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ตำรำงกำรน ำเสนอผลงำน ด 
หัวข้อ “การตลาดและการท่องเที่ยว” 
 ทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกซื้ออำหำรเพื่อสุขภำพของนักศึกษำ 

ที่ศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัย เขตจังหวัดปทุมธำนี  
ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป ์

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้ช้อปปิ้งแอปพลิเคชนัของนิสิตนักศึกษำในกรุงเทพมหำนคร 
ปณัสยช์นนั อภิเศวตกานต์  นัทธมน วีระกุล และลักษิกา เตชะธีราวัฒน ์

 พฤติกรรมกำรฟังเพลงและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรมิวสิค สตรีมมิ่งของผู้บริโภค Gen Y
กฤษฎา หลินภัทรชัย  สราวุธ บษุบาบาน  และฐติิกานต์ ประเดมิวงศ์ 

 ปัจจัยที่มีควำมสัมพนัธ์กับควำมพึงพอใจของผู้บริโภคต่อแอปพลิเคชันโมบำยแบงก์กิ้ง 
ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ทักษิณ อาสนทอง 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของผู้บริโภคในกำรใช้บริกำร Grab Car ผ่ำนแอปพลิเคชัน Grab 
พิชชาพร ตั้งวรรณวิบลูย์  พรภิเษก เลิศปัญญาโรจน์  และธัญจริา โห้ไทย 

 กำรสื่อควำมหมำยพระธำตุเรืองรองเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงวฒันธรรม 
ธันยพงศ์ สารรัตน ์

 กำรศึกษำคุณลักษณะประชำกรและพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำแคตตำล็อกของผู้บริโภค 
ในร้ำนสะดวกซื้อในกรุงเทพมหำนคร 
ธัญญา สุพรประดิษฐช์ัย 
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หัวข้อ “การบริหารและการจัดการ” 
 คุณลักษณะของงำน องค์กำร และภำวะผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน

และควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนในกลุ่มบริษทั อุตสำหกรรมกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย 
อุปกรณ์ไฟฟ้ำแรงสูง แรงต่ ำ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
พิตตินันท์ กิตติรัตนวิวฒัน ์

 พฤติกรรมกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ผำ่นอิทธิพลกำรสร้ำงแรงจูงใจและควำมพงึพอใจซึ่งส่งผลต่อ 
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ฉัตรญา มุสิกสวัสดิ ์

 ปัจจัยควำมสำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร   
 สุทธิดา สุนทรทพิย ์
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หัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์" 
 กำรวิเครำะห์กำรน ำเสนอข่ำวของสื่อมวลชน: ศึกษำกรณีกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
 ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
 อุมาพร สิทธิบูรณาญา 
 โอกำสและคุณภำพ: ควำมแตกต่ำงทำงพื้นที่และควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 นิภาพรรณ เจนสนัติกุล 
 กำรบริหำรจัดเก็บภำษีเพื่อพัฒนำและต่อยอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น  

กรณีศึกษำ: เทศบำลต ำบลสำมง่ำม จังหวัดนครปฐม 
 ธิดารัตน์ สบืญาต ิ
 ขวัญก ำลังใจของพนักงำนสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
  ภคมน แจ่มจ ารัส 

 
หัวข้อ "การพัฒนาชุมชน" 
 กำรจัดกำรสหกรณ์กองทุนสวนยำงกับคุณภำพชีวิตของสมำชิกในชุมชนทุ่งต ำเสำ อ ำเภอหำดใหญ่ 

จังหวัดสงขลำ 
 ช่อผกา วิสุทธิ ์
 การจัดการ มูลนิธิเพื่อนหญิง เพือ่เสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศในจังหวัด 
 ปรารถนา ไกรปราบ 
 สมำคมเรือประมงชำยฝั่งคลองนำทบักับกำรจัดกำรและควำมมัน่คงทำงอำหำรของ 

ชุมชนต ำบลนำทบั อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 
เกศกนก บุญเพชร 

 กำรจัดกำรสงขลำฟอร่ัมกับกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองของคนในจังหวัดสงขลำ 
กมลวรรณ ไกรเทพ 

 แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนของสภำองค์กรชุมชนในเขตกรุงเทพมหำนคร :  
กรณีศึกษำ สภำองค์กรชุมชนเขตยำนนำวำ 
สิริภา สงเคราะห ์

 
หัวข้อ "การศึกษา" 
 กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสำธิตตำมแนวคิดของเดวีส์ รำยวิชำโปรแกรม 

ตำรำงค ำนวณ เรื่อง กำรค ำนวณด้วยฟังก์ชนั 
 ธาตุทอง สรรพเจริญ 
 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน-กำรเขียนภำษำอังกฤษและแรงจูงใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปทีี่ 4 โรงเรียนบ้ำนหนองแก (สำมัคคีวิทยำ) โดยใช้วิธีสอนตำมแนว 
ทฤษฎีกำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน ด้วยอรรถลักษณะของนทิำน 

 ธารทิพย์ เกษรามัญ 
 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง-กำรพูดภำษำอังกฤษและควำมสนใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปทีี่ 2 โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 
ด้วยกิจกรรมเพลงและเกม 
นภัชชา แดนพนัธ ์
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หัวข้อ "การศึกษา" (ต่อ) 
 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน-กำรเขียนภำษำอังกฤษและแรงจูงใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปทีี่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลำงวังเยน็ (เริ่มประชำนุกูล) โดยใช้วิธสีอนตำมแนว 
ทฤษฎีกำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำรของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) 
กันตา เผือกพริง้ 

 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง-กำรพูดภำษำอังกฤษและแรงจูงใจ ต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปทีี่ 5 โรงเรียนบ้ำนตลำดควำย (ประชำนุกูล) โดยใช้วิธสีอนตำมแนว  
ทฤษฎีกำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน ด้วยอรรถลักษณะของนทิำน 

 จันทร์เพ็ญ คานภู ่
 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง-กำรพูดภำษำอังกฤษและควำมสนใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของ 

นักเรียนระดับชัน้อนบุำล 2 ศนูย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้ำนมัน่คงสวนพลู กรุงเทพมหำนคร  
โดยใช้วิธีสอนตำมแนวทฤษฎีกำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน (Genre-Based Approach)  
ด้วยอรรถลักษณะของนิทำน (Narrative Genre Features) 

 อานันต์ เณรฐานันท ์
 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง-กำรพูดภำษำอังกฤษและเจตคติต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปทีี่ 5 โรงเรียนวัดเขำขลุง โดยใช้วิธีสอนตำมแนวทฤษฎีกำรสอนภำษำ 
แบบอรรถฐำนด้วยอรรถลักษณะของนิทำนพื้นบ้ำน 

 ณัฐกาญ เดชแสง 
 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน-กำรเขียนภำษำอังกฤษและเจตคติต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 5 โรงเรียนด่ำนทับตะโกรำษฎร์อุปถมัภ์ โดยใช้วิธีสอนตำมแนวทฤษฎี 
กำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน ดว้ยอรรถลักษณะของข่ำวหนังสอืพิมพ์  

 ธิติมา แท่นเครือ 
 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง-กำรพูดภำษำอังกฤษและแรงจูงใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปทีี่ 4 โรงเรียนบ้ำนคลองโยง โดยใช้วธิีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจำกสื่อวีดิทัศน์ 
 พีรพัฒน์ ปริยชาน ิ
 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน-กำรเขียนภำษำอังกฤษและเจตคติต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของ 

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 3 โรงเรียนหนองรีประชำนิมิต โดยใช้วิธีสอนตำมแนวทฤษฎีกำรสอน 
ภำษำแบบอรรถฐำน ด้วยอรรถลักษณะของข่ำวหนังสือพิมพ์  

 เบญจวรรณ เหลือลมัย 
 สถำนกำรณ์และแนวทำงกำรพัฒนำกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยบรรษัทตำมกรอบของส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
(องค์กำรมหำชน) กรณีศึกษำ มหำวิทยำลยับรรษัท A  

 สมรัมภา แซ่ตั้ง 
 กำรศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำรำยวิชำวิทยำศำสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม  

เร่ือง นำข้ำว ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3  
 ปิ่นแก้ว ประดษิฐ์สกุล 
 มวยไทยหญิงยุคโลกำภิวัตน ์  
 ศิริวรรณ บรรจง 
 กำรตัดสินใจสมัครสอบ TCAS สำขำวชิำสังคมศึกษำ มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครปฐม  
 จิตรภณ สุนทร และวัลลี นวลหอม 
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หัวข้อ  "ประวัติศาสตร์และปรัชญา" 
 สถำนภำพและบทบำทของผู้หญิงทำงดำ้นกำรเมืองในสมัยรำชวงศ์ถังตอนต้น (ค.ศ. 618 - 754)  

He Ting   
 พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวกับกำรปลูกฝังเด็กให้เป็นพลเมืองดีของชำติ (พ.ศ.2453 – 2468)

วรพล ศิริชื่นวิจิตร 
 กำรรักษำอ ำนำจของรัฐบำลทหำรเมียนมำ ค.ศ. 1988 - 2008  

วีรศักดิ์ ฉัตรรุ่งนพคุณ 
 กำรโฆษณำชวนเชื่อภำยใต้ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนสิต์ของสหภำพโซเวียตผ่ำนนโยบำยปฏิวตัิ

วัฒนธรรม 
กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ 

 จิตเวชศำสตร์กับกำรสร้ำงอ ำนำจของรัฐบำลสยำมในช่วงปลำยทศวรรษ 2440 - ทศวรรษ 2460: 
ข้อเสนอเบื้องต้น 
โดม ไกรปกรณ ์

 กำรท ำปรัชญำผำ่นประวัตปิรัชญำ  
พิพัฒน์ สุยะ 

 แนวทำงกำรอนุรักษ์ประวัติศำสตร์สำยพันธุ์ข้ำวในต ำบลแหลมบัว อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ธิติพงศ์ มีทอง 

 ลัทธิชำตินิยมในหนังสือประวัตศิำสตร์สำกลของหลวงวิจิตรวำทกำร  
ธิติพงศ์ มีทอง 
 

หัวข้อ  "ภาษาและวรรณกรรม ภาษาศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์" 
 จำกกำรรู้สำรสนเทศสู่กำรรู้ดิจิทัลของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม:  

ข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำ 
วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ ์

 หน้ำที่ทำงภำษำและรูปประโยคที่ใช้ในภำษำจีนเพื่อกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในประเทศไทย 
สาวิตรี ตนสาล ี

 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้พจนำนุกรมภำษำญี่ปุน่ของผู้เรียนคณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
หทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท ์

 กำรเปลี่ยนแปลงหนำ้ที่และกำรสื่อควำมหมำยของวิกตรรถกริยำ个[kai55] ในภำษำแต้จิ๋ว  
สิริวรรณ แซ่โง้ว 

 ควำมไม่เปน็เอกภำพของกำรอธิบำยเร่ืองประโยคในภำษำไทย: บททบทวนจำกกำรศึกษำเอกสำร 
ทำงวชิำกำร แบบเรียน และแบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติวิชำภำษำไทย  
ธงชัย แซ่เจี่ย 

 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำอังกฤษที่มีต่อกำรจัดเรียนกำรสอนของหลักสูตร 
ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
ลลนา ปฐมชัยวฒัน ์
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หัวข้อ "สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และภูมิศาสตร์" 
 ภูมิทัศนภำพแสดงกำรกระจำยตัวของผู้ป่วย  

พิมพ์พลอย เผือกพ่วง 
 กำรศึกษำขอบเขตกำรให้บริกำรรถจักรยำนยนต์รับจำ้งในเขตเทศบำลนครนครปฐม จงัหวัดนครปฐม 

ศุภฤกษ์ โออินทร์ 
 ควำมเป็นอำหำรอีสำนของหมู่บำ้นกู่สนัตรัตน์กับบริบททำงธรรมชำติและสังคม  

นาตยา อยู่คง 
 พฤติกรรมกำรผัดวันประกันพรุ่งทำงวชิำกำรของนักศึกษำระดับปริญญำตรีทีไ่ด้รับกำรให้ค ำปรึกษำกลุ่ม 

ตำมแนวคิดกำรพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์ และพฤติกรรม  
ธนปพน ภูสุวรรณ และชลิดา ตระกูลสุนทร 

 วิถีชน วิถีชำ แห่งบ้ำนแม่ลัว  
จารุวรรณ ข าเพชร 

 ควำมรุนแรงในครอบครัว: สำเหตุและแนวทำงป้องกัน  
ปิยะพร ตันณีกุล 

 “ยิงปืนขึ้นฟำ้” สะท้อนปัญหำผำ่นมุมมองของสังคมวิทยำและกฎหมำยไทย  
สนธยา โจมกัน 

 ฟ้อนบำยศรีสู่ขวัญ: นำฏศิลป์พืน้บ้ำนของชำติพันธุล์ำวครั่งในเทศบำลต ำบลโพรงมะเดื่อ  
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
แพรภัทร ยอดแก้ว 
 

หัวข้อ "ศิลปกรรมศาสตร์"   
 สัญศำสตร์ทำงสุนทรียศำสตร์ ในเรขศิลป์ยุคหลังสมัยใหม่  

พงษธร เครือฟ้า 
 กำรออกแบบเรขศิลป์ส ำหรับงำนอีเวนต์ โดยประยุกต์ใช้ทนุวัฒนธรรม กรณีศึกษำ จังหวัดรำชบุรี  

พงษธร เครือฟ้า 
 กำรสืบทอดองค์ควำมรู้ดนตรีไทย กลุ่มงำนดุริยำงคไ์ทย กองกำรสังคีต ส ำนักวัฒนธรรม  

กีฬำและกำรท่องเที่ยว กรุงเทพมหำนคร  
วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย ์

 กลวิธีกำรบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทำงครูสมภพ  ข ำประเสริฐ  กรณีศึกษำ ครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ 
ธนาธปิ เผ่าพนัธุ ์

 บทประพนัธ์เพลงแจส๊ออร์เคสตรำ “ก้ำวตำมพ่อ”  
พนัง ปานช่วย 

 นวัตกรรมกำรประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
เอกชัย พุหิรัญ 

 สัญญะและควำมหมำยในแบบเรียนดนตรีวิทยำ ของพระอภัยพลรบ  
ฟรานซีส นันตะสุคนธ ์

 กำรละเล่นกระทบไม้ในบทบำทที่แตกต่ำงกัน  
บุณฑริกา เจริญชนิวุฒ ิ

 กำรออกแบบหนังสือภำพประกอบเพื่อปลูกฝังคุณธรรมในกำรอยู่ร่วมกันส ำหรับเด็กวัย 3-6 ป ี  
ศิริวัฒน์  แสนเสริม และมุกดา  โชคชัย 
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ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS 
 จุดก ำเนิดและบทบำทของกลุ่มมำเฟียอิตำลีในนครนิวยอร์ก ทศวรรษ 1920 ถึง 1940  

กรณีศึกษำผ่ำนนวนยิำยเร่ือง The Godfather   

ศรีศักดิ์ พจน์พานชิ 

 กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรเดนิทำงภำยในประเทศจำกกำรก่อตั้งสำยกำรบนิ “ไทยแอร์เอเชีย”   

พ.ศ. 2547-2559   

ณัฐษพงษ์ เลิศสรรพทรัพย ์

 ค่ำนิยมในกำรรักษำแบบแพทยแ์ผนตะวนัตกของกลุ่มชนชั้นสูง ในสมัยรัชกำลที่ 5   

กชามาส  สมอร่าม 

 กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรวำงแผนผังโรงงำนอย่ำงมีระบบ (SLP) เพื่อปรับปรุงผังกระบวนกำรผลิต  

กรณีศึกษำ : ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสนิค้ำเกษตร ข้ำวกล้องงอกบ้ำนบึง จ.ชลบุรี   

อัมรินทร์ ชาติบุศร  พงศ์เพชร พราห์มพลับ  แพรวพรรณ ตุลสขุ  อัญตรา มัดฉิมา   

ศรัณย์ ไชยสทิธิ์ และธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก 

 ภำพตัวแทนของซุนยัตเซ็นในมมุมองของรัฐบำลสยำมในปลำยรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัว พ.ศ. 2446-2453   

วัฒนา กีรติชาญเดชา 

 ภำพสะท้อนสภำพสังคมไทยช่วง พ.ศ.2489-2509 ผ่ำนวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์   

กีรติ เกตุรัตนมาลี 

 กำรเข้ำถึงระบบไร้เงนิสดของผูบ้ริโภคย่ำนอโศกมนตรี กรณีศึกษำ True Money Wallet   

สิทธิพัฒน์  เปี่ยมใจสวา่ง 

 พื้นที่เสี่ยงเกิดโรคจำกฝุน่ละอองขนำด 10 PM ในกรณีศึกษำ กรุงเทพมหำนคร   

กานต์ ยศตระกูล 

 กำรหำย่ำนบริกำรของตลำดนัดรถไฟรัชดำ   

กิตติศักดิ์ กิตตินิรนาท 

 คุณภำพกำรให้บริกำรส ำนักงำนที่ดินจังหวัดนครปฐม   

พุธิตา  ยี่ประชา   

 กำรพัฒนำเครื่องดื่มสมุนไพรเปน็เครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ (Mocktail):  

กรณีศึกษำชุมชนวัดกลำงคูเวียง อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

กรรณิการ์ สระทองแดง  ธญญารัตน์ จันอินทร์ และเสกสรร แก้วจันทร ์

 แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดธรรมปัญญำรำมบำงม่วง  

ต ำบลบำงชำ้ง อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม   

ชนะภัย  ดาวเรือง  นลนิีย์ พัสร ี และเสาวลักษณ์ นาคใจเสือ 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานแบบบรรยายการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที ่8 
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

 ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2

หัวข้อ “จิตวิทยา ภาษาและวรรณกรรม ภาษาศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์” 

เวลา ชื่อบทความ/ชื่อผู้น าเสนอ 

10.40 – 11.00 น. กำรเปลีย่นแปลงหน้ำท่ีและกำรสือ่ควำมหมำยของวิกตรรถกริยำ 个 [kai55] ในภำษำแต้จิ๋ว 
โดย  สริิวรรณ  แซ่โง้ว 

11.00 – 11.20 น. กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้พจนำนุกรมภำษำญี่ปุ่นของผู้เรียนคณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
โดย  หทัยวรรณ  เจยีมกีรติกานนท์ 

11.20 – 11.40 น. พฤติกรรมกำรผดัวันประกันพรุ่งทำงวิชำกำรของนักศึกษำระดับปรญิญำตรีที่ได้รับ กำรให้ค ำปรึกษำ
กลุ่มตำมแนวคิดกำรพิจำรณำเหตผุล อำรมณ์ และพฤติกรรม  
โดย  ธนปพน  ภูสุวรรณ  และชลดิา ตระกลูสุนทร 

11.40 – 12.00 น. หน้ำท่ีทำงภำษำและรูปประโยคทีใ่ช้ในภำษำจีนเพื่อกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมในประเทศไทย 
โดย  สาวติรี  ตนสาล ี

13.00 – 13.20 น. ควำมไมเ่ป็นเอกภำพของกำรอธิบำยเรื่องประโยคในภำษำไทย: บททบทวนจำกกำรศึกษำเอกสำรทำง
วิชำกำร แบบเรียน และแบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติวิชำภำษำไทย  
โดย  ธงชัย  แซ่เจี่ย 

13.20 – 13.40 น. จำกกำรรูส้ำรสนเทศสู่กำรรู้ดิจิทลัของนักศึกษำระดับปรญิญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม: 
ข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำ  
โดย  วลัยลักษณ์  อมรสริิพงศ์ 

13.40 – 14.00 น. ควำมพึงพอใจของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำอังกฤษ ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร 
ครุศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม   
โดย  ลลนา  ปฐมชัยวัฒน ์

หัวข้อ “การศึกษา” 
14.10 – 14.30 น. สถำนกำรณ์และแนวทำงกำรพัฒนำกลยุทธ์ของมหำวิทยำลยับรรษัทตำมกรอบของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำและส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ  
(องค์กำรมหำชน) กรณีศึกษำ มหำวิทยำลัยบรรษัท A   
โดย  สมรัมภา  แซ่ตั้ง 

14.30 – 14.50 น. กำรศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำรำยวิชำวิทยำศำสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม  
เรื่อง นำข้ำว ส ำหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษำปีท่ี 3  
โดย  ปิ่นแก้ว  ประดิษฐ์สกุล 

14.50 -15.10 น. มวยไทยหญิงยุคโลกำภิวตัน์   
โดย ศิริวรรณ  บรรจง 

15.10 – 15.30 น. กำรตัดสินใจสมัครสอบ TCAS สำขำวิชำสังคมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  
โดย จิตรภณ สุนทร และวลัลี นวลหอม 

สิ้นสุดการน าเสนอ 
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 ห้อง LI 1 ชั้น 3
หัวข้อ “ประวัติศาสตร์” 

เวลา ชื่อบทความ/ผู้น าเสนอ 
10.40 – 11.00 น. สถำนภำพและบทบำทของผู้หญิงทำงด้ำนกำรเมืองในสมัยรำชวงศ์ถงัตอนต้น (ค.ศ. 618 – 754)   

โดย  He Ting 
11.00 – 11.20 น. พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวกับกำรปลูกฝังเด็กให้เป็นพลเมืองดีของชำติ (พ.ศ. 2453–2468) 

โดย  วรพล  ศิริชื่นวิจติร 

11.20 – 11.40 น. กำรรักษำอ ำนำจของรัฐบำลทหำรเมียนมำ ค.ศ. 1988 – 2008   
โดย  วีรศักดิ์  ฉัตรรุ่งนพคณุ 

11.40 – 12.00 น. กำรโฆษณำชวนเช่ือภำยใต้ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของสหภำพโซเวียตผ่ำนนโยบำยปฏิวัติวัฒนธรรม 
โดย  กัณฐัศศา  พงษ์หิรัญ 

13.00 – 13.20น. จิตเวชศำสตร์กับกำรสร้ำงอ ำนำจของรัฐบำลสยำมในช่วงปลำยทศวรรษ 2440 – ทศวรรษ 2460: 
ข้อเสนอเบื้องต้น   
โดย  โดม  ไกรปกรณ ์

13.20 – 13.40 น. กำรท ำปรัชญำผ่ำนประวัติปรัชญำ   
โดย  พิพัฒน์  สุยะ 

13.40 – 14.00 น. แนวทำงกำรอนุรักษ์ประวัตศิำสตร์สำยพันธ์ุข้ำวในต ำบลแหลมบัว อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดย  ธิติพงศ์  มีทอง 

14.00 – 14.20 น. ลัทธิชำตินิยมในหนังสือประวัติศำสตรส์ำกลของหลวงวิจิตรวำทกำร   
โดย  ธิติพงศ์  มีทอง 

สิ้นสุดการน าเสนอ 

 

 ห้อง LI 2 ชั้น 3
หัวข้อ “การตลาด การท่องเที่ยว และการบริหารและการจัดการ” 

เวลา ชื่อบทความ/ผู้น าเสนอ 

10.40 – 11.00 น. ทัศนคติ และปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำดที่มผีลต่อกำรตดัสินใจซื้ออำหำรเพื่อสุขภำพของ 
นักศึกษำ จังหวัดปทุมธำน ี
โดย  ธีรวัฒน์ อ่ิมประคองศิลป ์

11.00 – 11.20 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้ช้อปปิ้งแอปพลิเคชันของนิสิตนักศึกษำในกรุงเทพมหำนคร 
โดย  ปณสัย์ชนัน  อภิเศวตกานต์  นัทธมน วีระกุล  และลักษิกา เตชะธีราวัฒน์ 

11.20 – 11.40 น. พฤติกรรมกำรฟังเพลงและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรมิวสิคสตรมีมิ่งของผู้บริโภค Gen Y 
โดย  กฤษฎา หลินภัทรชัย  สราวธุ บุษบาบาน  และฐิติกานต์ ประเดิมวงศ์ 

11.40 – 12.00 น. ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจของผู้บริโภคต่อแอปพลิเคชันโมบำยแบงก์กิ้ง 
ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
โดย ทักษิณ  อาสนทอง 
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 ห้อง LI 2 ชั้น 3
หัวข้อ “การตลาด การท่องเที่ยว และการบริหารและการจัดการ” 

เวลา ชื่อบทความ/ผู้น าเสนอ 
13.00 – 13.20 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของผู้บริโภคในกำรใช้บริกำร Grab Car ผ่ำนแอปพลิเคชัน Grab 

โดย พิชชาพร  ตั้งวรรณวิบลูย์  พรภิเษก เลิศปัญญาโรจน์  และธญัจิรา โหไ้ทย 

13.20 – 13.40 น. กำรศึกษำคุณลักษณะประชำกรและพฤติกรรมกำรซื้อสินคำ้แคตตำล็อกของ 
ผู้บริโภคในร้ำนสะดวกซื้อในกรุงเทพมหำนคร   
โดย  ธัญญา  สุพรประดิษฐ์ชัย 

13.40 – 14.00 น. กำรสื่อควำมหมำยพระธำตเุรืองรองเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม   
โดย  ธันยพงศ์  สารรัตน ์

14.00 – 14.20 น. คุณลักษณะของงำน องค์กำร และภำวะผู้น ำกำรเปลีย่นแปลง ที่มีผลต่อพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน
และควำมพึงพอใจในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนในกลุ่มบริษัท อุตสำหกรรมกำรผลิตและจัดจ ำหนำ่ย
อุปกรณ์ไฟฟ้ำแรงสูง แรงต่ ำในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล   
โดย  พิตตินันท์  กิตตริัตนวิวัฒน์ 

14.20 – 14.40 น. พฤติกรรมกำรใช้สื่อสังคมออนไลนผ์่ำนอิทธิพลกำรสร้ำงแรงจูงใจและควำมพึงพอใจซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร   
โดย  ฉัตรญา  มุสิกสวัสดิ์ 

14.40 – 15.00 น. ปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรจดักำรควำมรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิพลขององค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร 
โดย  สุทธิดา  สุนทรทิพย ์

สิ้นสุดการน าเสนอ 

 
 

 ห้อง LI 3 ชั้น 3
หัวข้อ “การศึกษา” 

เวลา ชื่อบทความ/ผู้น าเสนอ 
10.40 – 11.00 น. กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนแบบสำธติตำมแนวคิดของเดวีส์ รำยวิชำโปรแกรมตำรำง

ค ำนวณ เรื่อง กำรค ำนวณด้วยฟังก์ชัน   
โดย  ธาตุทอง  สรรพเจรญิ 

11.00 – 11.20 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน - กำรเขียนภำษำอังกฤษและแรงจูงใจต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนบ้ำนหนองแก (สำมัคควีิทยำ) โดยใช้วิธีสอนตำม 
แนวทฤษฎีกำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน ด้วยอรรถลักษณะของนิทำน   
โดย ธารทิพย์  เกษรามัญ 

11.20 – 11.40 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง – กำรพูดภำษำอังกฤษและควำมสนใจต่อกำรเรยีนภำษำอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2 โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำรด้วย
กิจกรรมเพลงและเกม  
โดย นภัชชา  แดนพันธ์ 
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 ห้อง LI 3 ชั้น 3
หัวข้อ “การศึกษา” 

เวลา ชื่อบทความ/ผู้น าเสนอ 
11.40 – 12.00 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน-กำรเขียนภำษำอังกฤษและแรงจูงใจต่อกำรเรยีนภำษำอังกฤษ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลำงวังเย็น (เริ่มประชำนุกูล) โดยใช้วิธีสอน 
ตำมแนวทฤษฎีกำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำรของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson)   
โดย กันตา  เผือกพริ้ง 

13.00 – 13.20 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง – กำรพูดภำษำอังกฤษและแรงจูงใจต่อกำรเรยีนภำษำอังกฤษ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียนบ้ำนตลำดควำย (ประชำนุกูล) โดยใช้วิธีสอนตำมแนว
ทฤษฎีกำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน ด้วยอรรถลักษณะของนิทำน   
โดย จันทรเ์พ็ญ  คานภู ่

13.20 – 13.40 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง – กำรพูดภำษำอังกฤษและควำมสนใจต่อกำรเรยีนภำษำอังกฤษ 
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบำล 2 ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้ำนมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหำนคร  
โดยใช้วิธีสอนตำมแนวทฤษฎีกำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน (Genre - Based Approach)  
ด้วยอรรถลักษณะของนิทำน (Narrative Genre Features)  
โดย อานันต์  เณรฐานันท์ 

13.40 – 14.00 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง – กำรพูดภำษำอังกฤษและเจตคตติ่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเขำขลุง โดยใช้วิธีสอนตำมแนวทฤษฎีกำรสอนภำษำ
แบบอรรถฐำนด้วยอรรถลักษณะของนิทำนพ้ืนบ้ำน   
โดย  ณัฐกาญ  เดชแสง 

14.00 – 14.20 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน – กำรเขียนภำษำอังกฤษและเจตคติต่อกำรเรยีนภำษำอังกฤษ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียนด่ำนทับตะโกรำษฎร์อุปถมัภ์โดยใช้วิธีสอนตำมแนวทฤษฎี
กำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน ด้วยอรรถลักษณะของข่ำวหนังสือพิมพ์   
โดย ธิติมา  แท่นเครือ 

14.20 – 14.40 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง – กำรพูดภำษำอังกฤษและแรงจูงใจต่อกำรเรยีนภำษำอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนบ้ำนคลองโยงโดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจำกสื่อวีดิทัศน์  
โดย  พีรพัฒน์  ปริยชาน ิ

14.40 – 15.00 น. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน – กำรเขียนภำษำอังกฤษและเจตคติต่อกำรเรยีนภำษำอังกฤษ 
ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 โรงเรียนหนองรีประชำนิมติ โดยใช้วิธีสอนตำมแนวทฤษฎ ี
กำรสอนภำษำแบบอรรถฐำน ด้วยอรรถลักษณะของข่ำวหนังสือพิมพ์   
โดย  เบญจวรรณ  เหลือลมยั 

สิ้นสุดการน าเสนอ 
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 ห้อง LI 4 ชั้น 3
หัวข้อ “ศิลปกรรมศาสตร์” 

เวลา ชื่อบทความ/ผู้น าเสนอ 
10.40 – 11.00 น. กำรสืบทอดองค์ควำมรู้ดนตรไีทย กลุ่มงำนดุรยิำงค์ไทย กองกำรสังคตี ส ำนักวัฒนธรรม  

กีฬำ และกำรท่องเที่ยว กรุงเทพมหำนคร   
โดย  วงศ์วสันต์  วสันตสรุีย ์

11.00 – 11.20 น. กลวิธีกำรบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทำงครูสมภพ ข ำประเสริฐ กรณีศึกษำ ครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ 
โดย  ธนาธิป  เผ่าพันธุ ์

11.20 – 11.40 น. บทประพันธ์เพลงแจส๊ออร์เคสตรำ “ก้ำวตำมพ่อ”   
โดย  พนัง  ปานช่วย 

11.40 – 12.00 น. นวัตกรรมกำรประพันธ์เพลงเพื่อสง่เสริมอตัลักษณ์และพัฒนำกำรทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี  
โดย  เอกชัย  พุหิรัญ    

13.00 – 13.20 น. สัญญะและควำมหมำยใน แบบเรยีนดนตรีวิทยำ ของพระอภัยพลรบ      
โดย  ฟรานซสี  นันตะสุคนธ ์

13.20 – 13.40 น. กำรละเล่นกระทบไม้ในบทบำทที่แตกต่ำงกัน   
โดย  บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ 

13.40 – 14.00 น. สัญศำสตร์ทำงสุนทรียศำสตร ์ในเรขศิลป์ยุคหลังสมัยใหม ่ 
โดย  พงษธร  เครือฟ้า 

14.00 – 14.20 น. กำรออกแบบเรขศลิป์ส ำหรับงำนอีเวนต์ โดยประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรม กรณีศึกษำ จังหวัดรำชบรุี 
โดย  พงษธร  เครือฟ้า 

14.20 – 14.40 น. กำรออกแบบหนังสือภำพประกอบเพื่อปลูกฝังคณุธรรมในกำรอยูร่่วมกันส ำหรับเด็กวัย 3 - 6 ปี 
โดย  ศิริวัฒน์  แสนเสรมิ  และมุกดา  โชคชัย 

สิ้นสุดการน าเสนอ 
 

 ห้อง LI 5 ชั้น 4
หัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และการพัฒนาชุมชน” 

เวลา ชื่อบทความ/ผู้น าเสนอ 
10.40 – 11.00 น. กำรจัดกำรสหกรณ์กองทุนสวนยำงกับคุณภำพชีวิตของสมำชิกในชุมชน  

ทุ่งต ำเสำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
โดย  ช่อผกา  วิสุทธิ ์

11.00 – 11.20 น. กำรจัดกำร มูลนิธเิพื่อนหญิง เพื่อเสริมสร้ำงควำมเท่ำเทียมทำงเพศในจังหวัดสงขลำ   
โดย  ปรารถนา  ไกรปราบ 

11.20 – 11.40 น. สมำคมเรือประมงชำยฝั่งคลองนำทับกับกำรจัดกำรและควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชน  
ต ำบลนำทับ อ ำเภอจะนะ จังหวดัสงขลำ   
โดย  เกศกนก  บุญเพชร 

11.40 – 12.00 น. กำรจัดกำรสงขลำฟอรั่มกับกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองของคนในจังหวัดสงขลำ  
 โดย  กมลวรรณ  ไกรเทพ 



                                             รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8   

 

 ฏ 

 

 ห้อง LI 5 ชั้น 4
หัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และการพัฒนาชุมชน” 

เวลา ชื่อบทความ/ผู้น าเสนอ 
13.00 – 13.20 น. “แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนของสภำองค์กรชุมชนในเขตกรุงเทพมหำนคร : กรณศีึกษำ 

สภำองค์กรชุมชนเขตยำนนำวำ”     
โดย  สริิภา  สงเคราะห ์

13.20 – 13.40 น. ขวัญก ำลังใจของพนักงำนสำยสนบัสนุน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม   
โดย  ภคมน  แจม่จ ารสั 

13.40 – 14.00 น. โอกำสและคณุภำพ: ควำมแตกต่ำงทำงพื้นที่และควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ   
โดย นิภาพรรณ  เจนสันติกุล 

14.00 – 14.20 น. กำรบริหำรจัดเก็บภำษีเพื่อพัฒนำและต่อยอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษำ:  
เทศบำลต ำบลสำมง่ำม จังหวัดนครปฐม 
โดย  ธิดารตัน์  สืบญาต ิ

14.20 – 14.40 น. กำรวิเครำะห์กำรน ำเสนอข่ำวของสื่อมวลชน : ศึกษำกรณีกำรกระท ำควำมผดิเกี่ยวกับทรัพยต์ำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ   
โดย  อุมาพร  สิทธิบูรณาญา 

สิ้นสุดการน าเสนอ 
 

 ห้อง Lab Com 3 ชั้น 4
หัวข้อ “สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และภูมิศาสตร์” 

เวลา ชื่อบทความ/ผู้น าเสนอ 
10.40 – 11.00 น. ควำมเป็นอำหำรอีสำนของหมู่บ้ำนกู่สันตรตัน์กับบริบททำงธรรมชำติและสังคม   

โดย  นาตยา  อยู่คง 
11.00 – 11.20 น. ภูมิทัศนภำพแสดงกำรกระจำยตัวของผู้ป่วย   

โดย  พิมพ์พลอย  เผือกพ่วง 
11.20 – 11.40 น. กำรศึกษำขอบเขตกำรให้บริกำรรถจักรยำนยนตร์ับจ้ำงในเขตเทศบำลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

โดย  ศุภฤกษ์  โออินทร ์

11.40 – 12.00 น. วิถีชน วิถีชำ แห่งบ้ำนแม่ลัว   
โดย  จารุวรรณ  ข าเพชร 

13.00 – 13.20 น. ควำมรุนแรงในครอบครัว: สำเหตแุละแนวทำงป้องกัน  
โดย  ปิยะพร  ตันณีกลุ 

13.20 – 13.40 น. “ยิงปืนขึ้นฟ้ำ” สะท้อนปัญหำผ่ำนมุมมองของสังคมวิทยำและกฎหมำยไทย   
โดย  สนธยา  โจมกัน 

13.40 – 14.00 น. ฟ้อนบำยศรีสู่ขวัญ: นำฏศลิป์พ้ืนบำ้นของชำติพันธ์ุลำวครั่ง ในเทศบำลต ำบลโพรงมะเดื่อ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 
โดย  แพรภัทร  ยอดแก้ว 

สิ้นสุดการน าเสนอ 
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 ห้อง HS305 ชั้น 3
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เวลา ชื่อบทความ/ผู้น าเสนอ 
11.00 – 11.20 น. จุดก ำเนิดและบทบำทของกลุ่มมำเฟียอิตำลีในนครนิวยอร์ก ทศวรรษ 1920 ถึง 1940 กรณีศึกษำ

ผ่ำนนวนิยำยเรื่อง The Godfather   
โดย  ศรีศักดิ์ พจน์พานิช 

11.20 – 11.40 น. กำรเปลีย่นแปลงรปูแบบกำรเดินทำงภำยในประเทศจำกกำรก่อตั้งสำยกำรบิน “ไทยแอรเ์อเชีย”   
พ.ศ. 2547-2559   
โดย  ณัฐษพงษ์ เลิศสรรพทรัพย ์

11.40 – 12.00 น. ค่ำนิยมในกำรรักษำแบบแพทย์แผนตะวันตกของกลุ่มชนช้ันสูง ในสมัยรัชกำลที่ 5   
โดย  กชามาส  สมอร่าม 

13.00 – 13.20 น. กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรวำงแผนผังโรงงำนอย่ำงมีระบบ (SLP) เพื่อปรับปรุงผังกระบวนกำรผลติ 
กรณีศึกษำ : ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ข้ำวกล้องงอกบ้ำนบึง จ.ชลบุร ี 
โดย  อัมรินทร์ ชาติบศุร  พงศ์เพชร พราห์มพลับ  แพรวพรรณ ตลุสขุ  อัญตรา มัดฉมิา   
       ศรัณย์ ไชยสิทธ์ิ และธนตัถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก 

13.20 – 13.40 น. ภำพตัวแทนของซุนยัตเซ็นในมมุมองของรัฐบำลสยำมในปลำยรัชสมยัพระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว พ.ศ. 2446-2453   
โดย  วัฒนา กีรติชาญเดชา 

13.40 – 14.00 น. ภำพสะท้อนสภำพสังคมไทยช่วง พ.ศ.2489-2509 ผ่ำนวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภมูิศกัดิ์   
โดย  กีรติ เกตุรตันมาล ี

14.00 – 14.20 น. กำรเข้ำถึงระบบไรเ้งินสดของผู้บรโิภคย่ำนอโศกมนตรี กรณีศึกษำ True Money Wallet   
โดย  สิทธิพัฒน์  เปี่ยมใจสว่าง 

14.20 – 14.40 น. พื้นที่เสี่ยงเกิดโรคจำกฝุ่นละอองขนำด 10 PM ในกรณีศึกษำ กรุงเทพมหำนคร   
โดย  กานต์ ยศตระกลู 

14.40 – 15.00น. กำรหำย่ำนบริกำรของตลำดนดัรถไฟรัชดำ   
โดย  กิตติศักดิ์ กิตตินรินาท 

15.20 – 15.40 น. คุณภำพกำรให้บริกำรส ำนักงำนท่ีดินจังหวัดนครปฐม   
โดย  พุธิตา  ยี่ประชา   

15.40 – 16.00 น. แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดธรรมปญัญำรำมบำงม่วง  
ต ำบลบำงช้ำง อ ำเภอสำมพรำน จงัหวัดนครปฐม   
โดย  ชนะภัย  ดาวเรือง  นลินีย์ พสัรี  และเสาวลักษณ์ นาคใจเสือ 

16.00 – 16.20 น. กำรพัฒนำเครื่องดืม่สมุนไพรเป็นเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ (Mocktail):กรณีศึกษำ 
ชุมชนวัดกลำงคูเวียง อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
โดย กรรณิการ์ สระทองแดง  ธญญารัตน์ จันอินทร์ และเสกสรร แก้วจันทร์ 

สิ้นสุดการน าเสนอ 
 

 


