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สารอธิการบดี 

 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีเติบโตมานานเกือบ 5 ทศวรรษ ภายใตป้ณิธาน “ปัญญา 

เช่ียวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” โดยเช่ือมัน่ในปรัชญาท่ีวา่ “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมหาวิทยาลยัศรีปทุม         

มีพนัธกิจท่ีสาํคญัในการผลิตบณัฑิต พฒันางานวิจยั บริการวิชาการแก่สังคม และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม สาํหรับ

พนัธกิจดา้นการวจิยั มหาวทิยาลยัศรีปทุมไดส่้งเสริมและสนบัสนุนการทาํวจิยัและงานสร้างสรรคข์องบุคลากรมาอยา่ง

ต่อเน่ือง  ตลอดจนการพิจารณาจดัสรรและกลัน่กรองทุนวจิยัภายในให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการวจิยัของประเทศ ท่ีให้

ความสําคญักบัการวิจยัเชิงบูรณาการหรือเชิงสหวิทยาการ การสร้างเครือข่ายการวิจยัโดยความร่วมมือกบัแหล่งทุน

ต่างๆ การบริหารจัดการความรู้จากงานวิจยั การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาติและ

นานาชาติ และการนาํผลงานวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง  
 

การจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 ในหัวขอ้

เร่ือง “วจิยัและนวตักรรมเพ่ือประเทศไทย 4.0 (Research and Innovations for Thailand 4.0)” เป็นกิจกรรมทางวชิาการ

ท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัในหลากหลายสาขาอาชีพ             

ไม่ว่าจะเป็นการวิจยัองคค์วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจยัองค์ความรู้ทางดา้นสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ การวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน และผลงานวทิยานิพนธ์ของนิสิตและนกัศึกษาในระดบัปริญญาโท

และปริญญาเอก การจดัการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีจะเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีสาํคญัทางการวิจยัระหวา่งนกัวจิยั 

นกัวชิาการ คณาจารย ์และนิสิตนกัศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการวจิยัและ

ความร่วมมือทางวชิาการในมิติต่าง ๆ ท่ีจะนาํไปสู่การนาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
 

ในนามของมหาวิทยาลยัศรีปทุม ดิฉันขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ เกียรติคุณ ดร.วรศกัด์ิ กนกนุกุลชัย               

ราชบณัฑิตและอดีตอธิการบดี สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ท่ีไดใ้ห้เกียรติบรรยายพิเศษ เร่ือง “วิจยัและนวตักรรม

สําหรับประเทศไทย 4.0”  และขอขอบคุณประธานห้องย่อย ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมวิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิ

พิจารณาบทความวิจยัทุกท่าน และคณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการฯ ท่ีทาํให้การจดัการประชุมวิชาการในคร้ังน้ี 

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวทุ้กประการ     

 

 

        
      (ดร.รัชนีพร  พคุยาภรณ์  พกุกะมาน) 

            อธิการบดี 
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คณะกรรมการจัดงานประชุมวชิาการระดับชาตแิละนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
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  (มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย)์ 
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 (7) ศาสตราจารยเ์กษมสนัต ์วลิาวรรณ               กรรมการ   
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  (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

 (10)   Prof. Dr.Howard W Combs  กรรมการ   
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(4) ผูช่้วยอธิการบดีทุกคน กรรมการ 

(5) คณบดีทุกคณะ กรรมการ 

(6) ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาศึกษาทัว่ไป กรรมการ 
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(6)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์ กรรมการ 

(7)   ผูช่้วยศาสตราจารยว์รากร ใชเ้ทียมวงค ์ กรรมการ 
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5. คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ ศิลปกรรม จัดพมิพ์เอกสาร และจัดทาํรายงานสืบเน่ือง 

 การประชุมวชิาการ (CD-Proceedings) 

(1)   ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานกิจการสมัพนัธ์ ประธาน 

(2)   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประชาสมัพนัธ์ รองประธาน 

(3)   บุคลากรสาํนกังานประชาสมัพนัธ์ทุกคน กรรมการ 
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(4) บุคลากรงานกราฟิกและศิลปกรรมทุกคน กรรมการ 

(5)   บุคลากรโรงพิมพทุ์กคน กรรมการ 

(6) นางสาวกรองทอง หงษสิ์นสี เลขานุการ 

6. คณะกรรมการจัดทาํและดูแล Website การประชุมวชิาการ 

(1)   ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ประธาน 

(2)   เจา้หนา้ท่ีศูนย ์ICT ทุกคน กรรมการ 

(3)   นายวรุิฬห์ ศสัตุระ เลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที ่

(1) นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธ์ิ ประธาน 

(2) นายปิยะศกัด์ิ รัตนภกัดี รองประธาน 

(3) นายเศกสรรค ์เสียงเพราะ กรรมการ 

(4) นายสมบูรณ์ แสงอินทร์ กรรมการ 
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(11) นางสาวสุพตัรา ป่ันไสว กรรมการ 

(12) นางวมิล ชมจาํปี เลขานุการ 

(13) นายธงชยั เอ่ียมทอง ผูช่้วยเลขานุการ 

8.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเลีย้ง 

 (1) คณบดีวทิยาลยัการท่องเท่ียวและบริการ ประธาน 
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(6)      ดร.ทศัตะวนั ด่วนตระกลูศิลป์ กรรมการ 

(7)      นางสาวณฎัฐมน เผา่พนัธ์ุ กรรมการ 

(8)     นางสาวพชัรียา วภิาสเศรณี กรรมการ 

(9)   นางสาวปวดีา สามญัเขตรกรร์ กรรมการ 
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 (14)    นางจนัทร์สม พทุธวงษ ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

      (15)  นางสาวทศันีย ์ ยิง่ประทานพร  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

9. คณะกรรมการฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแสง เสียง โสตทศันูปกรณ์ 

(1)   ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลย ี ประธาน 

(2)    ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร รองประธาน 

(3)     ผูอ้าํนวยการศูนยมี์เดีย รองประธาน 

(4) เจา้หนา้ท่ีศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทุกคน      กรรมการ 

(5)    เจา้หนา้ท่ีศูนยมี์เดียทุกคน กรรมการ 

(6) ผูช่้วยผูอ้าํนวยการศูนยมี์เดีย ดา้นงานผลิต เลขานุการ 

10.  คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ลงทะเบียน และประเมินผล 

(1) ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาศึกษาทัว่ไป ประธาน 

(2) ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าํนาจ วงัจีน  รองประธาน 

(3) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ กรวยสวสัด์ิ  กรรมการ 

(4) ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นภณ สมหวงั  กรรมการ 

(5) ผูช่้วยศาสตราจารยป์ริยา ศุภวงศ ์ กรรมการ 

(6) ผูช่้วยศาสตราจารยธ์ญักร คาํแวง กรรมการ 

(7) ผูช่้วยศาสตราจารยม์นนภา เทพสุด  กรรมการ 

(8) วา่ท่ี ร.ต.สมเกียรติ แสงอรุณเฉลิมสุข  กรรมการ  

(9) นางสาวอณัณ์ชญาน์ อนนัตกานนท ์ กรรมการ 

(10) นางสาวพิมพพ์ร ฟองหลํ่า  กรรมการ 

(11)   นางสาวพรรณี บุญสุยา  กรรมการ 

(12) นายพิชยั แช่มสา  กรรมการ 

(13) นางวนัเพญ็ ลงยนัต ์ กรรมการ 

(14) นางสาวกลัยา คงอนุมติั  กรรมการ 

(15) นางสาวมณีรัตน์ เกตุไสว  กรรมการ 

(16) นางสาวเพญ็ประภา สุวรรณะ  กรรมการ 

(17) นางสาวภทัรภรณ์ ศรีบุษย ์ กรรมการ 

(18)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

11.  คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ 

(1)    ดร.ไพบูลย ์สุขวจิิตร บาร์ ประธาน 

(2)    ดร.ถาวร ทิศทองคาํ กรรมการ 

(3) นางสาวสุทธิชา เพชรวรีะ กรรมการ 

(4)    นางสาวรัตติยา กิลคริส กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ 

การประชุมวชิาการระดับชาตแิละนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  คร้ังที ่14  ประจําปี 2562 

 

ศาสตราจารย ์พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแตม้ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

ศาสตราจารยพิ์ศิษฐ ์ดร.จาํเนียร  จวงตระกลู Far East University, South Korea 

รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติภูมิ รอดสิน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ์ดร.กีรติ ชยะกลุคีรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต ทะกอง มหาวทิยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย ์ดร.จรัสดาว อินทรทศัน ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

รองศาสตราจารย ์ดร.จินตนา สายทองคาํ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.บุญศรี พรหมมาพนัธ์ุ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนธ์ เจียรกลู มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา กอเจริญ สถาบนัเทคโนโลยจิีตรลดา 

รองศาสตราจารย ์ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยากร หวงัมหาพร มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ์ดร.ยทุธนา ฉพัพรรณรัตน์ จุฬาลงกรณ์วทิยาลยั 

รองศาสตราจารย ์ดร.โยธิน แสวงดี มหาวทิยาลยัมหิดล 

รองศาสตราจารย ์ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร กิณเรศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

รองศาสตราจารย ์ดร.วรีะ บุญจริง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

รองศาสตราจารย ์ดร.ศรัณย ์วรรธนจัฉริยา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สาวติร พงศว์ชัร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ์ดร.อรรณพ จีนะวฒัน์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิฆมัพร เกษโกมล วทิยาลยัพยาบาลตาํรวจ 

รองศาสตราจารย ์จรินทร์ เทศวานิช มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ช่ืนจิตต ์ แจง้เจนกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์นภสินธ์ุ แผลงศร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

รองศาสตราจารย ์นิภา ศรีไพโรจน์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

รองศาสตราจารย ์รุ่งฤดี แผลงศร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

รองศาสตราจารย ์สถาพร ชาตาคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ์เอกธิดา เสริมทอง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติศกัด์ิ อริยะเครือ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กลุวรา สุวรรณพิมล มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรรยา ช่ืนเกษม มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ์ โปณะทอง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชาติเมธี หงษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชูชยั สุจิวรกลุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัพร ยวงเงิน มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เทพฤทธ์ิ บณัฑิตวฒันาวงศ ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิพทัธ์ จงสวสัด์ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพฒัน ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรวรรณ นนัทแพศย ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิมพร์ะว ีโรจน์รุ่งสตัย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พลูพงศ ์สุขสวา่ง มหาวทิยาลยับูรพา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรัตน์ ปัตรประกร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรลกัษณ์ วงศโ์ดยหวงั ศิริเจริญ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์ ไทยมา  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัทนีย ์บางเสน มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วไิล ล่ิมถาวรานนัต ์ มหาวทิยาลยับูรพา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ กรวยสวสัด์ิ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์ สาระพดั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพกัตรา สุทธสุภา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อมรา ติรศรีรัตน ์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัมเ์ดช วานิชชินชยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์นวรัตน ์ภกัดีคาํ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์เพชร นนัทิวฒันา สถาบนัเทคโนโลยจิีตรลดา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์วรากร ใชเ้ทียมวงศ ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ศรัทธา แข่งเพญ็แข มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์อาํนาจ วงัจีน มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ดร.กฤช เอ่ียมฐานนท ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ดร.ชาลี วรกลุพิพฒัน์ ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

ดร.ชิตพงษ ์อยัสานนท ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ดร.ธงชยั จีระดิษฐ ์ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

ดร.ธนภูมิ อติเวทิน มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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ดร.นิฤมน รัตนะรัต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ดร.ประกอบ ชาติภุกต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ดร.พระครูวบูิลย ์เจติยานุรักษ ์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

ดร.พีร วงศอุ์ปราช มหาวทิยาลยับูรพา 

ดร.พฒิุพงค ์หุ่นโตภาพ สาํนกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีลม้ละลาย 1 

ดร.วสวตัต์ิ สุติญญามณี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ดร.วชิชุกร ทองหล่อ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ดร.ศุภกร ปุญญฤทธ์ิ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ดร.สาธิน ประจนับาน มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ดร.สิทธิชยั เด่นตรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ดร.สุรียฉ์าย พลวนั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ต.อ.ดร.คมสนั สุขมาก สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
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กาํหนดการประชุมวชิาการ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังที ่14 ประจําปี 2562 

เร่ือง “วจัิยและนวตักรรมเพ่ือประเทศไทย 4.0” 

ณ ห้อง Auditorium 1-2 ช้ัน 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลยัศรีปทุม บางเขน 

วนัพฤหัสบดีที ่19 ธันวาคม 2562 

 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร และรับอาหารวา่ง 

09.00-09.15 น. ชม VDO presentation แนะนาํมหาวทิยาลยัศรีปทุม 

09.15-09.30 น. พิธีเปิด กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม  

           รองอธิการบดี และประธานคณะกรรมการจดังาน SPUCON2019 

 กล่าวเปิดการประชุมโดย ดร.รัชนีพร พคุยาภรณ์ พกุกะมาน อธิการบดี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

09.30-10.30 น.   ปาฐกถาพิเศษ ในหวัขอ้เร่ือง “วจิยัและนวตักรรมสาํหรับประเทศไทย 4.0” 

           โดย ศาสตราจารย ์เกียรติคุณ ดร.วรศกัด์ิ กนกนุกลุชยั ราชบณัฑิต  

 และอดีตอธิการบดี สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 

10.30-10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.45-12.00 น. การนาํเสนอผลงานทางวชิาการ (หอ้งยอ่ย)  

 กลุ่มท่ี 1 บทความระดบันานาชาติ   

 กลุ่มท่ี 2 บทความระดบัชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 กลุ่มท่ี 3 บทความระดบัชาติ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั (Zone A ชั้น 1 อาคาร 11) 

13.00-16.30 น. การนาํเสนอผลงานทางวชิาการ (หอ้งยอ่ย)  

 กลุ่มท่ี 1 บทความระดบันานาชาติ   

 กลุ่มท่ี 2 บทความระดบัชาติ สาขามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 

 กลุ่มท่ี 3 บทความระดบัชาติ สาขาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
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