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ออกแบบปกโดย ฝ่ายกราฟิก ส านักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จัดรูปเล่มโดย งานพิมพ์และออกแบบ โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

-  บทความทุกเรื่อง ได้รบัการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ข้อความและเนื้อหาและบทความ             
ที่ตีพิมพ์เปน็ความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว มิใชค่วามคดิเหน็และความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

-  การคัดลอกอ้างอิงต้องด าเนินการตามการปฏิบัตใินหมูน่ักวิชาการทั่วไป และสอดคล้องกบักฏหมาย                      
ที่เกี่ยวข้อง 
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สารอธิการบดี 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เติบโตมานานกว่า 4 ทศวรรษ ภายใต้ปณิธาน “ปัญญา 
เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” โดยเช่ือมั่นในปรัชญาที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มีพันธกิจที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิต พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส าหรับ
พันธกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรมา
อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการพิจารณาจัดสรรและกล่ันกรองทุนวิจัยภายในให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของประเทศ
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) การสร้างเครือข่ายการวิจัยโดยความร่วมมือ
กับแหล่งทุนต่างๆ การบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัย การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ และการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง  

 
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 ในหัวข้อเรื่อง “ผลงานวิจัย

และนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovations for Sustainable Development)” เป็นกิจกรรมทาง
วิชาการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในหลากหลายสาขา
อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ส าคัญทางการวิจัยระหว่างคณาจารย์ 
นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางการวิจัยที่
จะน าไปสู่การการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป  

 
ในนามของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดิฉันขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร . อมร เพชรสม คณบดี             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมนักวิจัย และการตรวจสอบ          
การคัดลอกผลงานทางวิชาการ” และขอขอบคุณประธานห้องย่อย ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความวิจัยทุกท่าน และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ ที่ท าให้การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ   
 
 

        
      (ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน) 
            อธิการบดี 
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คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ครั้งที่ 8  ปีการศึกษา 2556   

1.  ท่ีปรึกษา 
 (1)  อธิการบดี ที่ปรึกษา 
 (2)  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา 
 (3)  รองอธิการบด ี ที่ปรึกษา 
 (4)  ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ปรึกษา 
 

2. คณะกรรมการจัดประชุม   (Conference Steering Committee) 
 (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธาน  (มหาวิทยาลัยศรปีทุม) 
 (2) ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา กรรมการ  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 (3) ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน ์ กรรมการ  (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) 
 (4) ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกลุชัย กรรมการ  (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย) 
 (5) ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการ  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 (6) ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ า  กรรมการ  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 (7) ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ กรรมการ  (ศาลแรงงานกลาง) 
 (8) ศาสตราจารย์นวลจันทร์ ทศันชัยกุล กรรมการ  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 (9) รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ กรรมการ  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 (10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช กรรมการและเลขานุการ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
 

3. คณะกรรมการอ านวยการ  
 (1) รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น ประธาน 
 (2) รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุร ี รองประธาน 
 (3) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ)์ รองประธาน 
 (4) ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาคารพญาไท กรรมการ 
 (5) คณบดทีุกคณะ กรรมการ 
 (6) ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป กรรมการ 
 (7) ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
 (8) ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาการสารสนเทศ กรรมการ 
 (9) ผู้อ านวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ  กรรมการ 
 (10) ผู้อ านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม กรรมการ 
 (11) รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท กรรมการ 
 (12) รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุร ี กรรมการ 
 (13) ผู้อ านวยการหลักสูตรทุกหลักสูตร กรรมการ 
 (14) ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เลขานุการ 
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4. คณะกรรมการพิจารณาผลงาน    
 (1)   รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป ประธาน 
 (2)   รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย อิสรัมย ์ รองประธาน 
 (3)   รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง กรรมการ  
 (4)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย กรรมการ 
 (5)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร  หวังมหาพร กรรมการ 
 (6)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ  นันทแพศย์ กรรมการ 
 (7)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  อุสาหะ กรรมการ 
 (8)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช กรรมการ 
 (9)   ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม กรรมการ 
 (10)  นางนิภาวรรณ พุทธสงกรานต์ เลขานุการ 
 (11)  นางสาวเนาวนิตย์  บูรณะวิทย์ ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

5. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เอกสารและผลงาน 
 (1)   นางสาววรวรรณ  เชาวนศิริกิจ ประธาน 
 (2)   เจ้าหน้าที่ส านักงานประชาสัมพันธ์ทุกคน กรรมการ 
 (3)  เจ้าหน้าที่โรงพิมพ์ทุกคน กรรมการ 
 (4)   นางสาวกรองทอง  หงษ์สินส ี เลขานุการ 
 

6. คณะกรรมการจัดท าเว็บไซต์ และ E-book เอกสารประกอบการประชุม 
 (1)   นายปรเมศร์  เพียรสกุล ประธาน 
 (2)   เจ้าหน้าที่ศนูย์ ICT ทุกคน กรรมการ 
 (3)   นางสาวชนุพร เจริญสินค้า เลขานุการ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
 (1) ผู้อ านวยการส านักงานอาคารและสถานที่ ประธาน 
 (2) นายภาคภูมิ  อรรถกรศิริโพธ์ิ รองประธาน 
 (3) นายเศกสรรค์  เสียงเพราะ กรรมการ 
 (4) นายสมบูรณ์  แสงอินทร์ กรรมการ 
 (5) นายปิยะศักดิ์  รัตนภักดี กรรมการ 
 (6) นายสุรศักดิ์  พุคยาภรณ์ กรรมการ 
 (7) นายสมหมาย  เยี่ยมสถาน กรรมการ 
 (8) นายถวัลย์ศักดิ์  กลัดเขียว กรรมการ 
 (9) นายอานนท์  บุญสอน กรรมการ 
 (10) นางบุบผาชาติ  แฝดกลาง กรรมการ 
 (11) นายประคอง  ฤกษ์เปรมปร ี กรรมการ 
 (12) นางสาวสุพัตรา  ปั่นไสว กรรมการและเลขานุการ 
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 (13) นายธงชัย  เอี่ยมทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 (14) นางสาวพรพิมล  กองกัลยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง 
 (1)  คณบดคีณะศิลปศาสตร ์ ที่ปรึกษา 
 (2)  ดร.ยุพวรรณ  นังคลาภิวัฒน์ ประธาน 
 (3)  นางราณี  อมรินทร์รัตน ์ กรรมการ 
 (4)  นางสาวฉัฐชสรณ์  กาญจนศิลานนท์ กรรมการ 
 (5)  นางสาวดวงเดือน  อาจสมบุญ กรรมการ 
 (6)  นางเตือนใจ  ศรีชะฎา กรรมการ 
 (7)  นางสาวชลาทิพย์  มหวนมาลิน กรรมการ 
 (8)  นางสาวปรียาภรณ์  เจียรศิริ กรรมการ 
 (9)  นางสาวมสารัศม์  ตันติดีเลิศ กรรมการ 
 (10)  นางปวีดา  สามัญเขตรกรณ์ กรรมการ 
 (11)  นางสาวสายฝน  กล้าเดินดง กรรมการ 
 (12)  นางสาวขวัญลดา  สาระนาค กรรมการ 
 (13)  นายสุจินต์  สุขะพงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 (14)  นางจันทร์สม  พุทธวงษ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรม 
 (1) ผู้อ านวยการศูนย์มีเดีย ประธาน   
 (2) นางสาวณัชชา  ภักดีกุล กรรมการ   
 (3) นางสาวศตพร  ขุนวิไชย กรรมการ   
 (4) นายนิโรจน์  พิกุลทอง กรรมการ   
 (5) นายสุมิตร  มู่ฮ าหมัด กรรมการ   
 (6) นายสุรัตนชัย  ช่ืนตา กรรมการ   
 (7) นายธนะเมศฐ์  อานด ี กรรมการและเลขานุการ 
 (8) นางรพีพรรณ   นันทชลากรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

10. คณะกรรมการฝ่ายบริการเทคโนโลยี แสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์ 
 (1)    ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลยี ประธาน 
 (2)    ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รองประธาน 
 (3)    ผู้อ านวยการศูนย์มีเดีย รองประธาน 
 (4) นายธนนท์  ศรหุนะ กรรมการ 
 (5) นายอ านาจ  รุ่งสิทธิชัย กรรมการ 
 (6)  นายวณาศิท ภาคพรมวานิช กรรมการ 
 (7) นายสนธิชัย  จิระสถิตย์ถาวร กรรมการ 
 (8) นายสาธิต  จรรยาโชติณรงค์ กรรมการ 
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 (9) นายจักรพันธ์  แบนมณฑา กรรมการ 
 (10) นายณัธภัชร  เฉลิมแดน กรรมการ 
 (11)  นายนพพงษ์  พงษห์ิรัญ กรรมการ 
 (12)  นายวัชรพงษ์  ชาญสมิง กรรมการ 
 (13) นายสมชาย  บูรพามงคลชัย กรรมการและเลขานุการ 
 

11. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ลงทะเบียน และประเมินผล 
 (1) ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ประธาน 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  วังจีน  รองประธาน 
 (3) นางสาวกิตติยา  เพริดพริ้งตระกูล  กรรมการ 
 (4) นางสาวอัณณ์ชญาน์  อนันตกานนท์  กรรมการ 
 (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภณ  สมหวัง  กรรมการ 
 (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  หวังสขุใจ  กรรมการ 
 (7) นางสาวปริยา  ศุภวงศ์  กรรมการ 
 (8) ว่าที่ร.ต.ดร.ธนภณ  ภู่มาลา  กรรมการ 
 (9) ว่าที่ร.ต.สมเกียรติ  แสงอรุณเฉลิมสุข  กรรมการ 
 (10) นายบรรเทิง  แก่นสาร  กรรมการ 
 (11) นางสาวพิมพ์พร  ฟองหล่ า  กรรมการ 
 (12) นางสาวพรรณี  บุญสุยา  กรรมการ 
 (13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญกร  ค าแวง กรรมการ 
 (14) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์  ปัญญาเหล็ก  กรรมการ 
 (15) นายพิชัย  แช่มสา  กรรมการ 
 (16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กรวยสวัสดิ์  กรรมการ 
 (17) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มนนภา  เทพสุด  กรรมการ 
 (18) นางวันเพ็ญ  ลงยันต์  กรรมการ 
 (19) นางสาวกัลยา  คงอนุมัติ  กรรมการ 
 (20) นางสาวมณีรัตน์  เกตุไสว  กรรมการ 
 (21) นางสาวเพ็ญประภา  สุวรรณะ  กรรมการ 
 (22) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนษิฐา  ชัยรัตนาวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
 

12. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 (1) ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประธาน 
 (2)    นายวรสรวง   ดวงจินดา กรรมการ 
 (3)    นางสาวดวงดาว  อาจสมบุญ กรรมการและเลขานุการ  
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ครั้งที่ 8  ประจ าปี 2556 

 
ศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร  จวงตระกูล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญนิภัทธ์ิ นิธิโรจน์ธนทั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  ชยะกุลคีร ี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต ทะกอง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสดาว อินทรทศัน ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.จติราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ณ ระนอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองฟู ศิริวงศ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา หาญพล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.น้ าทิพย์ วิภาวิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธ์ุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจยีรกูล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  ปานมณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บษุราตระกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงด ี มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อินคพฒันากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรนีวล  สถิตวิทยานันท์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต สุรพฒัน ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ จรนิทร์ เทศวานิช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ไฉไล ศักดิวรพงศ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ช่ืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ นิตยา เงนิประเสริฐศรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ นิภา ศรีไพโรจน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ภาวนา พัฒนศรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ศิริชัย พงษ์วิชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ สถาพร ชาตาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ สยาม อรุณศรีมรกต มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา รัตนพงศเ์ลขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  มีศิลปวิกกัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ  แสงสุวรรณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บรรณรุจ ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประณต ไชยอภิสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย ์ประจนปจัจนึก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บญุดาว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปตัรประกร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์ สารพัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพกัตรา สุทธสุภา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒตรา เกษราพงศ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา ราษฏร์ภักด ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี จรรยาพูน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราพร ลีละวัฒน์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต มณีศรี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชียง เภาชิต มหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติวัฒน์ นงนชุ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภณ สมหวัง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ปิ่นโต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุทธพร แสงเทียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งภัสสร ศรัทธาธนพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งฤดี แผลงศร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณวดี พูลพอกสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย บุญวาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ  เจริญ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ านาจ วังจีน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ดร.กฤช  เอี่ยมฐานนท์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ดร.คมสันต์ ดาโรจน ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.โฉมยง โต๊ะทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คร้ังท่ี8 ประจ าปี 2556 
เร่ือง  “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” (SPUCON13) 

วันอังคารท่ี 24 ธันวาคม 2556  เวลา 8.30-16.30 น. 
ณ  ห้อง Auditorium  1-2  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรบัเอกสาร   
 

09.00-09.15 น. ชม VDO presentation แนะน ามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

09.15-09.30 น. พิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย 
 รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์  อยูถ่นอม 
  รองอธิการบดี และประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ 
 กล่าวเปิดการประชุมโดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบด ี
 

09.30-10.30 น.   ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  
 “จริยธรรมนักวิจัย และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ”  
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม 
           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
 

10.45-12.00 น. การน าเสนอผลงานวิจัย  (ห้องย่อย)  
 กลุ่มที่ 1 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 กลุ่มที่ 2 ผลงานวิจัยสาขามนษุยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
 กลุ่มที่ 3 ผลงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  (อาคาร 40 ปี ชัน้ 1) 
 

13.00-16.30 น. การน าเสนอผลงานวิจัย  (ห้องย่อย)  
 กลุ่มที่ 1 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 กลุ่มที่ 2 ผลงานวิจัยสาขามนษุยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มที่ 3 ผลงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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