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สารอธิการบดี 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีเติบโตมานานเกือบ 5 ทศวรรษ ภายใต้ปณิธาน               
“ปัญญา เช่ียวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” โดยเช่ือมัน่ในปรัชญาท่ีว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมหาวิทยาลยั
ศรีปทุม มีพนัธกิจท่ีส าคญัในการผลิตบณัฑิต พฒันางานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ส าหรับพนัธกิจดา้นการวิจยั มหาวิทยาลยัศรีปทุมไดส่้งเสริมและสนบัสนุนการท าวิจยัและงานสร้างสรรคข์องบุคลากร
มาอย่างต่อเน่ือง  ตลอดจนการพิจารณาจดัสรรและกลัน่กรองทุนวิจยัภายในให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจยัของ
ประเทศ ท่ีให้ความส าคญักบัการวิจยัเชิงบูรณาการหรือเชิงสหวิทยาการ การสร้างเครือข่ายการวิจยัโดยความร่วมมือกบั
แหล่งทุนต่างๆ การบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยั การส่งเสริมและสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาติ
และนานาชาติ และการน าผลงานวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง  

 

การจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 ในหัวขอ้
เร่ือง “วิจยัและนวตักรรมสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Research and Innovations to Sustainable Development)” เป็นกิจกรรม
ทางวิชาการท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัในหลากหลาย
สาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยองค์ความรู้ทางด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน และผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตและนกัศึกษาใน
ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก การจดัการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีจะเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีส าคญัทางการวิจยั
ระหว่างนักวิจยั นักวิชาการ คณาจารย ์และนิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายการวิจยัและความร่วมมือทางวิชาการในมิติต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่การน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์อย่างย ัง่ยืน
ต่อไป  

 

ในนามของมหาวิทยาลยัศรีปทุม ดิฉันขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.จกัรพนัธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดี 
ดา้นการวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีไดใ้ห้เกียรติบรรยายพิเศษ เร่ือง “โจทยวิ์จยัในยุคปกติใหม่ (New Normal)”  
และขอขอบคุณประธานห้องย่อย ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมวิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจยัทุกท่าน 
และคณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการฯ ท่ีท าให้การจดัการประชุมวิชาการในคร้ังน้ี เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย              
และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวทุ้กประการ   
 

        
      (ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน) 
            อธิการบดี 
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(1)   ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประธาน 
(2)   เจา้หนา้ท่ีศนูย ์ICT ทุกคน กรรมการ 
(3)   นายวิรุฬห์ ศสัตุระ เลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานท่ี 
 (1) นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธ์ิ  ประธาน 
 (2) นายปิยะศกัด์ิ รัตนภกัดี  รองประธาน 
 (3) นายเศกสรรค ์เสียงเพราะ  กรรมการ 
 (4) นายสมบูรณ์ แสงอินทร์  กรรมการ 
 (5) นางสาวยอดสร้อย มงคลเจริญ  กรรมการ 
 (6) นายเสน่ห์ เขม็พรหมมา  กรรมการ 
 (7) นายสมหมาย เยี่ยมสถาน  กรรมการ 
 (8) นายถวลัยศ์กัด์ิ กลดัเขียว  กรรมการ 
 (9) นายอานนท ์บุญสอน  กรรมการ 
 (10) นางสาวสุพตัรา ป่ันไสว  กรรมการ 
 (11) นางวิมล ชมจ าปี  เลขานุการ 
 (12) นายธงชยั เอี่ยมทอง  ผูช่้วยเลขานุการ 
8.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเลีย้ง 

 (1) คณบดีวิทยาลยัการท่องเที่ยวและบริการ ประธาน 
(2)     นางเตือนใจ ศรีชะฎา กรรมการ 
(3)     นางสาวดวงเดือน อาจสมบุญ กรรมการ 
(4)     นายวนัธงชยั ชีวะกลินศกัด์ิ กรรมการ 
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(5)     นางสาวชญาณิศา วงษพ์นัธ์ุ กรรมการ 
(6)      ดร.ทศัตะวนั ด่วนตระกูลศิลป์ กรรมการ 
(7)      นางสาวณัฎฐมน เผา่พนัธ์ุ กรรมการ 
(8)     นางสาวพชัรียา วิภาสเศรณี กรรมการ 
(9)   นางสาวปวีดา สามญัเขตรกรร์ กรรมการ 
(10)    นางสุวิมล คนไว กรรมการ 
(11)    นางสาวขวญัลดา สาระนาค กรรมการ 
(12)   นางสาวนิชาภทัรธ์ ติวงศ ์ กรรมการ 
(13)  นางสาวพีรยา สุกิจเจ กรรมการและเลขานุการ 

 (14)    นางจนัทร์สม พุทธวงษ ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
      (15)  นางสาวทศันีย ์ ย่ิงประทานพร  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

9. คณะกรรมการฝ่ายบริการเทคโนโลยี แสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์ 
(1)   ผูอ้  านวยการกลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน ประธาน 
(2)    ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รองประธาน 
(3)     ผูอ้  านวยการศูนยมี์เดีย รองประธาน 
(4) เจา้หนา้ท่ีศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทุกคน      กรรมการ 
(5)    เจา้หนา้ท่ีศนูยมี์เดียทุกคน กรรมการ 
(6) ผูช่้วยผูอ้  านวยการศูนยมี์เดีย ดา้นงานผลิต เลขานุการ 

10.  คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ลงทะเบียน และประเมินผล 
 (1) ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  ประธาน 
 (2) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ  รองประธาน 
 (3) ผูช่้วยศาสตราจารยอ์  านาจ วงัจีน  กรรมการ 
 (4)    นางวนัเพญ็ ลงยนัต ์  กรรมการ 
 (5) นายบงกช ธนวงศวิ์สูตร  กรรมการ 
 (6) นางสาวอณัณ์ชญาน์ อนนัตกานนท ์  กรรมการ 
 (7) นางสาวภทัรภรณ์ ศรีบุษย ์  กรรมการและเลขานุการ  
11.  คณะกรรมการฝ่ายพธิีการ 

(1)    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์สุขวิจิตร บาร์ ประธาน 
(2)    นางสาวรัตติยา กิลคริส กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  คร้ังท่ี 15  ประจ าปี 2563 
 
ศาสตราจารย ์ดร.โกสุม จนัทร์ศิริ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ศาสตราจารย ์ดร.สนอง เอกสิทธ์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ศาสตราจารย ์ดร.นวดล เหล่าศิริพจน ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ศาสตราจารยพ์ิศิษฐ์ ดร.จ าเนียร จวงตระกูล Far East University, South Korea 
รองศาสตราจารย ์ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
รองศาสตราจารย ์ดร.จรัสดาว อินทรทศัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
รองศาสตราจารย ์ดร.จนัทนา วฒันกาญจนะ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
รองศาสตราจารย ์ดร.จินตนา สายทองค า สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.จินตวีร์ คลา้ยสังข ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย ์ดร.ชลธิศ ดาราวงษ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย อิสรัมย ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
รองศาสตราจารย ์ดร.ธนัยวิช วิเชียรพนัธ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
รองศาสตราจารย ์ดร.นิตยา วงศภิ์นนัทว์ฒันา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนธ์ เจียรกูล มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยากร หวงัมหาพร มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
รองศาสตราจารย ์ดร.พูลพงศ ์สุขสว่าง มหาวิทยาลยับูรพา 
รองศาสตราจารย ์ดร.ภทัราวดี มากมี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย ์ดร.ยศศกัด์ิ โกไศยกานนท ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
รองศาสตราจารย ์ดร.เยาวนารถ พนัธ์ุเพง็ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
รองศาสตราจารย ์ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
รองศาสตราจารย ์ดร.วศิน อิงคพฒันากุล มหาวิทยาลยัศิลปากร 
รองศาสตราจารย ์ดร.วิชิต อู่อน้ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
รองศาสตราจารย ์ดร.สกนธ์ ภู่งามดี นกัวิชาการอิสระ 
รองศาสตราจารย ์ดร.สาวิตร พงศว์ชัร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์ ลีลาทวีวฒัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสังคนนัท ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
รองศาสตราจารย ์ดร.อศัมเ์ดช วานิชชินชยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
รองศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน แสงพิกุล มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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รองศาสตราจารย ์พ.ต.อ. ดร.มีชยั สีเจริญ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
รองศาสตราจารย ์พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิฆมัพร เกษโกมล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 
รองศาสตราจารย ์นฤมล ป่ินโต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์รุ่งฤดี แผลงศร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย ์สถาพรชาตาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย ์อนนัต ์เพียรวฒันกุลชยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
รองศาสตราจารย ์เอกธิดา เสริมทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมลวรรณ อยูว่ฒันะ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนัยารัตน ์ศรีวิสทิยกุล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กลัยารัตน์ ธีระธนชยักุล มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ์ โปณะทอง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉนัทนา ปาปัดถา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชวลิต มณีศรี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชอ้งนาง วิพุธานพงษ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐสพนัธ์ เผา่พนัธ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เด่นชยั วรเดชจ าเริญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เทพฤทธ์ิ บณัฑิตวฒันาวงศ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนา สุขวารี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ เสนามิตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรินี มณีศรี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิพทัธ์ จงสวสัด์ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพฒัน์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพรรณ สวสัดิสิงห์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรวรรณ นนัทแพศย ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิมพพ์ร โสววฒันกุล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์สุขวิจิตร บาร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัรวิทย ์อยูว่ฒันะ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยพุวรรณ นงัคลาภิวฒัน์  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยวุนุช กุลาตี มหาวิทยาลยันครพนม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัฐสภา  แก่นแกว้ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรัชญ ์ครุจิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์ ไทยมา มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วสวตัต์ิ สุติญญามณี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัทนีย ์บางเสน มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิชยั โยธาวงศ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ กรวยสวสัด์ิ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์ สาระพดั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หทยัพนัธน์ สุนทรพิพิธ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อติเทพ  แจง้นาลาว มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทยัรัตน์  เมืองแสน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธนกร ณรงคว์านิช มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธนภทัร พรหมวฒันภกัดี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์วรากรณ์ ใชเ้ทียมวงศ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์วนัวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุภาวดี ฮะมะณี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์อ านาจ วงัจีน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ดร.เกียรติศกัด์ิ สกุลพนัธ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ดร.ฉตัรรัตน์ โหตระไวศยะ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
ดร.ชานนท ์วาสิงหน มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
ดร.ชิตพงษ ์อยัสานนท ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
ดร.เชษฐ์ภณัฏ ปัญญวชัรวงศ ์ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 
ดร.ณัฎภทัรศญา เศรษฐโชติสมบติั มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
ดร.ธงชยั จีระดิษฐ ์ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
ดร.ธนภณ ภู่มาลา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ดร.ธนากร เอี่ยมปาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ดร.ประกอบ ชาติภุกต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ดร.พีร วงศอ์ุปราช มหาวิทยาลยับูรพา  
ดร.พุฒิพงค ์หุ่นโตภาพ ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีลม้ละลาย 1 
ดร.รุ่งทิวา วงศป์ระชา มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ดร.วรสรวง ดวงจินดา มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ดร.วิชชุกร ทองหล่อ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ดร.สมทบ ฐิตะฐาน มหาวิทยาลยัมหิดล 
ดร.สุรียฉ์าย พลวนั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
นาวาอากาศเอก (พ) วิพล สุขวิลยั โรงเรียนเตรียมทหาร 
 



 XIII 

 
 

ก าหนดการประชุมวิชาการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 

เร่ือง “วิจัยและนวัตกรรมสู่การพฒันาท่ีย่ังยืน” 
วันศุกร์ท่ี 18 ธันวาคม 2563 

  
 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนออนไลน์ (Google Form) 
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10.30-10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
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 กลุ่มท่ี 2 บทความระดบัชาติ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
 กลุ่มท่ี 3 บทความระดบัชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
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08.30 am-09.00 am Online Registration (Google Form) 
 Click: https://bit.ly/Register-SPUCON2020-En  
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 Introductory Report by Assoc. Prof. Kalayaporn Parnmarerng 
             Vice President and Chairman of Organizing Committee 
 Welcome remarks by Dr. Rutchaneeporn Pookayaporn Phukkamarn  
                   President of Sripatum University, Thailand 
 (Zoom & Facebook Live: facebook.com/spuresearch)  

09.30 am-10.30 am   Keynote Address: “Research Problems in New Normal Era” 
                  By Prof. Dr. Chakkaphan Sutthirat                              
                  Vice President for Research Affairs, Chulalongkorn University, Thailand 
 (Zoom & Facebook Live: facebook.com/spuresearch)   

10.30 am-10.45 am Coffee Break 

10.45 am-12.00 pm   Online Paper Presentation (Zoom) 
 Group 1: International Papers 
 Group 2: National Papers in Social Sciences and Humanities 
 Group 3: National Papers in Science and Technology 

12.00 pm-01.00 pm Lunch 

01.00 pm-04.00 pm Online Paper Presentation (Zoom) 
 Group 1: International Papers 
 Group 2: National Papers in Social Sciences and Humanities 
 Group 3: National Papers in Science and Technology 
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