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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เติบโตมานานกว่า 4 ทศวรรษ ภายใต้ปณิธาน “ปัญญา
เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” โดยเชื่อมั่นในปรัชญาที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ ” โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
มีพันธกิจที่สาคัญในการผลิตบัณฑิต พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สาหรับ
พันธกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรมา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพิจารณาจัดสรรและกลั่นกรองทุนวิจัยภายในให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของประเทศ
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) การสร้างเครือข่ายการวิจัยโดยความร่วมมือ
กับ แหล่ง ทุน ต่างๆ การบริห ารจั ดการความรู้จ ากงานวิจั ย การส่ง เสริม และสนั บสนุน การเผยแพร่ ผลงานวิ จัย ใน
ระดับชาติและนานาชาติ และการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
การจั ด การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม ครั้ ง ที่ 10 ประจ าปี 2558 ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
“ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovations for Sustainable Development)” เป็น
กิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยใน
หลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยองค์ความรู้
ทางด้ านสั งคมศาสตร์และมนุษ ยศาสตร์ การวิ จัยเพื่อพั ฒนาการเรียนการสอน และผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต
นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สาคัญ
ทางการวิจัยระหว่าง นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การสร้างเครือข่ายการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการในมิติต่างๆ ที่จะนาไปสู่การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนต่อไป
ในนามของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดิฉันขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้า
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เมธีวิจัยอาวุโส สกอ. และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จากคณะพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ
วัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “Best practice และจรรยาบรรณ
ของนักวิจัยกับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ” และขอขอบคุณประธานห้องย่อย
ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยทุกท่าน และคณะกรรมการจัดการประชุม
วิชาการฯ ที่ทาให้การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ทุกประการ

(ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน)
อธิการบดี
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คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2558
1. ที่ปรึกษา
(1)
(2)
(3)
(4)

อธิการบดี
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

2. คณะกรรมการจัดประชุม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกลุ ชัย
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้า
ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ศาสตราจารย์นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

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

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม)
ประธาน
รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี
รองประธาน
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์) รองประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาคารพญาไท
กรรมการ
คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม
กรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท
กรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี
กรรมการ
ผู้อานวยการหลักสูตรทุกหลักสูตร
กรรมการ
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
เลขานุการ
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(มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
(สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
(ศาลแรงงานกลาง)
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

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

ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภู่งามดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์
ดร.วราภรณ์ ไทยมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
นางนิภาวรรณ พุทธสงกรานต์
นางสาวอรกัญญา ทองมาก
นายรักษพล สนิทยา

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

5. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เอกสาร และผลงาน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ผู้อานวยการสานักงานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่สานักงานประชาสัมพันธ์ทุกคน
เจ้าหน้าที่โรงพิมพ์ทุกคน
นางสาวกรองทอง หงษ์สินสี
นายณัฐพล ดิษบรรจง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

6. คณะกรรมการจัดทา Website และ CD-Proceedings การประชุมวิชาการ
(1)
(2)
(3)

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เจ้าหน้าที่ศนู ย์ ICT ทุกคน
นายวิรุฬห์ ศัสตุระ

ประธาน
กรรมการ
เลขานุการ

7. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

ผู้อานวยการสานักงานอาคารและสถานที่
นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์
นายเศกสรรค์ เสียงเพราะ
นายสมบูรณ์ แสงอินทร์
นายปิยะศักดิ์ รัตนภักดี
นายสุรศักดิ์ พุคยาภรณ์
นายสมหมาย เยี่ยมสถาน
นายถวัลย์ศักดิ์ กลัดเขียว
นายอานนท์ บุญสอน
นางบุบผาชาติ แฝดกลาง

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
V

(11)
(12)
(13)
(14)

นายประคอง ฤกษ์เปรมปรี
นางสาวสุพัตรา ปั่นไสว
นายธงชัย เอี่ยมทอง
นางสาวพรพิมล กองกัลยา

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

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

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์
นางราณี อมรินทร์รัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์
นางสาวดวงเดือน อาจสมบุญ
นางเตือนใจ ศรีชะฎา
นางสาวชลาทิพย์ มหวนมาลิน
นางสาวปรียาภรณ์ เจียรศิริ
นางสาวมสารัศม์ ตันติดีเลิศ
นางปวีดา สามัญเขตรกรณ์
นางสาวสายฝน กล้าเดินดง
นางสาวขวัญลดา สาระนาค
นายชลาทิพย์ มหวนมาลิน
นางจันทร์สม พุทธวงษ์

ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

9. คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ผู้อานวยการสานักงานประชาสัมพันธ์
นายสุรัตนชัย ชื่นตา
นางสาวณัชชา ภักดีกุล
นายสุมิตร มู่ฮาหมัด
นายธนะเมศฐ์ อานดี
นางรพีพรรณ นันทชลากรกิจ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

10. คณะกรรมการฝ่ายบริการเทคโนโลยี แสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ผู้อานวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลยี
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการศูนย์มีเดีย
นายธนนท์ ศรหุนะ
นายอานาจ รุ่งสิทธิชัย
นายวณาศิท ภาคพรมวานิช
นายสนธิชัย จิระสถิตย์ถาวร
นายสาธิต จรรยาโชติณรงค์
นายจักรพันธ์ แบนมณฑา

VI

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(10)
(11)
(12)
(13)

นายณัธภัชร เฉลิมแดน
นายนพพงษ์ พงษ์หิรัญ
นายวัชรพงษ์ ชาญสมิง
นายสมชาย บูรพามงคลชัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

11. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ลงทะเบียน และประเมินผล
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(29)
(20)

ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ วังจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภณ สมหวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริยา ศุภวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญกร คาแวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล หวังสุขใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ ปัญญาเหล็ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนนภา เทพสุด
ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ แสงอรุณเฉลิมสุข
นางสาวอัณณ์ชญาน์ อนันตกานนท์
นายบรรเทิง แก่นสาร
นางสาวพิมพ์พร ฟองหล่า
นางสาวพรรณี บุญสุยา
นายพิชัย แช่มสา
นางวันเพ็ญ ลงยันต์
นางสาวกัลยา คงอนุมัติ
นางสาวมณีรัตน์ เกตุไสว
นางสาวเพ็ญประภา สุวรรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ

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

12. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
(1)
(2)
(3)
(4)

ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร
นายสุรชัย สวนทับทิม
นางสาวดวงดาว อาจสมบูรณ์
นางสาวลัลนา สุวรรณา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมและเลขานุการ

VII

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558
ศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
ศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร จวงตระกูล
ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต ทะกอง
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสดาว อินทรทัศน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย อิสรัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ณ ระนอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองฟู ศิริวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณภานุวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.น้าทิพย์ วิภาวิน
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส
รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกุล ภิญโญภานุวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
รองศาสตราจารย์ ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช
รองศาสตราจารย์ ไฉไล ศักดิวรพงศ์
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
รองศาสตราจารย์ นิตยา เงินประเสริฐศรี
รองศาสตราจารย์ นิภา ศรีไพโรจน์
รองศาสตราจารย์ ภาวนา พัฒนศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
VIII

รองศาสตราจารย์ รุ่งฤดี แผลงศร
รองศาสตราจารย์ สถาพร ชาตาคม
รองศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา วงษ์สีตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปัตรประกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวังศิริเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี จรรยาพูน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา ติรศรีรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสารัตน์ ถาวรชัยสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ ปัญญาเหล็ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมน ถนอมเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกธิดา เสริมทอง
ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

IX

ดร.กฤช เอี่ยมฐานนท์
ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์
ดร.นาวิน มีนะกรรณ
ดร.ประภาพร รัตนธารง
ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์
ดร.วราภรณ์ ไทยมา
ดร.ศศิพร อุษณวศิน
ดร.สมทบ ฐิตะฐาน
ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
ดร.อาทิตย์ โสตรโยม
อาจารย์ธงชัย จีระดิษฐ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษทั การบินไทยจากัด (มหาชน)

X

กาหนดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ครั้งที่ 10) ประจาปี 2558
เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (SPUCON15)
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