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วันพฤหัสบดีท่ี 13  มิถุนายน 2562 

ห้อง 4305 ชั้น 3  อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
กลุ่มศิลปะและการออกแบบ ผู้ด าเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง  
 

ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

1 13.00-13.20 น. 209 อนนต์ เดชะปัญญา  
จิตรกรรมเหนือความจริง ของ เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ 

  

2 13.20-13.40 น. 213 วรปรัชญ์ คะระนันท ์  
พัฒนาการในการสร้างสรรค์ประตมิากรรมของนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน 

  

3 13.40-14.00 น. 215 ปฏิภาณ เค่ียมทองค า   
สีและแสงอันสว่างใส : สุนทรียภาพในงานจิตรกรรมของ อวบ สาณะเสน 

  

4 14.00-14.20 น. 210 ปิยาภรณ์ บุญญานุพงศ์  
การเปลี่ยนแปลงรปูแบบ การใช้งาน และการแสดงออกถึงคติความเช่ือของ
เรือนมอญในหมู่บ้านทรงคนอง ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

  

5 14.20-14.40 น. 282 ศศิน ถวิลประวัติ  
ความสัมพันธ์ระหว่างลกัษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมอืงและดัชนี
การเดินเท้าในพื้นทีก่รงุรัตนโกสินทร์ กรงุเทพมหานคร 

  

6 14.40-15.00 น. 283 กฤติน อยู่พงษ์พิทักษ์  
การศึกษาผลกระทบของกระบวนการพฒันาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีต่อ
ชุมชนเมือง: กรณีศึกษา ชุมชนเจรญิไชย 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

7 15.00-15.20 น. 231 ภัทราภรณ์ ศรีการุณ 
สัมพันธบทความเช่ือเหนือธรรมชาติจากนวนิยายของ ตรี อภิรุม 
สู่บทละครโทรทัศน์ 

  

8 15.20-15.40 น. 154 ชลธิชา เสนางคนิกร  
เครื่องประดับเพื่อพฒันาศักยภาพด้านโยคะและเสริมสร้างสขุภาพ 

  

9 15.40 – 16.00 น. - นวัต  เลิศแสวงกิจ 
การสร้างสรรค์วีดีโออาร์ต จากงานวิจัยเรื่อง เครื่องกระดาษจีน :  
จากพิธีกรรมสู่ศิลปะร่วมสมัย 

  

10 16.00 – 16.20 น. - ธนวรรธน์  ท้าวนอก 
การออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์เครือ่งปั้นดินเผาร่วมสมัยเกาะเกร็ด 

  

 

 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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วันพฤหัสบดีท่ี 13  มิถุนายน 2562 

ห้อง 4306 ชั้น 3  อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(โบราณคด-ีอักษรศาสตร์)  ผู้ด าเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรนิทร์  
 
ท่ี 

เวลา 
รหัส

บทความ 
ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

1 13.00-13.20 น. 111 พระมหาสริิชัย จริยสุธรรมกลุ 
การวิเคราะห์ทีม่าของจิตรกรรมพุทธประวัติในพระที่นั่งพทุไธสวรรย์ 

  

2 13.20-13.40 น. - สราวุท ตันณีกุล 

การออกแบบ “ชุดสญัลกัษณ์”ส าหรบัผลิตแผนที่เชิงประวัตศิาสตร์
และวัฒนธรรม 

  

3 13.40-14.00 น. 24 กิตติคุณ จันทร์แย้ม 
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยางรักในวัฒนธรรมโลงไม้แหลง่
โบราณคดีถ้ าผีแมนโลงลงรัก อ าเภอปางมะผ้า จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน 

  

4 14.00-14.20 น. 47 อริย์ธัช นกงาม 
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกบัสุโขทัยและล้านนาในช่วง 
พุทธศตวรรษที่ 19 – 22 จากหลักฐานทางโบราณคดี 

  

5 14.20-14.40 น. 75 ปริวรรษ เจียมจิตต์ 
การตั้งถ่ินฐานตามล าดับช้ันในพื้นทีลุ่่มแม่น้ าชีตอนบน  
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 

  

6 14.40-15.00 น. 203 พิชญ์ อุทัยภพ  
การศึกษาเกี่ยวกบัพระอุษณีษะในพระพุทธรปูที่พบในลุ่มแมน่้ า
เจ้าพระยาตอนล่างช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

7 15.00-15.20 น. 269 ทัพพ์ทิวัตถ์ แสงด ี  
จิตรกรรมภาพเทวดาประจ ากลุม่ดาวนักขัตฤกษ์และเทพพระเคราะห์ 
ในพระอุโบสถวัดราชนัดดาราม 

  

8 15.20-15.40 น. 253 พัชลี พวงคต 

ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของห้องสมุด
โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย 

  

9 15.40 – 16.00 น. 220 ปิยะรัฐ กลัย์จาฤก 
การประยุกต์นาฏศิลป์ไทยในรายการโทรทัศน์ประเภทรายการ 
การแข่งขันเรียลลิตี ้

  

10 16.00 – 16.20 น. 263 ธนนันท์ กาญจนสุวรรณ 
เศรษฐกจิไทยหลังสนธิสัญญาเบาริง่กับการเกิดกลุ่ม "เทคโนแครต" 

  

 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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วันพฤหัสบดีท่ี 13  มิถุนายน 2562 

ห้อง 4307 ชั้น 3  อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ผู้ด าเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์  เทวตา  
 
ท่ี 

เวลา 
รหัส

บทความ 
ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

1 13.00-13.20 น. - รุ่งโรจน ์สงสระบุญ 
การตัดสินใจซื้อน้ าผลไมพ้ร้อมดื่มตรามาลีของผูบ้รโิภค 
ในกรุงเทพมหานคร 

  

2 13.20-13.40 น. - สุภาณี เมืองแก้ว 
ปัจจัยที่สง่ผลต่อความส าเร็จของการบรหิารธุรกิจอาหารเสรมิคอลลาเจน
ผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน์ในยุค 4.0 

  

3 13.40-14.00 น. - เขวิกา สุขเอี่ยม 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการทอ่งเที่ยวของประเทศไทย 
ด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

  

4 14.00-14.20 น. - มธุรส  คุ้มประสทิธ์ิ 
การศึกษาการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาไทย ลาว 
กะเหรี่ยง พม่า มอญ ที่ต าหนองลู อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวัดกาญจนบุรี 
เพื่อสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ุ 

  

5 14.20-14.40 น. - วุฒิชัย  เลิศสถากิจ 
การศึกษาปัญหาและความต้องการในการเรียนการสอนทางด้านดนตรี
แจ๊สของนกัเรียนผูพ้ิการทางสายตาในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเขตกรงุเทพมหานคร 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

6 14.40-15.00 น. - พิสิษฐ ์สุวรรณแพทย ์
การศึกษาความพึงพอใจต่อกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา วิกฤตฝุ่น
พิษ PM2.5 ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร คณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  

7 15.00-15.20 น. - ชัยณรงค์ ศรีรักษ์ 
การวิเคราะห์อปุสงค์ตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทยจ์ากกลุ่ม
ประเทศ CLMV 

  

8 15.20-15.40 น. - ชัยณรงค์ ศรีรักษ์ 
ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรวิชาชีพภาคอุตสาหกรรม
บริการเพือ่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สายงานการ
โรงแรม ท่องเที่ยว และการบิน) 

  

 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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วันพฤหัสบดีท่ี 13  มิถุนายน 2562 

ห้อง 4308 ชั้น 3  อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์(บริหารธุรกิจ)   ผู้ด าเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน ์ เจษฏาลักษณ์  
 
ท่ี 

เวลา 
รหัส

บทความ 
ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

1 13.00-13.20 น. 10 ภาวินี  เรืองทอง 
ปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สงูอายุ 
ในกรุงเทพมหานคร ประเภทสินค้าของใช้ในบ้าน 

 
 

2 13.20-13.40 น. 11 จิตระวี ทองเถา 
ปัจจัยทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า 
ไอคอนสยาม 

  

3 13.40-14.00 น. 160 ธันย์ชนก ทิพย์อรุณ 
อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทีม่ีต่อการเพิ่ม
ยอดขายและความจงรักภักดีของโรงแรมในเขตกรงุเทพมหานคร 

  

4 14.00-14.20 น. 223 คมกริช รุมดอน 
การตัดสินใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทย : กรณีศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  

5 14.20-14.40 น. 257 ณภัทร วัฒนาบุญศิร ิ
ผลการใช้งานระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบ
อัตโนมัติ (Thai School Lunch) ต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย
ของเด็กนักเรียน กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 5 พื้นที่จงัหวัดนครปฐม 
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

6 14.40-15.00 น. 293 พงศ์เพ็ญ ดาบทอง 
อิทธิพลสื่อออนไลน์ต่อพฤติกรรมการรับรู้และการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของผู้บริโภคต่อบริการและผลิตภัณฑ์หอ้งพกัของโรงแรมและรี
สอรท์ในเครอืเซ็นทารา 

  

7 15.00-15.20 น. 268 คณัฏพัส บุตรแสน  
การศึกษาผลการเรียนรู้และความสามารถทางภูมิศาสตร์ เรือ่ง เรียนรู ้
ร่วมคิดแก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5  
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

  

 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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วันพฤหัสบดีท่ี 13  มิถุนายน 2562 

ห้อง 4309 ชั้น 3  อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์/ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ผู้ด าเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. จันทร์ฉาย ทองปิ่น 
 

ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

1 13.00-13.20 น. - ยุทธนา  เจวจินดา 
การออกแบบและพฒันาระบบสมองกลฝงัตัวแบบพกพาส าหรบัวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง 

  

2 13.20-13.40 น. 16 ปัทมพร เช่ืองยาง 
การผลิตอนุภาคโคคริสตอลของยาอินโดเมทาซินกับพาราเซตามอลด้วยกระบวนการ  
Gas Anti-Solvent (GAS) 

  

3 13.40-14.00 น. 148 สุพัตรา  เสถียรธีราภาพ 
การใช้สารเคลือบผิวบริโภคได้ต่อคุณภาพของกะหล่ าปลีตัดแต่งพร้อมบริโภค 

  

4 14.00-14.20 น. 168 สุรเดช กีรติมาพงศ ์
การพัฒนาแบบจ าลองอบุัติเหตุส าหรบัถนนที่มรีูปแบบเกาะกลางที่แตกต่างกัน 

  

5 14.20-14.40 น. 167 ธวัชชัย พินิจใหม ่
ปัจจัยที่มผีลตอ่ความส าเร็จในการท าระบบการเกษตรทีส่นับสนุนโดยชุมชน (CSA) 
 ในประเทศไทย 

  

6 14.40-15.00 น. 262 วรรณวิษา เปินสมทุร  
การโคลนยีนและท านายต าแหน่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Glutathione S-Transferase  
จากพยาธิใบไม้เลือด Schistosoma mekongi 
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ท่ี 
เวลา 

รหัส
บทความ 

ชื่อ-นามสกลุ ลายเซ็น หมายเหต ุ

7 15.00-15.20 น. 55 นันทชนม์ รุจิฉาย 
ผลของอาการปวดหลังส่วนล่างเรือ้รงัและความเร็วของการเดินต่อความสามารถในการ
ควบคุมการทรงท่าขณะเดิน 

  

8 15.20 – 15.40 น. 290 ศิรดา วิจิตรอาภรกลุ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของแอปพลิเคชันในการบันทกึและส่งต่อข้อมลูด้านสุขภาพ 

  

9 15.40 – 16.00 น. 89 สุนิสา จันทร์น้ าท่วม 
การเปรียบเทียบฟงัก์ชันเช่ือมโยงในตัวแบบทวินามเชิงลบทีม่ีค่าศูนย์เฟ้อและศูนย์ผันแปร 

  

 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


