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SMARTS คือ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ
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University, Sriracha Campus) คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลั ยศิลปากร  (Faculty of Arts, 

Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom 

Rajabhat University) 

 เครือข่าย SMARTS ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ

เป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาของ

สถาบันการศึกษาในเครือข่าย รวมทั้งนักวิชาการและนักศึกษาทั่วไป ได้น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง  

ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันหลากหลายร่วมกัน อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์

และต่อยอดผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคเอเชียหรือระดับโลกต่อไป   

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ก าหนดจัดขึ้นในหัวข้อ“อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 

2015” (Asian Identities 2015) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะตอกย้ าให้เห็นความส าคัญของมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ในฐานะที่ส่งเสริมให้บังเกิดความเข้าใจอย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” แห่งความเป็น

มนุษย์และความเป็นสังคมอันสลับซับซ้อน  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการยอมรับความแตกต่างทางสังคม

วัฒนธรรมทุกมิติและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

คณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้รวบรวมบทความวิจัยฉบับเต็มทุกเรื่องไว้ใน “รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมทางวิชาการ” (proceedings) ฉบับนี้ เพ่ือเผยแพร่สู่แวดวงการศึกษาและชุมชนในวงกว้าง 

รวมทั้งเพ่ือเป็นประจักษ์พยานแห่งความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อัน

ทรงคุณค่า 
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กชกร  คชวิเศษ 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า กรณีศึกษา : คลองแสนแสบ.... 
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จิตรทิวา  พิมพ์สวุรรณ 
 ศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบางกะเจ้า……………………………………………….…………. 

ฉัตรฑริกา  กระเสาร์ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและต าแหนง่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ……………………………………. 

ทิพยากร  นิลวิเชียร 
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จังหวัดนครปฐม…………………………………………………………………....…………………………………………… 
เจมจิรา  เกิดเทวา 
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที ่5:  อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2015 
The 5th National SMARTS Conference: Asian Identities 2015 

 
 

1. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 หัวข้อ อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2015 
     The 5th National SMARTS Conference: Asian Identities 2015 
 

2. หลักการและเหตุผล 

SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หน่วยงานทั้ง 4 ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS 
ขึ้น เพื่อเป็นเวทีส าหรับให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ทั้งสถาบันในเครือข่ายและจากสถาบันต่าง ๆ ได้เข้า
ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน
ด้วย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ได้ด าเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องกันทุกปี มาตั้งแต่           
ปี พ.ศ. 2554 โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งแรก  ต่อมาใน          
ปี พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งที่ 2             
ปี พ.ศ. 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดประชุม และ          
ในปี พ.ศ. 2557 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งที่ 4 ซ่ึงการจัดประชุม          
แต่ละครั้งได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมา  

ในปี พ.ศ 2558 หน่วยงานทั้งสี่ ได้เห็นความส าคัญที่จะจัดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS 
ต่อไป โดยครั้งที่ 5 นี้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้รับผิดชอบจัดการประชุม ในวันศุกร์ที่ 3 
กรกฎาคม 2558 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในหัวข้อ “อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2015” 
(Asian Identities 2015) 

สถาบันเครือข่ายทั้ง 4 สถาบัน ได้ขยายมุมมองที่กว้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การศึกษาทั้งภูมิภาค
เอเชีย อันประกอบด้วยเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันตก เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียกลาง 
และเอเชียใต้ โดยแต่ละพื้นที่ต่างมีลักษณะทางธรรมชาติ ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม  
ทั้งที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน จนน าไปสู่การมีอัตลักษณ์แห่งเอเชียที่โดดเด่นในบริบทโลก การจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 นี้ ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่น าไปสู่การรู้จักและเข้าใจอัตลักษณ์ของภูมิภาค
เอเชียในหลายมิติ อันจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและอื่น ๆ ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียต่อไป  

 

สาขาวิชาที่เปิดรับผลงาน 
 รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน กฎหมาย สังคมวิทยา           

มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ภาษาศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ศิลปกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด 
สื่อสารมวลชน การบัญชี การเงินและการธนาคาร ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการ                
โลจิสติกส์ การศึกษา 
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 3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้ที่เกดิจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบณัฑิตศกึษาจาก 

สถาบันอุดมศึกษา และบคุคลทัว่ไป 
 3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเหน็และประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิจัย
ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศกึษา และบุคคลทั่วไป 

 3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน ดังน้ี 
 4.1 ผู้น าเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาหรือของสถาบันอุดมศึกษาใน
สถาบันเครือข่ายและสถาบันอื่น และบุคคลทั่วไป 
 4.2 ผู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป  
 

5. ข้ันตอนด าเนินการ 
เปิดรับบทความฉบบัเต็ม 1 ธันวาคม 2557 – 10 เมษายน 2558 
ลงทะเบียนและช าระเงิน 1 ธันวาคม 2557 – 17 เมษายน 2558 
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม 28 พฤษภาคม 2558 
แจ้งผลการปรับแก้บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1 มิถุนายน 2558 
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แกไ้ขแล้ว 12 มิถุนายน 2558 
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 3 กรกฎาคม 2558 
 

6. วันเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 
    ระยะเวลา 1 วัน คอื วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 7.1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

7.2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
7.3 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 7.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.1 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียในมิติต่าง ๆ เพิ่มขึ้น   
    8.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ทางการวิจัยอย่างกว้างขวาง 
   8.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งที ่5 

                      
 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ชุมวัฒนะ    ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์   ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์  ชยันตราคม    รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผจงศักดิ์  หมวดสง    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ล ่าสัน  เลิศกูลประหยัด    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ปกรณ์  เมฆแสงสวย    กรรมการ 
นางสาวศุภรดา  เต็มภัทรกุล     กรรมการ 
นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค ์    กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อาจารย์เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์     ที่ปรึกษาโครงการ 
อาจารย์ ดร.ศุภาภาส  ค าโตนด    ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี ตันติวงศ์วาณิช   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ ์   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค ์   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ภูวาเดช โหราเรือง     กรรมการ 
อาจารย์ ดร.กิติยา ทัศนะบรรจง    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.จุมพฏ บริราช     กรรมการ 
อาจารย์สิทธิเดช บ ารุงทรัพย์     กรรมการ 
อาจารย์ ดร.พงศ์ภัค บานชื่น     กรรมการ 
อาจารย์รัชรินทร์ แสงอรุณ     กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัด   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นิรุตติกุล    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  งามแดน    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ชุติมา โล่งจิตร     กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ สวัสด์ิรัมย์    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา ไชยะกุล    กรรมการ 
อาจารย์ปิยะดา อุกะโชค     กรรมการ 
อาจารย์ศรันย์ ด่ันสถิตย์     กรรมการ 
อาจารย์ณรงค์พงศ์ เพิ่มผล     กรรมการ 
นางสาวจิราพร เจนดง     กรรมการและเลขานุการ 

mailto:hm531010339@swu.ac.th


 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 5 วันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 

  The 5th National SMARTS Conference: Asian Identities 2015 ฌ 

 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม   ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ ดร.กัลยา  เทียนวงศ ์     ประธานกรรมการ 
 อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวนิ     รองประธานกรรมการ 
 อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน     กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน   กรรมการ 
 อาจารย์ประสิทธิ์ชัย จรัสชัยวรรณา    กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดาวัลย์  คุณานนทว์ิทยา     กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์  ช่างทอง     กรรมการ  
 อาจารย์ ดร.ภูรดา  เซี่ยงจ๊ง     กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ระเบียบ  สุภวริี     กรรมการ 
 อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี     กรรมการ 
 อาจารย์สันติชัย  ปรีชาบุญฤทธิ ์    กรรมการ  
 อาจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ    กรรมการ 
 นางสาวกาญจนา ชัยจินดา     กรรมการ 
 นางพัชรินทร์  แสงทอง     กรรมการ 
 นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์     กรรมการ 
 นายโกวิทย์  หล าชุ่ม      กรรมการ 
 นายจักรกริศน์  แก้วนุช     กรรมการ 
 นายนรินทร์  จันทร์ผดุง     กรรมการ 
 นางสาวนฤมล  อุปริมพาณิช     กรรมการ 
 นางสาววรรณา  วงษ์ธง     กรรมการ 
 นายสิทธิชนะชัย  จิระศิริโชติ     กรรมการ 
 นางสาวชุลีพรรณ  เคารพธรรม     กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม    ประธานกรรมการ 
 อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์     กรรมการ 
 อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศร ี     กรรมการ 
 อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว     กรรมการ 
 อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ ์    กรรมการ 
 อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา     กรรมการ 
 อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ     กรรมการ 
 อาจารย์จิตรภณ สุนทร     กรรมการ 
 นางสาวอ้อมนภา จ าปาอ่อน     กรรมการและเลขานุการ 
 

http://www.arts.su.ac.th/depart/depart_library/A_JUTHARAT.html
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและคัดกรองผลงาน 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งที ่5 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ   คณะอักษรศาสตร ์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว   คณะศึกษาศาสตร์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภารัตน์ แสงจันทร ์  คณะศึกษาศาสตร์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า   คณะสังคมศาสตร์   
อาจารย์ ดร.กนิษฐา ชิตช่าง    คณะสังคมศาสตร์   
รองศาสตราจารย์สริิกร  กาญจนสนุทร   คณะสังคมศาสตร์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจุิตรา เจริญหิรญัยิ่งยศ  คณะสังคมศาสตร์   
รองศาสตราจารย์ ดร.วไิลศักดิ์ กิ่งค า   คณะมนุษยศาสตร์   
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ทินรัตน ์   คณะมนุษยศาสตร์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิรยิา กุลชนะรัตน ์   คณะบริหารธรุกิจ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภสัรา พงษ์สุขเวชกุล  คณะวิทยาการจัดการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นริุตติกุล   คณะวิทยาการจัดการ   
อาจารย์ ดร.กิติยา ทัศนะบรรจง    คณะวิทยาการจัดการ   
อาจารย์ ดร.ชุติมา โล่งจิตร    คณะวิทยาการจัดการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค ์  คณะวิทยาการจัดการ   
อาจารย์ ดร.ศุภาภาส ค าโตนด    คณะวิทยาการจัดการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารณุี ตันติวงศ์วานิช   คณะวิทยาการจัดการ   
อาจารย์ ดร.จุมพฏ บริราช    คณะวิทยาการจัดการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี นิสสยัสุข    คณะวิทยาการจัดการ   

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 อาจารย์ ดร.สุวรรธนา เทพจิต    คณะศลิปศาสตร์ประยุกต์  
        
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย ์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต ์   วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบรูณ์  ศริิสรรหิรัญ        คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์  พลอยแหวน          คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  อมรสริิพงศ์  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วรพงษ ์   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน  อยู่เถา   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
อาจารย์ ดร.กฤษณ์  รักชาตเิจรญิ         คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

อาจารย์ ดร.บุญสม  เกษะประดิษฐ์   วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  
อาจารย์ ดร.ศรณัย์  ธิตลิักษณ์     วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
รองศาสตราจารย์ ดร.วไิลรัตน์  ครีินทร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  น้อยทิม               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
อาจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกลุ             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

รองศาสตราจารย์ ดร.ส าเนยีง เลื่อมใส   คณะโบราณคดี  
อาจารย์ ดร.เกรยีงไกร เกดิศิร ิ    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว  คณะวิทยาการจัดการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จติศักดิ์ พุฒจร   คณะวิทยาการจัดการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม   คณะอักษรศาสตร์  
รองศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรณุรตัน์   คณะอักษรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน   คณะอักษรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ ์   คณะอักษรศาสตร ์
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค ์    คณะอักษรศาสตร์  
รองศาสตราจารย์บาหยัน อ่ิมส าราญ   คณะอักษรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์รรเสริญ สันติธญะวงศ์   คณะอักษรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ราวุท ตันณีกลุ   คณะอักษรศาสตร ์
อาจารย์ พ.อ.อ.ดร.สมคิด ภูมโิคกรักษ์   คณะอักษรศาสตร ์
อาจารย์ ดร.สมุาลี ลิ้มประเสริฐ    คณะอักษรศาสตร ์
อาจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ    คณะอักษรศาสตร ์
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ก าหนดการโครงการประชมุวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งที ่5  
หัวข้อ:  อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2015 

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสังคมสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 

 
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง 

ห้องประชุมประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

08.45 - 08.50 น. กล่าวรายงานโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ 
            คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

08.50 - 09.00 น. กล่าวเปิดงานโดย   รองศาสตราจารย์สุภา  ปานเจริญ 
          รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

09.00 - 09.45 น. 
 

กล่าวแนะน าประธานของสถาบันเครือข่าย 4 สถาบัน และมอบของที่ระลึก 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

กล่าวแนะน าผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินรายการประจ าห้อง และมอบของที่ระลึก 
09.45 - 10.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

     รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม  จันทร์ศิริ 
     อาจารย์ประจ าภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     นักวิจัยผลงานประดิษฐ์คิดค้นเหรียญทอง และนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ 

11.00 - 11.50 น. น าเสนอผลงานวิจัยกลุ่มย่อย ณ อาคารคณะสังคมศาสตร์ 
ชั้น 7-8  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
ห้องประชุมประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

13.00 - 14.20 น.  น าเสนอกลุ่มย่อย (ต่อ) 
ชั้น 7-8  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14.30 - 14.50 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 16.20 น. น าเสนอกลุ่มย่อย (ต่อ) 

ชั้น 7-8  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
16.30 น. จบการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 
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ตารางการน าเสนอผลงานวิจัย 

 

 

ห้อง 11-703 
หัวข้อ “ภาษาและวรรณกรรม” 

ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  เกรียงไกรเพ็ชร์ 

เวลา ชื่อบทความ / ผู้น าเสนอ 

11.00-11.20 น. โวหารและภาพพจน์ในพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดย รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลีย่มประวตัิ 

11.30-11.50 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษาไทยของครูในช้ันเรียนภาษาอังกฤษกับทัศนคติ 
ของนักเรียนมัธยมปลายของรัฐ 
โดย นางสาวอรชุมา  ลิ่มไตรรัตน ์

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.20 น. การศึกษาค าศัพท์ในพจนานุกรมค าใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
โดย นางสาวเปรมฤดี  เซ่งยี ่

13.30-13.50 น. ภาพครอบครัวในนวนิยายซีไรต์ : ภาพสะท้อนการเปลีย่นแปลงของครอบครัวไทย 
โดย นางสาววิชลดา  ยิ้มแยม้ 

14.00-14.20 น. การใช้ผังกราฟฟิกส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ 
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
โดย นางสาวเพ็ญพันธ์ุ  พัฒนศิลป ์

14.30-14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00-15.20 น. การใช้บทกวีในนวนิยายสืบสวนสอบสวนไทยตั้งแต่ พ.ศ.2550 

โดย อาจารย์ธงชัย  แซ่เจี่ย 
15.30-15.50 น. การแปรของเสยีง () () และ ()  ของคนสามระดับอายุในภาษาถิ่นตรัง 

โดย นายภูริภัทร หงษ์สกุล 

สิ้นสุดการน าเสนอ 
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ตารางการน าเสนอผลงานวิจัย 

 

ห้อง 11-704 

หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม” 

ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี  พิสณุพงศ์ 

                                    2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ดาบเพชร 

เวลา ชื่อบทความ / ผู้น าเสนอ 

11.00-11.20 น. การสร้างกระจับปี่ของบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์ 
โดย อาจารยส์ิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว 

11.30-11.50 น. จะเข้: การผลิตอัตลักษณ์ทางดนตรีในบริบทของดนตรีประจ าชาติ 
โดย นายมนศักดิ์  มหิงษ ์

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.20 น. ความคิดนอกกรอบทางทัศนศิลป์ของศิลปินไทย : กรณีศึกษาผลงานของ 

ศาสตราจารย์พิเศษ เฉลิม นาครีักษ์ 
โดย อาจารยป์ิยะนาถ อังควาณชิกุล 

13.30-13.50 น. การศึกษาวิเคราะห์มุมมองของรัฐที่มีต่อโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์  
พ.ศ. 2477 – 2521  : กรณีศึกษาเชิงประวัติศาสตร ์
โดย นายจตุญาณ  หัทยานันท์ 

14.00-14.20 น. ละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 เร่ือง “HELL[O] WHITE สวัสดีโลกสีขาว” 
โดย นางสาวเทียบทอง ช่อทับทมิ 

14.30-14.50 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.00-15.20 น. เศรษฐกิจแบบการค้าของดินแดนเวียดนามตอนใต้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 15-18 

โดย นางสาววชรพร  นวลตา 
15.30-15.50 น. กบฏผู้มีบุญในภาคอีสาน ระหว่างพ.ศ. 2479 – 2502 : กรณี หมอล าโสภา พลตรี  

พ.ศ. 2482 
โดย นางสาวศศิธร  คงจันทร ์

16.00-16.20 น. นโยบายชาตนิิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงครามกบัการตอ่ต้านการเผยแผ่คริสต์
ศาสนาของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส พ.ศ. 2481-2487 
โดย นายสิทธโิชค  อนุจนัทร์ 

สิ้นสุดการน าเสนอ 
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ตารางการน าเสนอผลงานวิจัย 

 

ห้อง 11-702 
หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรและการจัดการ” 

ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง : อาจารย์ ดร.ศุภิณญา  ญาณสมบูรณ์ 

เวลา ชื่อบทความ / ผู้น าเสนอ 
11.00-11.20 น. ผลของรูปแบบภาวะผู้น าและความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อผลการปฏิบัติงานของ 

หัวหน้างานระดับกลาง โรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ 
โดย นางสาวอนันธิดา  สุรังษ ี

11.30-11.50 น. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทากบัการขับเคลื่อนระบบราชการ ในประชาคมอาเซียน 
โดย อาจารย์สัคพัศ  แสงฉาย 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.20 น. การวิเคราะห์อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานภีายใต้เขตความเหมาะสม 

ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
โดย นางสาวภารดี  มินา 

13.30-13.50 น. การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชค : คืนก าไรใหลู้กค้าหรือการพนัน 
โดย อาจารย์ ดร.ภูวาเดช  โหราเรอืง 

14.00-14.20 น. การเปรยีบเทียบการรับรู้และทัศนคติต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้านความรบัผิดชอบต่อ 
สังคมของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มตี่อภาพลักษณ์บริษัทผู้ผลิตเบยีร์ 
โดย นางสาวนาวิน  คันศร 

สิ้นสุดการน าเสนอ 
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ตารางการน าเสนอผลงานวิจัย 

 

ห้อง 11-705 

หัวข้อ “การจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน” 

ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง : 1. อาจารย์ ดร.ปกรณ์  เมฆแสงสวย 

                                    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร  เกรียงไกรเพชร 

เวลา ชื่อบทความ / ผู้น าเสนอ 
11.00-11.20 น. วิจัยปฏิบัติการ: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คณุธรรมของ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โดย นางสาวปญัจพร  แสนจันทร ์

11.30-11.50 น. การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของนิสิต 
หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
โดย อาจารย์ ดร.อญัชลี  สุขในสิทธิ์ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.20 น. การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นเนื้อหาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ศูนย์ศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์วัดโพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม 
โดย อาจารย์ณรงค์วรรษ  บุญมา 

13.30-13.50 น. การลดมลพิษทางเสียงด้วยแถบตน้ไม้บนถนนอโศกมนตร ี
โดย นางสาวกชกร  คชวิเศษ 

14.00-14.20 น. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า กรณีศึกษา: คลองแสนแสบ 
โดย นางสาวธัญญาลักษณ์  รตนรณกร 

14.30-14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00-15.20 น. การหาปัจจยัเสีย่งท่ีท าให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน 

โดย นางสาวจติรทิวา  พิมพ์สุวรรณ 

15.30-15.50 น. ศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบางกะเจ้า 
โดย นางสาวฉตัรฑริกา  กระเสาร์ 

16.00-16.20น. ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและต าแหน่งที่เสีย่งต่อการเกดิอุบัติเหตุ 
โดย นางสาวทิพยากร  นิลวิเชียร 

สิ้นสุดการน าเสนอ 
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ตารางการน าเสนอผลงานวิจัย 

 

ห้อง 11-803 

หัวข้อ “กฎหมาย ศาสนา ชุมชน” 

ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง: 1. อาจารย์สิริภา  สงเคราะห์ 

                                     2. อาจารย์ ดร.นิติ  มณีกาญจน์  

เวลา ชื่อบทความ / ผู้น าเสนอ 

11.00-11.20 น. ผลกระทบจากการเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์ที่มีต่อชุมชนบริเวณด่านชายแดนตะวนัตก 
ของประเทศไทย 
โดย อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  ชวนะเวสสกุล 

11.30-11.50 น. พระพุทธศาสนากบัการพัฒนาชมุชน : กรณีศึกษาบทบาทการพฒันาชุมชนของ 
พระสงฆ์วัดไผ่รื่นรมย์ ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 
โดย นางสาวนฤมล ศรีเจิดจา้ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.20 น. การศึกษาจัดท าเพื่อยกร่างพระราชบัญญตัิการวิจัยที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... 
โดย อาจารย์ ดร.พันธ์เทพ  วิทติอนันต ์

13.30-13.50 น. การจัดท าข้อเสนอในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
เก่ียวกับการส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน 
โดย อาจารย์ ดร.พันธ์เทพ  วิทติอนันต ์

14.00-14.20 น. ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการโจรกรรมเอกลักษณ์ 
โดย รองศาสตราจารย์คณาธปิ  ทองรวีวงศ์ 

14.30-14.50 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.00-15.20 น. กลุ่มองค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
โดย นางสาวเจมจิรา  เกิดเทวา 

15.30-15.50 น. องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  
บ้านดอนขุนวิเศษ ต.ห้วยหมอนทอง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 
โดย นางสาวโสรยา  ชา้งเทศ 

สิ้นสุดการน าเสนอ 
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ตารางการน าเสนอผลงานวิจัย 

 

ห้อง 11-804 
หัวข้อ “การท่องเที่ยว เทคโนโลยี” 

ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง: รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  พันธนะหิรัญ 

เวลา ชื่อบทความ / ผู้น าเสนอ 

11.00-11.20 น. อัตลักษณ์ของ “กรุงเทพมหานคร” ผ่านมุมมองความเปน็อื่น 
โดย อาจารย์ ดร.ทิสวัส  ธ ารงสานต์ 

11.30-11.50 น. การศึกษารูปแบบทางพื้นที่ของการเกิดเหตุโจรกรรมรถยนต์ 
โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โดย ร.ต.ปริญญา  จนัทร์งาม 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.20 น. แนวทางการพัฒนาอัตลักษณท์างการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามนั 
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ 
โดย อาจารย์ฟา้พิไล  ทวสีินโสภา 

13.30-13.50 น. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยวชุมชนด้วยจักรยาน กรณีศึกษา  
ต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดย อาจารย์พรเพิ่ม  แซ่โง้ว 

14.00-14.20 น. การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดนิโดยโปรแกรมรหัสเปิด กรณีศึกษา  
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
โดย นายวุฒนิันท์  สมคะเณ 

สิ้นสุดการน าเสนอ 
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ตารางการน าเสนอผลงานวิจัย 

 

ห้อง 11-805 
หัวข้อ “สังคมและวัฒนธรรม” 

ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง: อาจารย์ถวัลย์  ภูถวัลย์ 

เวลา ชื่อบทความ / ผู้น าเสนอ 

11.00-11.20 น. การศึกษารูปแบบการดูแลเด็กและผู้สงูอายุของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง 
โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.หทยัรัตน์  บุณโยปัษฎัมภ์ 

11.30-11.50 น. การศึกษาทัศนคติของนิสตินักศึกษาที่มีต่อปัญหาคอร์รัปชนั 
โดย อาจารย์ ดร.เพ็ชรัตน์  ไสยสมบัติ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.20 น. การสร้างตัวตนของนักสิ่งแวดลอ้ม 

โดย นางสาวเบญจวรรณ  อุปชัฌาย์ 
13.30-13.50 น. อิทธิพลของสื่อการ์ตูนญี่ปุน่ที่สง่ผลต่ออัตลักษณ์การแต่งกายของกลุ่มคอสเพลย์ 

ในประเทศไทย 
โดย นางสาวอภิชยา  คุณยี์พันธุ์ 

14.00-14.20 น. แรงงานพมา่ในมุมมองของรัฐไทย : ความหวาดระแวงทีน่ าไปสูป่ัญหาความมัน่คง 
โดย อาจารย์ ดร.ศิพิมพ์  ศรบัลลังก์ 

14.30-14.50 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.00-15.20 น. ความเป็นเมืองบนถนนสุขุมวิท 
โดย รองศาสตราจารย์จารุวรรณ  ข าเพชร 

15.30-15.50 น. พฤติกรรมของผู้เล่นอินเตอร์เน็ตที่มาเล่น ณ รา้นอินเตอร์เน็ตบริเวณรอบ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
โดย อาจารย์พชิามณต์  ชาญสไุชย 

สิ้นสุดการน าเสนอ 
 

 

 
 


