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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีปทุมหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อทาให้ประเทศมีบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถและเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประชาคมอาเซียน สาหรับพันธกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ได้ส่งเสริม สนับสนุนการทาวิจัยให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
เพื่ อ นาผลที่ไ ด้ ม าปรั บ ปรุ ง นโยบาย กลไกการบริ หารงานของมหาวิท ยาลัย ตลอดจนยั ง ส่ง เสริม การท าวิ จัย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อนาผลวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่มีความสาคัญที่
จะช่วยส่ งเสริม สนับสนุน การพัฒ นาคุณภาพการศึ กษาและงานวิจั ย เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักวิจั ย นิสิต
นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา
ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายประชาคมนักวิชาการ นักวิจัยไทยจากทั่วประเทศ โดยหวังว่าองค์ความรู้ที่ได้นั้น
จะนาไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ในนามของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบคุณ คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้ให้เกียรติเป็นบรรยายพิเศษ เรื่อง "ภาวการณ์แข่งขันในการประกอบวิชาชีพใน
ยุค AEC" และขอขอบคุณประธานห้องย่อย ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย
ทุกท่าน และคณะกรรมการจัดการประชุมที่ทาให้การจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

(ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน)
อธิการบดี
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คณะกรรมการ
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1. ที่ปรึกษา
(1)
(2)
(3)
(4)

อธิการบดี
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

2. คณะกรรมการจัดประชุม (Conference Steering Committee)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกลุ ชัย
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้า
ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ศาสตราจารย์นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ
ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม
นางนิภาวรรณ พุทธสงกรานต์

ประธาน (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กรรมการ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
กรรมการ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
กรรมการ (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กรรมการ (ศาลแรงงานกลาง)
กรรมการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เลขานุการ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
เลขานุการ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

3. คณะกรรมการอานวยการ (Organising Committee)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

รองอธิการบดี (2)
ประธาน
ที่ปรึกษาด้านวิจัย
รองประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตชลบุรี
รองประธาน
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์) กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
กรรมการ
คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักการจัดการศึกษาออนไลน์
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันวิทยาการสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม
กรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท
กรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี
กรรมการ
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(15)
(16)
(17)
(18)

ผู้อานวยการหลักสูตรทุกหลักสูตร
ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม
ดร.ธ ธง พวงสุวรรณ
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการพิจารณาผลงาน (Technical Committee)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย อิสรัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสาร์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ เจริญ
ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม
นางนิภาวรรณ พุทธสงกรานต์
นางสาวเนาวนิตย์ บูรณะวิทย์
นางสาวอัจฉรา ทองมา

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จัดทาเว็บไซต์ จัดพิมพ์เอกสารและผลงาน
(Publication and Publicity Chairs)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

นางสาววรวรรณ เชาวนศิริกิจ
นายปรเมศร์ เพียรสกุล
นางสาวชนุพร เจริญสินค้า
นางวรพรรณ วงศ์พิศาล
นายอิทธิพล อนุพันธ์
เจ้าหน้าที่โรงพิมพ์ทุกคน
เจ้าหน้าที่สานักงานประชาสัมพันธ์ทุกคน
นางสาวกรองทอง หงษ์สินสี

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

นายวุฒิรักษ์ ไชยันติร์
นายเศกสรรค์ เสียงเพราะ
นายปิยะศักดิ์ รัตนภักดี
นายสมหมาย เยี่ยมสถาน
นายเสน่ห์ เข็มพรหมมา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

นายวีรพล เกตุอร่าม
นายอานนท์ บุญสอน
นางบุบผาชาติ แฝดกลาง
นายประคอง ฤกษ์เปรมปรี
นายสมบูรณ์ แสงอินทร์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

7. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
นางราณี อมรินทร์รัตน์
นางสาวฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์
นางสาวดวงเดือน อาจสมบุญ
นางเตือนใจ ศรีชะฏา
นายธาวิษ ถนอมจิตร์
นางสาวปรียาภรณ์ เจียรศิริ
นายสุจินต์ สุขะพงษ์
นายอติ เรียงสุวรรณ์
นางปวีดา สามัญเขตรกรณ์
นางสาวสายฝน กล้าเดินดง
นางสาวขวัญลดา สาระนาค
นางสาวจิราภรณ์ อัมพรพรรดิ์
นางจันทร์สม พุทธวงษ์

ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

8. คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

นายมานินทร์ เจริญลาภ
นางสาวณัชชา ภักดีกุล
นายนัฐพงษ์ สิทธิภาคคุณ
นายนิโรจน์ พิกุลทอง
นายสุมิตร มู่ฮาหมัด
นายสุรัตนชัย ชื่นตา
นายธนะเมศฐ์ อานดี
นายสันติ เสริมศักดิ์สกุล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

9. คณะกรรมการฝ่ายบริการเทคโนโลยี แสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ผู้อานวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลยี
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการศูนย์มีเดีย
นายธนนท์ ศรหุนะ
นายอานาจ รุ่งสิทธิชัย
นายวณาศิท ภาคพรมวานิช

VI

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

นายสนธิชัย จิระสถิตย์ถาวร
นายสาธิต จรรยาโชติณรงค์
นายจักรพันธ์ แบนมณฑา
นายณัธภัชร เฉลิมแดน
นายนพพงษ์ พงษ์หิรัญ
นายวัชรพงษ์ ชาญสมิง
นายสมชาย บูรพามงคลชัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

10. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ลงทะเบียน และประเมินผล
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ วังจีน
นางสาวกิตติยา เพริดพริ้งตระกูล
นางสาวมณีรัตน์ เกตุไสว
นางสาวเพ็ญประภา สุวรรณะ
นางวันเพ็ญ ลงยันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนนภา เทพสุด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์
นางสาวพิมพ์พร ฟองหล่า
นางธัญกร คาแวง
นายบรรเทิง แก่นสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภณ สมหวัง

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

11. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ปิ่นโต
(2) นายวรสรวง ดวงจินดา
(3) นางสาวดวงดาว อาจสมบุญ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

VII

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 7 ประจาปี 2555
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ศ.ดร.จานงค์ อดิวัฒนสิทธ์
ศ.ดร.จาเนียร จวงตระกูล
ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา
รศ.ดร.ครรชิต ทะกอง
รศ.ดร.จรัสดาว อินทรทัศน์
รศ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
รศ.ดร.ทองฟู ศิริวงศ์
รศ.ดร.ทัศนา หาญพล
รศ.ดร.น้าทิพย์ วิภาวิน
รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รศ.ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส
รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
รศ.ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา
รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
รศ.ดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค
รศ.ดร.อัมพร ธารงลักษณ์
รศ.จรินทร์ เทศวานิช
รศ.ไฉไล ศักดิวรพงศ์
รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
รศ.นิภา ศรีไพโรจน์
รศ.วินิจ วีรยางกูร
รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย
รศ.สถาพร ชาตาคม
รศ.สยาม อรุณศรีมรกต
ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย
ผศ.ดร.กุศล พิมาพันธุ์ศรี
ผศ.ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์
ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ
ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
ผศ.ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์
ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
VIII
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45.
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ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
ผศ.ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
ผศ.ดร.พรหมมาศ คูหากาญจน์
ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รงุ่ สัตย์
ผศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว
ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิรเิ จริญ
ผศ.ดร.วิศษิ ฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศทุ ธิ์
ผศ.ดร.สุบิน ยุระรัช
ผศ.ดร.สุภารัตน์ รักชลธี
ผศ.ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
ผศ.ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม
ผศ.กิตติภัฎ รัตนจันทร์
ผศ.ฐิติวัฒน์ นงนุช
ผศ.ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านคู่
ผศ.ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี
ผศ.วิชัย บุญวาศ
ผศ.อานาจ วังจีน
พลตรี ดร.อนุชาติ บุนนาค
ดร.กฤช เอี่ยมฐานนท์
ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
ดร.โฉมยง โต๊ะทอง
ดร.ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร
ดร.ณธรา เหมือนปิ๋ว
ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์
ดร.เทิดชาย ช่วยบารุง
ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์
ดร.นงลักษณ์ เภริณทวงศ์
ดร.นาวิน มีนะกรรณ
ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม
ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร
ดร.วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ
ดร.วราภรณ์ ไทยมา
ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์
ดร.ศศิพร อุษณวศิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

IX

70.
71.
72.
73.
74.

ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
ดร.อภิบาล พฤกษานุบาล
ดร.อาทิตย์ โสตโยม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

X

กาหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 7 ประจาปี 2555
เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 14 อาคาร 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

08.30 – 09.15 น.
09.15 – 09.30 น.

09.30 – 10.15 น.

10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด
- กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
- กล่าวรายงานโดย รองอธิการบดี (2)
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ภาวการณ์แข่งขันในการประกอบวิชาชีพ ในยุค AEC”
โดย คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
พักรับประทานอาหารว่าง
การนาเสนอผลงานวิจัย (ห้องย่อย)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนาเสนอผลงานวิจัย (ห้องย่อย)
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