกรรมการ 

11. นางสาวนฤมล  อุปริมพาณิช    อนุกรรมการ 

12. นายวิรุฬห์  เรืองสุกใส    อนุกรรมการ 

13. นางสาวชุลีพรรณ  เคารพธรรม   อนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน  ประธานอนุกรรมการ 

 2. นางสุวรรณี  ชินเพียร    อนุกรรมการ 

 3. นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน ์   อนุกรรมการ 

 4. นางพรจันทร์  ตันธุวปฐม    อนุกรรมการ 

 5. นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล    อนุกรรมการ 

 6. นางสาวนฤมล  อุปริมพาณิช    อนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และปาฐกถา 

  1. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน    ประธานอนุกรรมการ 

  2. อาจารย์ประสิทธ์ิชัย  จรัสชัยวรรณา   อนุกรรมการ 

 3. นางสาวพันทิพา  ศรีพื้นผล     อนุกรรมการ 

 4. อาจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ   อนุกรรมการ 

 5. อาจารย์นิธิวดี  สวัสด ี   อนุกรรมการ 

 6. นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา    อนุกรรมการ 

 7. นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์    อนุกรรมการ 

 8. นางพัชรินทร์  แสงทอง    อนุกรรมการ   

 9. นางมณี  เผือกหอม     อนุกรรมการ 

10. นางรสธร  จันทร์สิงขรณ ์   อนุกรรมการ 

11. นายนรินทร์  จันทร์ผดุง    อนุกรรมการ 

12. นายวิรุฬห์   เรืองสุกใส    อนุกรรมการ 

13. นายนันทิช  แก้วมุณี    อนุกรรมการ 

14. นางสาวชุลีพรรณ  เคารพธรรม   อนุกรรมการ 

15. นางสาวประภาพร  ถึกกวย    อนุกรรมการ 

16. นายสนั่น  หวานแท ้    อนุกรรมการ 
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17. นายมนัสชัย  เศรฐไชย    อนุกรรมการ 

18. นางนิศารัตน์  ขุมทอง    อนุกรรมการ 

19. นายภูมิ  พึ่งพระ     อนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการฝ่ายด าเนินรายการประจ าห้องประชุมกลุ่มย่อย 

 1. อาจารย์ ดร.กลัยา  เทียนวงศ ์   ประธานอนุกรรมการ 

 2. อาจารย์ภัธทรา  โตะ๊บุรินทร ์   อนุกรรมการ 

 3. รองศาสตราจารยร์ะเบยีบ  สภุวิร ี  อนุกรรมการ 

 4. อาจารย์รุ่งธิวา  ขลิบเงิน    อนุกรรมการ 

 5. อาจารย์จิรพนธ์  ธนศานต ิ   อนุกรรมการ 

 6. อาจารย์ณัฐพล  อยูรุ่่งเรืองศักดิ์   อนุกรรมการ 

 7. อาจารย์ศุภชัย  ต๊ะวิชัย    อนุกรรมการ 

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ  อนุกรรมการ  

 9. อาจารย์ศศิพงศ์  โออินทร์    อนุกรรมการ 

10. อาจารย์นาตยา  อยู่คง    อนุกรรมการ  
 11. อาจารย์ ดร. ยงยุทธ วิถีไตรรงค์    อนุกรรมการ 

 12. อาจารย์เอกวิทย์  ศรีส าอางค์     อนุกรรมการ 

 13. อาจารย์จิตสุภัค  ตันตเิกษตรกิจ    อนุกรรมการ 

 14. นายกฤษดา  ไพรวรรณ์      อนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการฝ่ายอาหาร สถานที่ และยานพาหนะ 

1. นางสาวพันทิพา  ศรีพื้นผล     ประธานอนุกรรมการ 

2. นายจักรกริศน์  แก้วนุช    อนุกรรมการ 

3. นางชุติมา  เกิดมณ ี    อนุกรรมการ 

4. นางรสธร  จันทร์สิงขรณ ์   อนุกรรมการ 

5. นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล    อนุกรรมการ 

6. นางอัมพร  เหลี่ยมเพช็ร    อนุกรรมการ 

7. นางสิริรัตน์  สุขเจรญิพงษ์     อนุกรรมการ 

8. นางสาวพิมพ์ณิภา  พรด ี   อนุกรรมการ 

9. นายสมบูรณ์  ปรีชาทรัพย ์   อนุกรรมการ 

10. นายศักดิ์ชาย  มีสง่า    อนุกรรมการ 

11. นายสมชาย  ทิมหอม    อนุกรรมการ 

12. นายวรเทพ  แก้วประชา    อนุกรรมการ 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

  1. นางสาวพันทิพา  ศรีพื้นผล    ประธานอนุกรรมการ 

 2. นางมัณฑนา  น้อยพิทักษ์    อนุกรรมการ 

 3. นางพัชรินทร์  แสงทอง    อนุกรรมการ 

 4. นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน ์   อนุกรรมการ 

  5. นางสาวชวนพิศ  นาเลี้ยง    อนุกรรมการ 
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คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาครติ  ชุ่มวัฒนะ   ที่ปรึกษา 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์  เจียรจติต ์ ประธานกรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร. ธันนิกานต์  ชยันตราคม   รองประธานกรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เศวตฉัตร  ศรสีุรัตน ์  กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิพร  ดาบเพชร  กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทยัรตัน์  มาประณีต  กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี  กลุชัย   กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผจงศักดิ์  หมวดสง   กรรมการ 
 9. อาจารย์ ดร.ล่่าสัน  เลิศกูลประหยัด   กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.ปกรณ์  เมฆแสงสวย   กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.สุรีย์พร  นิพิฐวิทยา   กรรมการ 
12. อาจารย์จิตอุษา  ขันทอง    กรรมการ 
13. นางสาวนนทพร มีศิร ิ   กรรมการ 
14. นางเบญจมาศ  เขมาศักดาสรรค ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 1. นายเติมศักดิ์  สุขวิบูลย์     ที่ปรึกษาโครงการ  
 2. นางสาวศุภาภาส  ค าโตนด     ประธานกรรมการ  
 3. นางสาววารุณี  ตันติวงศ์วาณิช    กรรมการ  
 4. นางจุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ์     กรรมการ  
 5. นางสาวพิมพรรณ  สุจารินพงค์    กรรมการ  
 6. นางสาวอรรธิกา  พังงา     กรรมการ  
 7. นายภูวาเดช  โหราเรือง    กรรมการ  
 8. นางสาวกิติยา  ทัศนะบรรจง     กรรมการ  
 9. นางสาวสิตาภา  บัวเกษ     กรรมการ  
10. นายจุมพฏ  บริราช     กรรมการ  
11. นายธิติศักดิ์  เดือดสันเทียะ     กรรมการ  
12. นายพงศ์ภัค  บานช่ืน     กรรมการ  
13. นางสาวรัชรินทร์  แสงอรุณ     กรรมการ  
14. นางสาวสุนทรี  เหล่าพดัจัน     กรรมการ  
15. นางสาวชุติมา  โล่งจิตร     กรรมการ  
16. นายธนวัต  ลิมป์พาณิชย์กลุ     กรรมการ  
17. นางจิตต์โสภิณ  มรีะเกตุ     กรรมการ  
18. นางสาวฐิติมา  ไชยะกลุ     กรรมการ  
19. นางสาวนิตยา  งามแดน     กรรมการ  
20. นางสาวนิภา  นิรุตติกลุ     กรรมการ  
21. นางสาวภัสรา  พงษ์สุขเวชกุล    กรรมการ  
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22. นายอัควรรณ์  แสงวิภาค    กรรมการ 
23. นางสาวพัชนิจ  เนาวพันธ์    กรรมการ 
24. นางสาววราภรณ์  ตั้งจิตรเจรญิ   กรรมการ 
25. นายสมบูรณ์  สาระพัด    กรรมการ 
26. นายเจษฎา  วงศ์แสนสุขเจริญ    กรรมการ 
27. นางสาวมัณฑนา  ขวัญเนตร     เลขานุการ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม   ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ผสุดี ปทุมารักษ ์   กรรมการ 
 3. อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศร ี    กรรมการ 
 4. อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว    กรรมการ 
 5. อาจารย์ธัชริน บุญฤทธิ์รุ่งโรจน ์   กรรมการ 
 6. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ ์  กรรมการ 
 7. อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิร ิ   กรรมการ 
 8. อาจารย์ไพรินทร์ มากเจริญ    กรรมการ 
 9. อาจารย์จิตรภณ สุนทร    กรรมการ 
 10. นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ า    กรรมการ 
 11. นางสุธาทิพ ทับทิมทอง    กรรมการ 
 12. นางสาวอ้อมนภา จ าปาอ่อน    กรรมการ 
 13. นางสาวสารินี วัฒนแสนชัย    กรรมการ 
 14. อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสริิพงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
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ก าหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที ่4 : อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2014 

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 
ณ  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

08.30 – 09.30 น.  ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง (ห้อง ว.115) 
09.30 – 09.45 น.  พิธีเปิด (ห้อง ว.114) 

 กล่าวรายงานโดย      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม 
                            คณบดีคณะอักษรศาสตร ์
 กล่าวเปิดงานโดย      รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย  
                            รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  
                            มหาวิทยาลัยศิลปากร    

09.45 – 10.45 น. บรรยายพิเศษ  
หัวข้อ “Identity at Large ตามหาอัตลักษณ์ในยุคโลกาภิวัตน”์ 
                 โดย      ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุภางค์ จันทวานิช 
                            สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

11.00 – 12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยกลุ่มย่อย ณ อาคาร 50 ปี (ช้ัน 2 และ 3) 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้อง ว.115) 
13.00 – 15.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยกลุ่มย่อย (ต่อ) 
15.00 – 15.10 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 16.25 น. น าเสนอผลงานวิจัยกลุ่มย่อย (ต่อ) 

    16.30 น. จบการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 4 
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ตารางการน าเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที ่4 
 

 

ห้อง 202 
หัวข้อ “ภาษาและวรรณกรรม” 

ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง: อาจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย 

เวลา ชื่อบทความ / ผู้น าเสนอ 
11.00 - 11.20 น. ปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาไทยในระดับอดุมศึกษา 

โดย  อาจารย์ ดร.ธันนิกานต ์ ชยันตราคม 

11.25 - 11.45 น. ภาษาอังกฤษในการ์ตูนหนังสือพิมพ ์   
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพาณ ี วรรณาการ    

13.00 - 13.20 น. การจัดกลุ่มภาษาลาวในจังหวัดสพุรรณบรุีโดยใช้เสียงวรรณยุกต์ 
โดย  รองศาสตราจารยส์ุวัฒนา  เลี่ยมประวัต ิ

13.25 - 13.45 น. การยืมค าแผลงภาษาเขมรที่ปรากฏในวรรณคดสีมัยอยุธยาตอนต้น 
โดย นางสาวสุวีณา  ไชยพัฒน์ 

13.50 - 14.10 น. “พระบาฬีค าประดับ” สู่ “เนื้อความค าประดับ”: การศึกษากลวิธีการแปลค าศัพท์ 
ในนันโทปนันทสูตรค าหลวง 
โดย  รองศาสตราจารย์จไุรรัตน์   ลักษณะศิร ิ

14.15 - 14.35 น. เปรียบเทยีบแนวความคดิต่อการไม่ใช้ค าสรรพนามของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 
โดย  อาจารย์กนก  รุ่งกีรติกุล 

14.40 - 15.00 น. ปัญหาในการแปลเพลงลูกทุ่งไทยเป็นภาษาเยอรมัน  
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ 

15.15 - 15.35 น. นวนิยายวัยรุ่น: ภาพตัวแทนความเป็นวัยรุ่นไทยในวรรณกรรมสมัยนยิม 
โดย  อาจารย์อนุชา  พิมศักดิ์ 

15.40 - 16.00 น. การบ่งกลุ่มนามในฐานะไวยากรณแ์ละอัตลักษณภ์าษาไทย  
กรณีศึกษาค านามประสมและค าเรียกช่ือพืช 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชล ีสิงห์น้อย วงศ์วัฒนา 

16.05 - 16.25 น. การศึกษาระเบียบการเล่าเรื่องของอรรถกถาธรรมบท 
โดย  นางสาวเกศน ี นุชทองม่วง 

16.30 - 16.50 น. ตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนไทยแนวแฟนตาซีช่วง พ.ศ. 2545-2554: ที่มาของตัวละคร 
โดย  นางสาวสุภาสิณี  คุ้มไพร ี
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ห้อง 203 
หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม” 

ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง: อาจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ 

เวลา ชื่อบทความ / ผู้น าเสนอ 
11.00 - 11.20 น. ความหลากหลายของกลุม่คนในชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา: วิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร ์

โดย  อาจารย์เพชรรุ่ง  เทียนปิ๋วโรจน์ 

11.25 - 11.45 น. สตรไีทยกับการประกอบอาชีพในสมัยรัชกาลที ่5 – รัชกาลที่ 6 
โดย  อาจารย์ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล 

13.00 - 13.20 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของบางกอกฝั่งตะวันตกในต้นรตันโกสินทร์ พ.ศ. 2325–2398 
โดย  อาจารย์วัลล ี นวลหอม 

13.25 - 13.45 น. การสร้างภาพลักษณ์ของ “สยามใหม”่ ในตราอารม์แผ่นดินสมยัต้นรัชกาล 
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2435) 
โดย  นายเรวัตร  หินอ่อน 

13.50 - 14.10 น. พัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองอุบลราชธานี (พ.ศ. 2477–ปัจจุบัน) 
โดย  นายธันยพงศ ์ สารรัตน ์

14.15 - 14.35 น. การจัดการวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ผ่านการออกแบบผ้ากลุ่มชาติพันธุ์  
พื้นที่อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
โดย  นางสาวศริินิภา  จาดชนบท 

14.40 - 15.00 น. การพัฒนาการแสดงหุ่นกระบอกไทยเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม 
โดย  อาจารย์ ดร.เกรียงไกร  วัฒนาสวัสดิ ์

15.15 - 15.35 น. ส านึกเชิงนิเวศในนวนิยายไทยยุคแรก ศึกษาจากนวนิยายของไมเ้มอืงเดิม 
โดย  นายทนงศ์  จันทะมาตย ์

15.40 - 16.00 น. โน:  ความหมายใต้หน้ากาก 
โดย  อาจารย์มุจรินทร ์ อิทธิพงษ์ 

16.05 - 16.25 น. การวิเคราะห์เพลงเขมรปี่แก้ว ทางสักวา 
โดย  อาจารย์บุณฑริกา เจริญชินวฒุิ 
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ห้อง 204 
หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรและการจัดการ” 

ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง: ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ 

เวลา ชื่อบทความ / ผู้น าเสนอ 
11.00 - 11.20 น. การพลิกโฉมกองบังคับการปราบปรามสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

โดย  พลต ารวจตรีสุพิศาล  ภักดีนฤนาถ 

11.25 - 11.45 น. การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกสส์ู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดย  ว่าท่ีร้อยเอกสารตัน ์ เถื่อนสวุรรณ 

13.00 - 13.20 น. การวิจัยภาพลักษณเ์พื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมอง
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
โดย  อาจารย์เกศิน ี บัวดิศ 

13.25 - 13.45 น. ผลกระทบเชิงประจักษ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการโทรคมนาคม 
โดย  นายทวีป  เพ็ชร์สุวรรณ ์

13.50 - 14.10 น. แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของกิจการโทรคมนาคม 
โดย  นางสาวเกษศริ ิ โมรา 

14.15 - 14.35 น. ผลของการรบัรู้บรรยากาศองค์การ และความพึงพอใจในงานท่ีมีต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
โดย  นางสาวเตือนใจ  แซ่หล ี

14.40 - 15.00 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงานบริษัทสามเสนบริวเวอรี่ จ ากัด 
โดย  นางสาวมลนิชา  จันทร์เปรม 

15.15 - 15.35 น. ภาวะผู้น า ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการท างานของหัวหน้างานอุตสาหกรรมไก่
แปรรูปของไทย  
โดย  นายตณิณ ์ รัตนประเสริฐ 

15.40 - 16.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวันออก 
โดย  นางสาวดลชนก  เขียวศิร ิ

16.05 - 16.25 น. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค 
ในการท างานของธุรกิจที่ปรึกษาด้านการออกแบบทางวิศวกรรม 
โดย  นางสาวกาญจน ค าแหง 
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ห้อง 205 
หัวข้อ “การจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน” 

ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง: อาจารย์รุ่งธิวา ขลิบเงิน 

เวลา ชื่อบทความ / ผู้น าเสนอ 
11.00 - 11.20 น. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 
โดย  อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น 

11.25 - 11.45 น. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
โดย  อาจารย์ ดร.เชษฐ์ภณฏั ลีลาศรีสริ ิ

13.00 - 13.20 น. อัตลักษณ์วิวัฒน์: การพัฒนาโมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพื่อส่งเสรมิสมรรถนะครูที่ปรึกษา 
โดย  อาจารย์มณฑิรา  อินจ่าย 

13.25 - 13.45 น. ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน:์ กรณีศึกษานักศึกษา 
รายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
โดย  อาจารย์ณรงค์วรรษ  บุญมา 

13.50 - 14.10 น. โครงการวิจัยต่อเนื่องจากงานบริการวิชาการด้านการส่งเสรมิความคดิและพฤติกรรม 
การออมของนักเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรยีนชุมชนสุเหรา่บ้านดอน 
โดย  อาจารย ์ดร.ล่ าสัน  เลิศกลูประหยดั 

14.15 - 14.35 น. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
โดย  อาจารย์ศุภศิว ์ สุวรรณเกษร 

14.40 - 15.00 น. การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในหนังสือแบบเรียนกลุม่สาระ 
การเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย:  
กรณีศึกษาโรงเรยีนโยธินบูรณะ 
โดย  นายเฉลิมพร  จันทร์ทอง 

15.15 - 15.35 น. แนวทางการจัดเก็บผลงานศิลปะของนักศึกษา กรณีศึกษาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา 
สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
โดย  นายศักระ  สังขทรัพย ์

15.40 - 16.00 น. รูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทยส าหรบัเด็กเริ่มเรียนอ่านเขียนเบื้องต้น 
ตั้งแต่สมยัรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน 
โดย  นางสาวรุ่งอรณุ  โรจน์รัตนาด ารง 

16.05 - 16.25 น. การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ์   
โดย  นางบุรียา  แตงพันธ ์
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ห้อง 209 
หัวข้อ “ศาสนา ชุมชน” 

ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง: อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค ์

เวลา ชื่อบทความ / ผู้น าเสนอ 
11.00 - 11.20 น. พหุเทวนิยมท่ามกลางสี่แยกทุนนิยมในมหานครกรุงเทพ 

โดย  รองศาสตราจารย ์ดร.จารุวรรณ  ข าเพชร 

11.25 - 11.45 น. มัสยิดแบบตะวันตกในกรุงเทพมหานคร: การผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอิสลาม 

กับสถาปัตยกรรมตะวันตก 

โดย  นางสาววสมน สาณะเสน 

13.00 - 13.20 น. เปรียบเทยีบแนวคิดเกีย่วกับสันตภิาพและสันติวิธีเบื้องต้นของชัยยดิ กุฏุบ  

พุทธทาสภิกขุ มหาตมะ คานธ ีและมารต์ิน ลูเธอร์ คิง จูเนยีร ์ 

โดย  อาจารย์มนตร ี  วิวาห์สุข 

13.25 - 13.45 น. การวิเคราะห์ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมและแนวโนม้พฤตกิรรมการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร 

โดย  นายศรัณย ์ วิทยากรบัณฑติ 

13.50 - 14.10 น. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชน ต าบลบางนางลี่ 

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

โดย  อาจารย์สัคพัศ  แสงฉาย 

14.15 - 14.35 น. การพัฒนากลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

โดย  อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว   

14.40 - 15.00 น. ปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จของโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว กรุงเทพมหานคร 

โดย  รองศาสตราจารย์วไิลลักษณ ์ รัตนเพียรธัมมะ 

15.15 - 15.35 น. การปรับตัวของชาวเลอรูักลาโว้ยแห่งทะเลอันดามัน 

โดย  อาจารย์นฤมล ขุนวีช่วย   

15.40 - 16.00 น. การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมในชุมชนกะเหรี่ยง กรณีศึกษา 
ชุมชนมิตตารัฐทวาย ประเทศเมียนมาร์ 
โดย  อาจารย์ศศิพงศ ์ โออินทร์ 

16.05 - 16.25 น. แนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
เทศบาลต าบลปากดง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร   
โดย  นายกฤษณะ สุวรรณปัญญากุล 
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ห้อง 211 
หัวข้อ “การท่องเที่ยว เทคโนโลยี” 

ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง: อาจารย์จิรพนธ์ ธนศานติ 

เวลา ชื่อบทความ / ผู้น าเสนอ 
11.00 - 11.20 น. การศึกษาเพื่อพัฒนาปัจจัยและตัวช้ีวัดของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

ส าหรับเทศกาลท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรม 
โดย  อาจารย์วรานนท ์ แสงวิจิตร 

11.25 - 11.45 น. การศึกษากระบวนการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม:  
กรณีศึกษาศูนย์วัฒนธรรมเฉลมิราชวัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก  
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.หทัยรัตน ์ มาประณตี 

13.00 - 13.20 น. การสื่อความหมายอุทยานประวตัศิาสตร์เมืองสิงหเ์ป็นแหล่งเรียนรูท้างวัฒนธรรม 
โดย  นางสาวสายทิพย ์ จันทรสรุยิศักดิ ์

13.25 - 13.45 น. กลยุทธ์การพัฒนาตลาดร้อยปี สามชุกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
โดย  นางสาวศิธา  แก้วเรือง 

13.50 - 14.10 น. แผนการจดัการพิพิธภณัฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสน)ี  
ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดย  นางสาวณัฎฐ์ฏาพร  ศรีวิลาศ 

14.15 - 14.35 น. การพยากรณ์เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ (สมาชิกสมทบ) ของสหกรณอ์อมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จ ากัด 
โดย  นางสาวฉัตรสรวง  สัมพันธ์ศริิกุล  

14.40 - 15.00 น. ความต้องการในการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรที่ปฏิบตัิงาน 
ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ 

15.15 - 15.35 น. การประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินของสวนสาธารณะในเมือง  
กรณีศึกษา: สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
โดย  นายวีระ  ปะทะขีนัง 

15.40 - 16.00 น. การประยุกต์แบบจ าลอง CLUE-S เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
และสิ่งปกคลุมดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่หยอด อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย  อาจารย์คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา 

16.05 - 16.25 น. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เพื่อสนับสนุนการป้องกันน้ าท่วม 
บริเวณคณะอักษรศาสตร ์มหาวิทยาลัยศลิปากร 
โดย  อาจารย์ พ.อ.อ.ดร.สมคดิ  ภมูิโคกรักษ ์
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ห้อง 212 
หัวข้อ “สังคมและวัฒนธรรม” 

ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง: อาจารย์กฤษดา ไพรวรรณ์ 

เวลา ชื่อบทความ / ผูน้ าเสนอ 

11.00 - 11.20 น. จริยธรรมกับกลไกการก ากับดูแลสือ่ โทรทัศน์ในยุคโทรทัศน์ดจิิตอล 
โดย  อาจารย์กฤษณ์กวี  จันทขันธ ์

11.25 - 11.45 น. รูปแบบการจูงใจให้นักศึกษามหาวทิยาลัยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
โดย  อาจารย์ ดร.ผจงสุข  เนียมประดิษฐ ์

13.00 - 13.20 น. อัตลักษณ์ของชาติและความขดัแยง้ 
โดย  อาจารย์จันทร์พา  ทัดภูธร 

13.25 - 13.45 น. ภาษาอาเซียน: ภาษาใดเป็นที่รู้จักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมากที่สุด 
โดย  อาจารย์ชญาณ์นันท์ ปติิกรพวงเพชร  

13.50 - 14.10 น. ปัจจัยในการก าหนดเงินเฟ้อในประเทศไทย 
โดย  อาจารย์ประภัสสร ค าสวัสดิ ์

14.15 - 14.35 น. วิถีชีวิตริมคลองกับการปรับตัวในช่วงฤดูน้ าหลากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดย  อาจารย์คมลักษณ์  ไชยยะ 

14.40 - 15.00 น. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสภาพการจ้างงาน และการว่างงานในประเทศไทย 
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 
โดย  อาจารย์นิภาพรรณ  เจนสันติกุล 

15.15 - 15.35 น. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนใน 
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
โดย  นายเอก  วงศ์อนันต์ 

15.40 - 16.00 น. การจ้างเหมาในกิจการต่อเนื่องประมงและผลกระทบต่อแรงงานเด็ก: กรณีศึกษา  
จังหวัดสมุทรสาคร 
โดย  อาจารย์ไพรินทร์ มากเจริญ 

16.05 - 16.25 น. การศึกษาผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
ของจังหวัดนครปฐม 
โดย  นางสุภาภรณ์ เลี้ยงอ านวย 
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ห้อง 303 

การน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS (1) 

ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง: อาจารย์จิตสุภัค  ตันติเกษตรกิจ   

เวลา ชื่อบทความ / ผู้น าเสนอ 

11.00 - 11.20 น. ค าเรียกแทนช่ือนักร้องเกาหลี 
โดย  นางสาววาสิฏฐี สุวรรณพาณชิย์   

11.25 - 11.45 น. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีในนวนิยายเรื่อง ในวารวันของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม 
โดย  นางสาวชุตินันท์  มาลาธรรม   

13.00 - 13.20 น. แรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน  
โดย  นางสาวอรณุโรจน์ สอนเถื่อน 

13.25 - 13.45 น. บทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถในฐานะผูส้ าเรจ็ราชการ
แผ่นดินต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2440 
โดย  นายปวินญาพัฒน์ วรพันธ์ 

13.50 - 14.10 น. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับ กสทช. กรณีศึกษาทีวีดิจติอล 
โดย  นางสาวสกาวเดือน ทวนทอง นางสาวอรนัย อาจอ่อนศร ี  
       นางสาวอุรพี จุลิมาศาสตร ์

14.15 - 14.35 น. การตั้งถิ่นฐานของชุมชนศรัทธาวัดนาหวาย 
โดย  นายบริพตัร อินปาตะ๊ 

14.40 - 15.00 น. จากท่าเรือสู่สลัมคลองเตย: ผลพวงของการพัฒนาประเทศสะท้อนสภาพชุมชนเมือง 
ที่ถูกมองว่าเป็นปัญหา 
โดย  นายปรยีดิษฐ์ เพิ่มพูน 

15.15 - 15.35 น. ยุทธศาสตร์ใหม่ของจีนในการเมืองระหว่างประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: 
กรณีศึกษาอ านาจอ่อนผ่านสถาบนัขงจื่อในไทย 
โดย  นางสาวพรรณทิพย์ สุทธาเวศ 
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ห้อง 304 
การน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS (2) 
ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง: อาจารย์เอกวิทย์  ศรีส าอางค์ 

เวลา ชื่อบทความ / ผู้น าเสนอ 
11.00 - 11.20 น. การท างานกลางคืนของนักศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

โดย  นายณัฐพงษ์ ดีศรีศักดิ์  นายภาณุพงศ์ ค้าทวี  นายธนาสิน เล้าอรุณ 
11.25 - 11.45 น. ทุนทางสังคมในภูมิภาคตะวันตก: กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้สมุนไพร 

ของปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดนครปฐม 
โดย  นายปฐมพงษ์ จงศักดิ์สวสัดิ์ นางสาวกฤตพร คณุธรณ ์

13.00 - 13.20 น. ชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศกึษาชุมชนกะเหรี่ยงหมู่บา้นกล้วย  
ต าบลวังยาว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบรุ ี
โดย  นายเกียรติศักดิ์ ตรีพัฒน์ นางสาวชนิภา ธรรมศร 

13.25 - 13.45 น. ชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษาชุมชนต่อเรือพายศิษย์หลวงปู่แทน  
ต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
โดย  นายรตันพร ตลุากรณ์ นางสาวพลอยไพลิน ชินวงษ์ นางสาวธนพร หนักไหล่ 

13.50 - 14.10 น. แผนการตลาดท่าอากาศยาน  
โดย  นายนาวิน ละมั่งทอง       นายศิวะพล จุนชนะเวชานันท์ 
       นายนิธิพีร์ สมบัติพินพง   นายสรรเพชญ นีละโยธิน          

14.15 - 14.35 น. แผนการตลาดธุรกิจรถยนตส์่วนบุคคล  
โดย  นางสาวโศจิรา ชวนะกุลานันท์ นายวิริยะ รงค์ทอง   นางสาวกันยรัต ศิริธรรมนิเวศ 
       นางสาวกวินทิพย์ ขุนงาม       นายธนเดช เจียวชิระกุล  

14.40 - 15.00 น. แผนการตลาดธุรกิจสื่อสาร  
โดย  นางสาวเจนจิรา มหรรชกลุ นายจักรพงษ์ ค าปัน  
       นายนฤดล ยอดวงศ์         นางสาวมณรีัตน์ แสนสุขทวี 

15.15 - 15.35 น. การศึกษารูปแบบทางพื้นที่และลักษณะการประกอบการค้าของตลาดนัด 
ในเขตเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
โดย  นายศักดา กุลประกอบกิจ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและคัดกรองผลงาน 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที ่4 

 
   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์เนาวนิตย ์ สงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ปนัเขื่อนขัติย ์

รองศาสตราจารย์ปรีชา  คุวินทร์พันธุ์ อาจารย์ ดร.นรเศรษฐ์  พิสิฐพันพร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธวัศ  สัมพันธ์พาณิชย์ อาจารย์ ดร.มยรุี ถาวรพัฒน ์

อาจารย์อรอุมา  เจรญิสุข อาจารย์ ดร.อิสระ  ชูศรี 
อาจารย์อดิศร  เสมแย้ม อาจารย์ ดร.วีรนันท์  ด ารงสกุล 

 อาจารย์ ดร.พชร สุวรรณภาชน ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ โปธิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ อาจารย์ ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วลี เฑียรบญุเลิศรตัน ์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ นามสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิรยิา กุลชนะรัตน ์ อาจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม 

อาจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว อาจารย์ ดร.อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน ์

อาจารย์ ดร.วารณุี ลภันโชคด ี  

อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ 
 รองศาสตราจารย์สุพาดา  สิริกตุตา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ชุ่มวัฒนะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งสวสัดิ์ ไชยะกุล รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  ข าเพชร   
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  พันธนะหิรัญ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชร ีศรีสังข ์
อาจารย์ก้องกาญจน ์ วชิรพนัง รองศาสตราจารย์ ดร.วรพิทย ์ มีมาก 
 รองศาสตราจารย์มานพ  วิสุทธแิพทย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย ์ เจียรจิตต ์
รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ ค าหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา  สมบัติวัฒนา 
อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรีย ์กานต์เรืองศิร ิ 
อาจารย์เทียมสรูย์  สิรศิรีศักดิ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์  กุลรัตนมณีพร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน ์ มาประณีต 
มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิริพร  เกรียงไกรเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลัยาณ ีกุลชัย 
อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พนัธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลับพลึง  คงชนะ 
อาจารย์ ดร.สุชาดา พงษ์กิตติวิบูลย์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์าวิตร ี พิสณพุงศ์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 วันที่ 7 พ.ค. 2557 

 

ป 
 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ดาบเพชร อาจารย์อิทธิพัทธ ์ สุวทันพรกูล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลับพลึง  คงชนะ อาจารย์วิไลลักษณ ์ ลังกา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  อินจันทร์ อาจารย์ชูพินิจ  เกษมณ ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริวัฒน์  เจรญิสถาพรกลุ อาจารย์ฐาปนีย ์ สังสิทธิกุล 
อาจารย์ ดร.นิต ิ มณีกาญจน ์ อาจารย์ปรวัน  แพทยานนท ์
อาจารย์ ดร.มาโนชญ ์ อารีย ์ อาจารย์ศริิวรรณ  วิบูลย์มา 
อาจารย์ ดร.จิราภา  พฤกษ์พาด ี  
อาจารย์ ดร.จุฬณ ี  ตันติกุลานันท ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

อาจารย์ ดร.ธันนิกานต ์ ชยันตราคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ  ธรณีนิติญาณ 

อาจารย์ ดร.สถาพร   มนต์ประภสัสร  
อาจารย์ ดร.ปรีชญาณ ์ นักฟ้อน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารยส์ิริภา  สงเคราะห ์ รองศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน ์

อาจารยส์ุรพล  จรรยากลู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์ 
อาจารย์ ดร.ญาณพล  แสงสันต ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  บวัสมบูรณ ์
อาจารย์ถวัลย ์ ภูถวัลย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ราวุท  ตันณกีุล 
อาจารย์ ดร.ล่ าสัน  เลิศกลูประหยัด ผู้ช่วยศาสตราจารยส์รรเสริญ   สันติวงศ์ 
อาจารย์ ดร.ดลฤด ี สุวรรณคีร ี อาจารย์ ดร.กังวล  คัชชิมา 
อาจารย์ ดร.ธนภูม ิ อติเวทิน  

อาจารย์ ดร.สุธาทิพย ์ ชวนะเวสสกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย์ ดร.กัลยา  แซ่อั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐกร  สงคราม 
อาจารย์ ดร.พนิต  กุลศิร ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย  กุลชัย 
อาจารย์ ดร.จิโรจน์  บูรณศิร ิ อาจารย์โชติวิทย์  พงศ์เสริมผล 

อาจารยส์ิฏฐากร  ชูทรัพย ์  
อาจารย์ ดร.เพ็ชรัตน ์ ไสยสมบตั ิ หน่วยงานอื่น ๆ 

อาจารย์ ดร.กัลยกติติ ์ กีรติอังกูร รองศาสตราจารย์ณรงค ์ พ่วงพิศ 

อาจารย์ ดร.ปกรณ ์ เมฆแสงสวย รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  มูลศลิป ์

อาจารย์ ดร.สรุัสวด ี อิฐรัตน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงเดือน  นาราสัจจ ์

อาจารย์ ดร.อัญชลี  สุขในสิทธ์ิ พลเอกธนพล  บุณโยปัษฎัมภ ์

อาจารย์ ดร.วรางคณา  อดิศรประเสริฐ พ.ต.ต.ดร.อัครพล  บุณโยปัษฎัมภ ์
อาจารย์ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล อาจารย์วิศิษญม์น   ศรนิลทา 
ว่าท่ีร้อยเอกวฤษฎิ์  อินทร์มา อาจารย์โศจิลักษณ ์ กมลศักดาวิกลุ 
อาจารย์รณิดา  เชยชุ่ม นายพีรพน  พิสณุพงศ ์
อาจารย์รัฐ  สาเรือง  
 


