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Conference Schedule  
The 15th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2020) 

Research and Innovations to Sustainable Development 
On Friday 18th December 2020 

 

**************************************** 

  
 

08.30 am-09.00 am  Online Registration (Google Form) 
 Click: https://bit.ly/Register-SPUCON2020-En  

  

09.00 am-09.30 am  Opening Ceremony:  
(Auditorium 1 Room, 14th Floor, Sripatum 40-years Building) 
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 
 

 

Remarks:     For opening ceremony and keynote address (9.00-10.30 am), Please sign in via Zoom  
                        Method 1: Direct Link:  https://bit.ly/SPUCON2020  
                        Method 2: Zoom App. or Web: zoom.us Meeting ID: 944 2942 8908 Passcode: spucon2020 
 

https://bit.ly/Register-SPUCON2020-En
https://bit.ly/SPUCON2020
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    กำหนดการประชุมวิชาการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจำปี 2563 

เร่ือง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563  
**************************************** 

  
 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนออนไลน ์(Google Form) 
คลิก https://bit.ly/Register-SPUCON2020-Th  

  

09.00-09.30 น.  พิธีเปิด (ห้อง Auditorium 1 ชัน้ 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม) 
กล่าวรายงาน โดย  
     รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง 
     รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และประธานคณะกรรมการจัดงาน  
กล่าวเปิดการประชุมโดย   
     ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน  อธิการบด ี
(Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: facebook.com/spuresearch) 
  

9.30-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ  โดย ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน ์
รองอธิการบดี ด้านการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในหัวข้อเรื่อง “โจทย์วิจัยในยุคปกติใหม่ (New Normal)”  
(Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: facebook.com/spuresearch) 

  

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  

10.45-12.00 น. การนำเสนอบทความ  (ห้องย่อย) (นำเสนอออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)  
กลุ่มที่ 1 International Papers   
กลุ่มที่ 2 บทความระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 กลุ่มที่ 3 บทความระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
 

 

13.00-16.30 น. การนำเสนอบทความ (ห้องย่อย) (นำเสนอออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)  
กลุ่มที่ 1 International Papers 

 กลุ่มที่ 2 บทความระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร ์
 กลุ่มที่ 3 บทความระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     

              

หมายเหตุ:     สำหรับช่วงพิธีเปิดและการปาฐกถาพิเศษ (9.00-10.30 น.), กรุณา sign in ผ่าน Zoom  
                วิธีที่ 1: เข้าผ่าน Link ตรง https://bit.ly/SPUCON2020  
                 วิธีที่ 2: เข้าผ่าน Zoom App. หรือเว็บไซต์ zoom.us Meeting ID: 944 2942 8908 Passcode: spucon2020 

https://bit.ly/Register-SPUCON2020-Th
https://bit.ly/SPUCON2020
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กลุ่มที่ 1 บทความระดบันานาชาติ 

Group 1: International Papers 

--------------------------------------- 

จำนวน 38 เรื่อง 

38 International Papers 

--------------------------------------- 

รวม 3 ห้อง 

Three Rooms 
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Room 1:        Education, Liberal Arts 
Chairman:     Asst. Prof. Dr. Piboon Sukvijit Barr 
Secretary:     Dr. Wilasinee Darachai 
Zoom Login:  Method 1: Direct Link https://bit.ly/SPUCON2020-Room1-En  

                          Method 2: via Zoom Application or Website: zoom.us Meeting ID: 986 3449 3161 Passcode: spucon01 

Time Title Author 

10.45-11.00 The development of skills for designing lesson plans 
training model for pre-service teachers 

Chompunoot Putinatr,  
Paiboon Kiattikomol 

11.00-11.15 An Inquiry into Student Understanding of Business 
Knowledge Through Verbal Protocol Analysis in a 
Transfer Task 

Grenville Wayne Dyson 

11.15-11.30 A needs assessment for enhancing research 
competency of thai teachers in 21st century 

Kemmawat Iedkhao,  
Krissana Kiddee 

11.30-11.45 The influence of storytelling techniques in Chinese 
science fiction films and Chinese cultural values on 
the perception of film reality among Chinese 
audience 

Li Yingliang,  
Pacharaporn Kesaprakorn 

11.45-12.00 Analysis of Factors Affecting Learner’s English-
Speaking Skills 

Oscar Malicad Jr. 

Lunch 

13.00-13.15 The Sustainability of English Language Teaching and 
Learning in the Era of Thailand 4.0 

Piboon Sukvijit Barr, Wilasinee 
Darachai, Sutthicha Phetweera 

13.15-13.30 Learning styles of undergraduate students in 
Business Administration Program 

Pranee Sroyprapai, Alisa 
Songsriwittaya 

13.30-13.45 Factors Affecting Disciplines Through Online 
Learning in General Education Courses for 
Undergraduate Students at King Mongkut's Institute 
of Technology Ladkrabang (KMITL) 

Riana Wadtan, Krissana Kiddee 

13.45-14.00 The assessment of priority needs for strengthening 
working with others competency of undergraduate 
students in 21st century for work-based education 

model 

Sasipha Kanta, Krissana Kiddee 

14.00-14.15 Information-seeking behavior of Thai high school 

students 

Sukan Charoenkul, Sumalee 
Chanchalor 

14.15-14.30 Improving English writing skills with spam emails Thavorn Thitthongkam, 
Otto F. von Feigenblatt,  
John Christopher Walsh 

14.30-14.45 Investigating moves in discussion sections of science 
and technology research articles 

Tiranun Wongwiwat 

14.45-15.00 Formative Assessment: Lifelong Learning Assessment Watcharee Kulprasit 

15.00-15.15 Internship Evaluation of Thai Students Majoring in 
Japanese for Business Communication by Japanese 
Companies: a Case Study of Internship Program in 

Japan by Sripatum University 

Yasumasa MORI 

15.15-15.30 A study of teaching design for information 
technology course based on steam education 
concept: case study Chinese primary school 

Yao Lu, Kanyarat Sriwisathiyakun 

https://bit.ly/SPUCON2020-Room1-En
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Room 2:        Business, Management, Tourism, Communication Arts 
Chairman:     Asst. Prof. Dr. Waraporn Thaima 
Secretary:     Dr. Mukdashine Sandmaung 
Zoom Login:  Method 1: Direct Link https://bit.ly/SPUCON2020-Room2-En  
                        Method 2: via Zoom Application or Website: zoom.us Meeting ID: 997 4003 2854 Passcode: spucon02 

Time Title Author 

10.45-11.00 The study of factors that influence the WOM and 
repurchase intention towards using 7 eleven phone App in 
Bangkok, Thailand 

Anuj Krishna Shrestha 

11.00-11.15 Development of A network Management Model for Elderly 
Clubs 

Buraporn Kumboon, Pitchsinee 
Tantasen, Pirom Chantaworn 

11.15-11.30 The influence of travel cognition and motivation on their 
travel intention to thailand among chinese tourists after 
watching thai tv series “buppesannivas” (love destiny) 

Zhong Cheng, Pacharaporn 
Kesaprakorn 

11.30-11.45 The Relationship among Idol Personality, Fan Club’s Self-
Identity, and Group Cohesiveness on Chinese Fan Club’s 
Worship Behavior: A Case study of Wang Yibo Fan Club 

Dan Chen, Pacharaporn 
Kesaprakorn 

11.45-12.00 An analysis of the use of facebook by the united nations 
regional offices in asia-pacific for relationship cultivation 

with constituencies 

Diego De La Rosa,  
Ratanasuda Punnahitanond, 
Arpapat Intradat 

Lunch 

13.00-13.15 The customer is always right.’ An exploration of the ethical 

tensions at the vendor-buyer interface, with particular 

reference to management-staff relations 

Frank Faulkner  

13.15-13.30 The effectiveness of Influencer marketing: Facial cosmetics 

targeting Generation Y and Generation Z in Bangkok 

Jiaye Liu, Rosechongporn 
Komolsevin 

13.30-13.45 Verbal sexual harassment amoung thai cabin crew caused 
by foreign passenger: problems, communication barriers 

and effects 

Khwantita Kanchanakamanun, 
Nuttika Khontha, Surattana 
Pattanaprasert, Piyanuch 
Laosrirattanachai 

13.45-14.00 A Study of the Market Potential of Latex Pillows for 
Community Enterprises Nakhon Si Thammarat Province 

Nilubon Siwabonwattana 
 

14.00-14.15 The Digital Literacy of the Small and Medium Business 
Workforces in Thailand 

Ravipa Akrajindanon,  
Anupong Avirutha 

14.15-14.30 The Influence of Traditional Post-Purchase Brand 

Touchpoints on Relationship Quality and Self-Brand 

Connection: A Case Study of Automobile Repurchase in 

Thailand 

Surasak Suthongwan, 
Chanongkorn Kuntonbutr 

14.30-14.45 Thai social media influencers’ international social practices 
and source credibility perceived by their audiences during 
the covid-19 lockdown 

Wirassanan Tuengtin,  
Vimviriya Limkangvanmongkol 

14.45-15.00 Eco-design and investment recovery in green supply chain 

management (gscm) practices: a case study of thai 

automotive manufacturer 

Worawat Joradon 

15.00-15.15 Transport Mode Choice Analysis for Ko Chang Tourists Yanisa Techaphoositthipong, 
Siradol Siridhara  

https://bit.ly/SPUCON2020-Room2-En
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Room 3:          Science, Technology, Engineering 

Chairman:      Asst. Prof. Dr. Denchai Woradechjumroen 

Secretary:      Asst. Prof. Masawee Masdisornchote 

Zoom Login:  Method 1: Direct Link https://bit.ly/SPUCON2020-Room3-En  
                        Method 2: via Zoom Application or Website: zoom.us Meeting ID: 995 1912 3098 Passcode: spucon03 

Time Title Author 

10.45-11.00 Synthesis of Antibacterial Methacrylamide 
Monomers for Dental Resin Adhesive 

Arthit Pikulngam, Chittreeya Tansakul, 
Supitcha Talungchit, Panata Iawsipo 

11.00-11.15 Incobotulinum Toxin Type A for the 
treatment of contouring trapezius 
hypertrophy 

Napamon Supornpun, Paisal 
Rummaneethorn, Thamthiwat 
Nararatwhanchai 

11.15-11.30 Effects of probiotic supplementation on 
stress, serum cortisol and digestion 

Piyanat Piyavatin, Sirinthip Chaichalotornkul, 
Thamthiwat Nararatwanchai, Akkarach 
Bumrungpert 

11.30-11.45 Study of the Water Management 
Problems in Chiang Kruea Sub-district 

Municipality, Sakon Nakhon District of 
Sakon Nakhon Province  

Ratchita Sarimanond, Krissana Kiddee, 
Supawich Bundidthaworn 

11.45-12.00 Identifying and prioritizing supply chain 
risk factors in Thai tuna industry under 
Fuzzy environment 

Sirima Srisawad, Decharat Sumrit 

Lunch 

13.00-13.15 Protective Face Shield Tensile Strength 
from Different Manufacturing Methods 

Sunthorn Chaitat, Sujin Wanchat, Nattapon 
Chantarapanich, Prasitthichai Naronglerdrit, 
Tamnuwat Valeeprakhon, Jirawat 
Jitprasutwit 

13.15-13.30 In vitro antioxidant activity, total phenolic 
content and antibacterial activity of 
mimosa pudica l. extract 

Tanyarat Sutti, Jarupa Viyoch, Atchariya 
Yosboonruang 

13.30-13.45 Efficacy and Safety of Stromal Vascular 
Fraction (SVF) Gel for Rejuvenation of Tear 

Through Deformity: a Clinical Prospective 

Study 

Teerasak Pattayadeekul, Tanomkit 
Pawcsuntorn, Thamthiwat Nararatwanchai 

13.45-14.00 Wastewater Recovery of Air Conditioning 
for Indoor Cannabis Production 

Watchara Klancoowat, Nattaporn Chaiyat, 
Preeda Nathewet 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/SPUCON2020-Room3-En
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กลุ่มที่ 2 บทความระดบัชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

Group 2: National Papers in Humanities and Social Sciences  

--------------------------------------- 

จำนวน 124 เรื่อง 

124 Articles 

--------------------------------------- 

รวม 9 ห้อง 

9 Rooms 
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ห้องที่ 1:       นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
ประธาน:       รศ.ดร. ปิยากร หวังมหาพร  
เลขานุการ:    ผศ.ดร. ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ 
Zoom Login: วิธีที่ 1 เขา้ผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/SPUCON2020-Room1-Th  

                      วิธีที ่2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeing ID: 969 4395 9952 และ Passcode: spucon04 

เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 

10.45-11.00 น. ปัญหาการริบทรัพยส์ินในคดียาเสพติดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 32, 33 และพระราชบัญญตัิยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 
มาตรา 102 

เจียมจติ สุวรรณน้อย  

11.00-11.15 น. ปัญหากฎหมายเกีย่วกับการจดัการผลิตภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ทีไ่ม่ใช้แล้ว 

ณัฏฐกา ชัยเกียรติยศ 

11.15-11.30 น. มาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตวัในข้อมูลไบโอเมตริกซ ์ เมธิชา ยุบลชิต, ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ 

11.30-11.45 น. ปัญหาการเข้าถึงและไดร้ับบริการสาธารณสุขท่ีมมีาตรฐาน 
และมีประสิทธิภาพของคนไทยที่ไม่สามารถพิสูจนส์ัญชาติได ้

วีรนุช คำแคล้ว 

11.45-12.00 น. การส่งเสริมและคุม้ครองการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ศิวพร เสาวคนธ์, ช่ืนสมุน ณ นคร 

รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.15 น. การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ของทารกในครรภ์มารดา 

ศึกษากรณีการทำแท้งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 
อธิป ลิ้มไพบูลย ์

13.15-13.30 น. การไกล่เกลีย่ข้อพิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีในศาลปกครอง อมรเทพ  ชูเชิด 

13.30-13.45 น. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟืน้ฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด เอกพงษ์ สารน้อย, ชาคร ขาวสบาย 
13.45-14.00 น. ความต้องการในบริการสาธารณะของประชาชนท่ีมีต่อสำนักงาน

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
กุลนิดา บุตรรักษ์, สรุชัย ศิรไิกร  

14.00-14.15 น. การเลื่อนช้ันทางสังคมในระบบราชการไทย : กรณีศึกษา
กระทรวงมหาดไทย 

จิตรานุช เกียรติอดิศร, ธานี ชัยวฒัน์  

14.15-14.30 น. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองการเจา้หน้าท่ี 
กรมที่ดิน 

ชลภัสสรณ์ ประไพพงษ์, สรุชัย ศิรไิกร 

14.30-14.45 น. การแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์กับโจทย์วจิัยยุคใหม:่ 
กรณีศึกษาตำบลจดัการสุขภาพ 

ทศพล ช้ินจอหอ 

14.45-15.00 น. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดชลบุรี เขต 2 

ธนวัฒน์ ภาวสุทธิ์ 

15.00-15.15 น. ประสิทธิผลการบริหารจดัการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมทีด่ิน ผุสดี พัฒน์เชียร, สรุชัย ศิริไกร 
15.15-15.30 น. ความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสต์ิดตามตัว 

(EM) กรณีศึกษาสำนักงานคมุประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 
 

พัทธนันท์ ประสิทธิวงษ์, สุรชัย ศริิไกร  

https://bit.ly/SPUCON2020-Room1-Th
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เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 
15.30-15.45 น. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มตี่อการใช้บริการงาน

จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลวฒันานคร อำเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว 

เยาวลักษณ์ ชมเทียม, กมลพร ขาวขำ, 
ชัยวัฒน์ หาวง, คณิต เรืองขจร 

15.45-16.00 น. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ 
กรมการขนส่งทางบก 

วรัญญา สัจจานรุักษ์, สุรชัย ศริิไกร 

16.00-16.15 น. การจัดการภาครัฐในสหพันธรัฐมาเลเซยี: พัฒนาการของการปฏริูป
เชิงนโยบาย อดีต ปัจจุบัน อนาคต เพื่อความยั่งยืนในประชาคม
อาเซียน 

วิศรุตา ทองแกมแก้ว, เขมรินทร์  
ชูประดิษฐ์, ชนินทร์ จักรภพโยธิน, 
วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ 

16.15-16.30 น. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ 
สำนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน 

อัญชลี ยะเกี๋ยง, สุรชัย ศริไิกร  
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ห้องที่ 2:        บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ (1) 
ประธาน:        ผศ.ดร. จิรพงษ์ จันทร์งาม 
เลขานุการ:     ดร. เบญจพร โมกขะเวส 
Zoom Login: วิธีที่ 1 เขา้ผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/SPUCON2020-Room2-Th  

                      วิธีที ่2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeing ID: 912 9293 2566 และ Passcode: spucon05 

เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 

10.45-11.00 น. ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขา  
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

กัลยารตัน์ ธีระธนชัยกลุ, ประเสรฐิ 
สิทธิจิรพัฒน์, ภราดร ตาเดอิน, 
พุทธชาติ  จำคำ, รัชชานนท์  แดงมา, 
อดิศักดิ์ อรรถจินดา   

11.00-11.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยักำหนดพฤติกรรมการบริโภค 
กับความตั้งใจในการบรโิภคอาหารคลีนของผู้บริโภค 

ขนิษฐา อินทจักร, สราวุธ อนันตชาต ิ

11.15-11.30 น. บรรยากาศในองค์กรที่มีผลต่อทัศนคติในการทำงานของพนักงานท่ีมี
ต่อบริษัทขนส่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ จังหวัดชลบรุี 

ชลธิศ ชัยสวัสดิ,์ อนุรักษ์  เรืองรอบ 

11.30-11.45 น. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของข้าราชการตำรวจ
สถานีตำรวจภูธร บ้านทับใหม่ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

ชุติกาญจน์  แนบเนื้อ, พีรพัฒน์  
ชัยประสิทธิกลุ, ศุภณัฐกิต ศรีแก้ว,  
กีรฉัตร วันช่วย 

11.45-12.00 น. กลยุทธ์การตลาดสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

พัชรี ทิพย์ประชา, บุสรินทร์ คูนิอาจ 

รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.15 น. การไดร้ับการพัฒนาและฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิ

ของพนักงาน กฟภ. จังหวัดสระแก้ว 
ดุษยา มุทรพัฒน์, ฐานิตา  เงินมา,  
อนุธิดา  คัดดี, คณติ เรืองขจร 

13.15-13.30 น. ความสอดคล้องระหวา่งบุคคลกับสภาพแวดล้อมท่ีมผีลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานบริษัทผลติชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตนคิม
อุตสาหกรรมอมตะซติี้ จังหวัดชลบุรี 

ตันติกร ศริกฤตธนสาร,  
ชลธิศ ดาราวงษ ์

13.30-13.45 น. การเพิ่มผลการดำเนินงานของผู้จำหน่ายอิสระในธุรกิจเครือข่าย ทิวาพร สำเนียงดี, ชลธดิา  รักยุทธ,์  
วิรัตน์ ใจสา 

14.00-14.15 น. ทัศนคติของผู้บริโภคที่มผีลต่อการซื้อจริงสำหรับสินคา้ออร์แกนิค  
ในประเทศไทย 

ธิดารัตน์ ลีแสน คสิ,  
มุกดาฉาย  แสนเมือง 

14.15-14.30 น. ความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าในตลาดสดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ 
กรุงเทพมหานคร 

ประเสริฐ สิทธิจริพัฒน์, กัลยารัตน์  
ธีระธนชัยกุล, นลินรัตน์ รัตนพวงทอง, 
นันทิภา ทองไชย, ณัชชา อบอุ่น  
 
 

https://bit.ly/SPUCON2020-Room2-Th
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เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 
14.30-14.45 น. ภาพลักษณต์ราสินค้า คณุภาพการบริการ และคณุค่าตราสินค้า ที่มี

อิทธิพลต่อความภักดแีละการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมารค์ 
มิลค์แลนด์ ของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

ณัฐฌา เสรีวัฒนา,  
วสันต์ สกลุกิจกาญจน ์

14.45-15.00 น. ภาวะผู้นำท่ีมีผลต่อขวัญกำลังใจและความตั้งใจคงอยู่ 
ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี 

ศักรภาพ ชูอินทร์,  
พิเชษฐ์  เบญจรงค์รัตน ์

15.00-15.15 น. คุณภาพชีวิตการทำงานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานฝ่ายปฏิบัติงาน
บริษัทอาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกดั 

สำราญ เมืองช้าง, นฤมล สุ่นสวัสดิ์ 

15.15-15.30 น. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้คิวอาร์โค้ดในร้านอาหารพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

สิริชัย ดีเลิศ, สถาพร เลศิกมลา 

15.30-15.45 น. ทัศนคติ ความไว้วางใจในอินเทอรเ์น็ตและรัฐบาล การตระหนักรู้ใน
บริการสาธารณะ คณุภาพของบรกิารสาธารณะ และความน่าเชื่อถอืท่ี
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(E-government Service) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

วลัยพรรณ แจ่มวรรณา,  
นิตนา ฐานิตธนกร 
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ห้องที่ 3:        บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ (2) 
ประธาน:        ผศ.ดร. ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ 
เลขานุการ:     ผศ.ดร. กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล 
Zoom Login: วิธีที่ 1 เขา้ผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/SPUCON2020-Room3-Th  

                      วิธีที ่2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeing ID: 924 5431 9971 และ Passcode: spucon06 

เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 

10.45-11.00 น. การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์มาตรการด้านความปลอดภัย
อาหาร: กรณีศึกษา การบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถัว่
ลิสง: ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน 

ดวิษา ไพบูลยศ์ิริ, ชิดตะวัน ชนะกุล 

11.00-11.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดอิสระ และอัตราส่วนทางการเงิน
กับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และอตัราการเปลีย่นแปลงราคาหลักทรพัย์
ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

พิพัฒน์ สร้อยทอง,  
เบญจพร โมกขะเวส 

11.15-11.30 น. ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พิศิษฐ์ พิภพพรพงศ์, คณิต  เรืองขจร 
11.30-11.45 น. การสร้างรูปแบบมลูค่าเพิม่จากขยะในเขตเทศบาลตำบลขุนทะเล 

อำเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี
มโนลี ศรีเปารยะ เพญ็พงษ์ 

11.45-12.00 น. การใช้บริการทางการแพทย์แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลกลุ่มไม่
แสวงผลกำไร  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิชุดา ขยายชน, มนูญ โตะ๊ยามา,  
รัฐวิชญญ์ จิวสวสัดิ์   

รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนนิงานกับราคาหุ้นของบริษัทกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ศราวุธ  สร้อยทอง,  
เบญจพร  โมกขะเวส 

13.15-13.30 น. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับมูลคา่หุ้นและอัตราเงิน
ปันผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

สมเกียรติ์  ไพโรจน์,  
เบญจพร โมกขะเวส 

13.30-13.45 น. ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดกบัผลการดำเนินงานบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุม่ SET 100 

หทัยชนก แย้มชุ่ม,  
เบญจพร โมกขะเวส 

14.00-14.15 น. วิเคราะหป์ัญหาและอุปสรรคการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุม่ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการทำกรงนก 
อำเภอจะนะ จังหวดัสงขลา 

ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบตุร,  
กิตติยา อินทกาญน ์

14.15-14.30 น. ภาพลักษณ์องค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
ของ บริษัทกรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จำกัด 
 
 

สิโรรัตน์ ชะวาเขียว, นฤมล สุ่นสวสัดิ ์

https://bit.ly/SPUCON2020-Room3-Th
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เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 
14.30-14.45 น. ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดและการตัดสินใจสั่งซื้อ

อาหารผ่านช่องทางออนไลน์ช่วงสถานการณ์ covid – 19 ในอำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

อลิษา คงเจริญ, ธีรภัทร เทีย่งเดช, 
ครรชิตพล บ่อจักรพันธุ์,  
คณิต เรืองขจร 

14.45-15.00 น. แรงจูงใจ และผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม และระบบ
การแนะนำที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลนผ์่าน
การสตรีมมิ่ง (Video Streaming) ของ Netflix อย่างต่อเนื่องของ
ผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 

อัจชวิน เปรมอ่อน, นิตนา ฐานิตธนกร 

15.00-15.15 น. ความสอดคล้องระหวา่งค่าเฉลีย่รวมกับคะแนนองค์ประกอบของความ
พึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของลูกค้าบ้านจัดสรรและ
อาคารชุดท่ีพักอาศัย 

อำนาจ  วังจีน 
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ห้องที่ 4:       ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ 
ประธาน:       ผศ. ปริยา ศุภวงศ์ 
เลขานุการ:     อ. เพ็ญประภา สุวรรณะ 
Zoom Login: วิธีที่ 1 เขา้ผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/SPUCON2020-Room4-Th  

                      วิธีที ่2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeing ID: 962 4411 0143 และ Passcode: spucon07 

เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 

10.45-11.00 น. การพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่่นเพื่อยกระดับศักยภาพทางภาษาสำหรบั
กำลังคนท่ีจะไปทำงานต่างประเทศ 

จินตรัตน์ แสงศิร ิ

11.00-11.15 น. การศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและกลวิธีการนำเสนอเนื้อหาในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจกะลาธิปไตย  

ณัฐริกาญจน์ คงแก้ว, จุฑามาศ จติแก้ว,  
ปาริฉัตร เทพยศ, รัชชานนท์ หนูวงค์,  
สุชิตา บูยุโสะ 

11.15-11.30 น. ศึกษาการใช้ภาษาเสียดสีของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBTIQ) จากทวิตเตอร ์

ทยากร บุญจันทร์, กนกพร เลิศแล้ว,  
กมลวรรณ สุขสบาย, จุฑามาศ คำแหง,  
สุชาดา สดุจันทร์, สมิทธ์ชาต์ พุมมา 

11.30-11.45 น. สงฆ์ : แบบอย่างองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ ธนภณ สมหวัง  

11.45-12.00 น. ศึกษาลักษณะการใช้วรรณศลิป์ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของค่าย
เพลง เซิ้ง มิวสิก ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563  

ธันยกร สารมาศ, กนกวรรณ นาคอนันต์,   
พรชนก เพชรหนู, ศุภกานต์ ปลอดนุ้ย, 
สรศักดิ์ มุกดารัตน ์

รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.15 น. การศึกษาการตั้งคำถามและการตอบคำถามของนางงาม ระหว่างปี 

2018 - 2019 
นนทชัย ชูวรรณรักษ์, นนทชัย ชูวรรณ
รักษ,์  ธิติมา ขันธ์ภักดี, มงคล พรหมพูล, 
อาซีส เวชสิทธ์ิ, สมิทธ์ชาต์  พุมมา 

13.15-13.30 น. การศึกษาการตั้งช่ืออาหารจีนท่ีเกีย่วข้องกับวัฒนธรรมจีน นาฏกานต์ ดลิท์ส 

13.30-13.45 น. การวิเคราะหล์ักษณะการใช้ภาษาจากคำคมที่ปรากฏในสติ๊กเกอร์
ไลน์ยุคโควิด 

ปุรินทิพย์ ปุรินทราภิบาล, ชุตมิา เสลา,    
ซาวาลียะห์ ติโบซ,ู พรพิรา พรมโอภาษ, 
สมิทธ์ชาต์ พุมมา 

13.45-14.00 น. การวิเคราะห์การเปลีย่นเสียงคำยมืภาษาเขมรในภาษาไทย  วัฒนชัย หมั่นยิ่ง 
14.00-14.15 น. ศึกษาการใช้ภาษาและการนำเสนอเนื้อหาจากคำคมในรายการเทค

มีเอาท์ไทยแลนด ์
สัณหส์ิรี บญุฤทธ์ิ, กัญชลิกา จินา,   
เกรวรรณ บุญแนบ, มูฮามัตรุสดาน  
เกษธิมา 

14.15-14.30 น. การศึกษาบทร้อยกรองในเพจ “โควิดเปลีย่นเรา เรื่องเลา่เปลี่ยน
โลก” 

 อธิศักดิ์ จูมแพง, จิตตินี หอยสกลุ,  
วรรณธดิา สันฐมิตร, สิรีธร ศรีสวสัดิ์, 
สมิทธ์ชาต์ พุมมา 
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ห้องที่ 5:        โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
ประธาน:        ผศ.ดร. ธรินี มณีศรี 
เลขานุการ:     ผศ. วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป ์
Zoom Login: วิธีที่ 1 เขา้ผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/SPUCON2020-Room5-Th  

                      วิธีที ่2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeing ID: 970 2373 2109 และ Passcode: spucon08 

เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 

10.45-11.00 น. ปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สี่ และความ
แตกต่างของปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์บคุคลที่
สาม และผู้ให้บริการโลจสิติกส์บุคคลที่สี ่

กมลชนก เจียมอนุกูลกิจ,  
เดชรัตน์ สัมฤทธ์ิ 

11.00-11.15 น. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบ
ลีน กรณศีึกษา บริษัทผลิตไม้สักแปรรูป 

กิตติ์รวี วิเชียรประดิษฐ์,  
เสาวนิตย์ เลขวัต 

11.15-11.30 น. การปรับปรุงประสิทธิภาพตำแหนง่จัดเก็บสินค้าในบริษัท
เครื่องสำอางและความงาม 

ณัชชา  เสนานอก, ชมพูนุท อ่ำช้าง 

11.30-11.45 น. การศึกษาเปรยีบเทียบความต้องการเวชภณัฑ์ทางการแพทย์เพื่อการ
เตรียมความพร้อมและตอบสนองในภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาลช่วง
การแพร่ระบาดโควิด -19 

ณัฏธิตา นันทกิจ, จฑุาทิพย์  สุรารักษ์   

11.45-12.00 น. การทบทวนวรรณกรรมการจดัการจราจรทางอากาศ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ,์ อัศวิน  
วงศ์วิวัฒน์, วรรษมนต์ สันติศิร ิ

รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.15 น. ศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท ขนส่ง

ช้ินส่วนรถมอเตอร์ไซด ์
ยุทธวัตร ประโมจนีย,์  
ไพโรจน์ เร้าธนชลกลุ  

13.15-13.30 น. การทบทวนวรรณกรรมการขนส่งทางอากาศ วรรษมนต์ สันติศริิ, อัศวิน วงศ์วิวัฒน์, 
บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ ์

13.30-13.45 น. การลดเวลาการหยิบสินคา้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC Classification 
Analysis ในการจดัการสนิค้าคงคลัง: กรณีศกึษา บริษัท AAA 

วันวิสา  ด่วนตระกลูศลิป์,  
อุทุมพร อยู่สุข, กวิน พินสำราญ 

13.45-14.00 น. การใช้เขตการค้าเสรีในการนำเข้าเพื่อลดต้นทุนวัตถดุิบในธุรกิจผลติ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

วิภาพรรณ สุ่มใจยา,  
ไพโรจน์ เร้าธนชลกลุ 

14.00-14.15 น. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑส์ับปะรดกระป๋อง เพื่อ
มุ่งสู่โซ่อุปทานสีเขียว กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมสับปะรด
กระป๋องไทย จำกัด  

วิมลภา ชุ่มดี, ธรินี มณีศร ี

14.15-14.30 น. การเปรยีบเทียบวิธีการพยากรณ์ความต้องการของผู้รับบริการ 
 กรณีศึกษา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

อภิวัฒน์ ล้อมลิม้, ธรินี  มณีศร ี

14.30-14.45 น. องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการดำเนนิธุรกิจของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
ข้ามแดนในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV) 

ไอยเรศ วงษ์วัฒนพงษ์, สรพล บูรณกูล 
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ห้องที่ 6:        นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ 
ประธาน:        ผศ.ดร. กาญจนา มีศิลปวิกกัย 
เลขานุการ:     ดร. ผุสดี กลิ่นเกษร 
Zoom Login: วิธีที่ 1 เขา้ผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/SPUCON2020-Room6-Th  

                      วิธีที ่2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeing ID: 993 9625 1428 และ Passcode: spucon09 

เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 

10.45-11.00 น. การให้บริการชมภาพยนตร์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตกับ
พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ชาญวิทย  พรหมพิทักษ ์

11.00-11.15 น. การสร้างสรรค์ภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ นฤดล จิตสกูล 
11.15-11.30 น. ติ๊กต็อก สื่อบันเทิงขวัญใจเจเนอเรชัน Z นับทอง ทองใบ 
11.30-11.45 น. การศึกษาการจดักิจกรรมละคร “รู้จักฉัน รู้จักเธอ” ในรูปแบบ

ออนไลน์  
บุณฑริกา มั่งคั่ง 

11.45-12.00 น. การศึกษาสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบัติงานเพ่ือสร้างโมเดล 
กรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

วรรณี งามขจรกุลกจิ 

รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.15 น. องค์ประกอบของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว 
13.15-13.30 น. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่เพื่อการต่อตา้นการนำ

อวัยวะสัตว์มาแปรรูป 
ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล 

13.30-13.45 น. เกมมิฟิเคชันเพื่อการเรียนรู้การวาดเส้นสำหรับงานออกแบบ
เพื่อศิลปะการแสดง 

ธีรเนตร วิโรจนส์กุล 

13.45-14.00 น. อิทธิพลของโปรซูเมอร์ในโซเชียลมเีดียกับการสรา้งการมสี่วน
ร่วมทางการเมือง 

นิโลบล วงศ์ภัทรนนท ์

14.00-14.15 น. พฤติกรรมการเปดิรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ศศิภัทร อัมพวรรณ 

14.15-14.30 น. การออกแบบกราฟฟิกด้วยแรงบันดาลใจจากผ้าทอมือ จังหวัด
น่าน 

จันทราภา รจุินาม 

14.30-14.45 น. การออกแบบรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสงัคมออนไลน ์
เฟสบุ๊ค (Facebook) สำหรับผู้สูงอายุ 

จไุรพร อตุมด์ง, ภาณพุงศ ์ จงชานสิทโธ, 

ลิปิกร มาแกว้ 

14.45-15.00 น. การศึกษาพาดหัวเรื่องในรายการแฉ นลินทิพย์  มาคะมะโน, เจนจิรา ยฆัพันธ์, 
ญามีร่า เต๊ะโกบ, ราญานาเดีย เจะแต, 
สมิทธ์ชาต์ พุมมา 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 
15.00-15.15 น. การสร้างรูปแบบอักษรภาษาอังกฤษด้วยสมการทาง

คณิตศาสตร ์
ภูมิ อินภูมี, ณัฐวุฒิ ฉิมพาลี, สุรีพร จันทร์ขำ, 
ไอริน ชุ่มเมืองเย็น 

15.15-15.30 น. ปัญญาร่วมของชุมชนเกมออนไลนใ์นช่วงการระบาดของ 
COVID-19 

มนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ ์

15.30-15.45 น. การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ชมใน
กรุงเทพมหานครต่อรายการเจาะลึกท่ัวไทย อินไซด์ไทยแลนด์ 
สถานีโทรทัศน์เอม็คอตเอชดี ช่อง 30 

ศุภรัตน์ สาครรัตน์, วิรฬุห์รตัน์ ผลทวีโชติ 
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ห้องที ่7:        ศึกษาศาสตร์ (1) 

ประธาน:        ผศ.ดร. สิรินธร สินจนิดาวงศ์ 
เลขานุการ:      อ. รณิดา นุชนิยม 
Zoom Login: วิธีที่ 1 เขา้ผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/SPUCON2020-Room7-Th  

                      วิธีที ่2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeing ID: 953 0846 3588 และ Passcode: spucon10 

เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 

10.45-11.00 น. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและ
เอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ 

กลงกรณ์ จ้าวตระกลู 

11.00-11.15 น. การพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ผลการสอบการรู้ดิจิทลัของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเทคนิคการเรียนรู้ของ
เครื่อง 

ชยภัทร พุ่มจันทร์, ศุภชัย มุกดาสนิท, 
พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกลุ 

11.15-11.30 น. แนวทางการปรบัการเรยีนการสอนในรายวิชาการเต้นช่วงสถานการณ์ covid 19 พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป ์
11.30-11.45 น. การวิเคราะห์องค์ประกอบศักยภาพบุคลากรด้านไอที 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสูม่หาวทิยาลัยดจิิทัล 
ดำรงค์ สุขเกดิ, อรพรรณ คงมาลัย 

11.45-12.00 น. การจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ด้านศิลปะในพิพิธภัณฑใ์ห้กับ
คนพิการทางการเห็น 

ทักษิณา พิพิธกุล 

รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.15 น. การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้าด้วยหลัก
วิศวกรรมคณุค่า  

ชวลิต มณีศรี, ปิยะภัทร  แสงงาม, 
อาทิตย์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล, เสมา พัฒน์ฉิม 

13.15-13.30 น. แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก 

ธัญลักษณ์ อินพล, วริษา สารวิทย ์

13.30-13.45 น. การศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และการกำกับตนเองในการเรยีน
คณิตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยขีองนักศึกษาปริญญาตร ี

เบญจมาศ ฉิมมาลี,  อนุชิต อนุพันธ ์ 

13.45-14.00 น. ปัญหาการกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติเงินให้กู้ยมื 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 

ปภพ วงศ์เจริญ 

14.00-14.15 น. การศึกษาบุคคลิกภาพผู้นำที่ส่งผลต่อสมรรถนะนักบินของนักศึกษา
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน 
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ธนากร เอี่ยมปาน 

14.15-14.30 น. การพัฒนาสื่อการสอน เรื่องการแยกประเภทขยะสำหรับนักเรียนอนุบาล 
2 และ 3 ของ โรงเรียนวัดสลี้ง 

สิรินธร สินจินดาวงศ์, อัมพร พริกนุช, 
ภัทรนันท์  ไวทยกุล 

14.30-14.45 น. การศึกษาผลการเรียนรู้การป้องกนัภาวะน้ำหนักเกินเกณฑม์าตรฐานและ
โรคอ้วนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

ภัทรนันท์  ไวทยกุล,  
สิรินธร  สินจินดาวงศ ์

14.45-15.00 น. การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เสมือนจริง
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

ภัทราพร พรหมคำตัน, พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี, 
อรนุช พันโท, ชิษณุพงษ ์ทาระจีน,  
ธันวา ศักดิ์สูง, พชรภวิศ มุกดาภิรมย ์
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ห้องที่ 8:        ศึกษาศาสตร์ (2) 

ประธาน:        ดร. สุพรรณี สมานญาติ 
เลขานุการ:     ผศ.ดร. เกรียงไกร สัจจะหฤทัย 
Zoom Login: วิธีที่ 1 เขา้ผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/SPUCON2020-Room8-Th  

                      วิธีที ่2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeing ID: 975 1651 8597 และ Passcode: spucon11  
เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 

10.45-11.00 น. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง PASSIVE 
VOICE ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จากการใช้เกมการ์ด  

รัตติยา แอโสะ, อรัญญา ศรีจงใจ 

11.00-11.15 น. การบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชา
เวชกรรมแผนไทย 

ลัดดาวลัย์ ชูทอง, ยามีละ ดอแม 

11.15-11.30 น. การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง หน่วย
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้น
ดอนตะลุมพุก (เจรญิจิตต์วิทยา) ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์กับการสอนแบบปกต ิ

วิลัยลักษณ์ จันทร์หอม, อรนุช ลิมตศิร ิ

11.30-11.45 น. การศึกษาผลการเรียนรู้การออกแบบอินโฟกราฟฟิก 
ของนักเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

สถาพร   สาดแล่น 

11.45-12.00 น. ผลการพัฒนาการฝึกทักษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชู้ติ้ง สำหรับ
เยาวชน 

สาวิตรี ไชยเสนา,  
สิรินธร  สินจินดาวงศ ์

รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00-13.15 น. การส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ตามกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ 
สำหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กับการสอนภาษาอังกฤษ 
ในฐานะภาษาต่างประเทศ : ทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ

สุทธิศิลป์ สุขสบาย,  
พจนาถ ขอประเสริฐ 

13.15-13.30 น. รูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
คลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดทางคณติศาสตรส์ำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

อนุชิต อนุพันธ์, เบญจมาศ ฉิมมาล ี

13.30-13.45 น. การสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรมในยคุสังคม
ความปกติใหม่  

อำนาจ วังจีน, มณีรตัน์ เกตไุสว 

13.45-14.00 น. แรงจูงใจกับการจัดการเรยีนแบบออนไลน์ในยุคโควดิ-19 ของ
นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ภัทราวรรณ วังบุญคง,  
เพียงใจ  คงพันธ์ 

14.00-14.15 น. การนำแนวทางการจัดการเรียนรูด้ว้ยสถานการณ์จำลองเสมือนจริงใน
การศึกษาการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมทักษะการนำเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปรญิญาตร ี

รัฐสภา แก่นแก้ว 

14.15-14.30 น. ประสบการณ์การสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควดิ19  เพราพิลาส บูรณะวนิชกุล,  
โสมพิทยา อบรม 
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ห้องที่ 9:        การท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน 
ประธาน:        ผศ. ดร. วสวัตต์ิ สุติญญามณี 
เลขานุการ:      อ. ธนภรณ์ กริยาผล 
Zoom Login:  วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/SPUCON2020-Room9-Th  

                       วิธทีี่ 2 เขา้ผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeing ID: 965 2442 4829 และ Passcode: spucon12 

เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 
10.45-11.00 น. ปัจจัยด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ส่งผลต่อการ

กลับมาเยือนซ้ำในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้า จังหวัด
สมุทรปราการ 

ขนิษฐา เปี่ยมคุ้ม, วิลาสินี ชนะสุด,  
ไกรวิชญ์ พรมฮวด 

11.00-11.15 น. แนวทางการพัฒนารูปแบบท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์และ
วิถีไทยชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจรญิ 

ชญาณิศา วงษ์พันธุ์, ศิริพา นันทกิจ,  
สละ แย้มมีกลิ่น 

11.15-11.30 น. การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหวด้านองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการ
เข้าถึงสำหรับคนท้ังมวลในเขตเทศบาลเมืองแมเ่หียะ จังหวดัเชียงใหม่ 

ชัชวาล ม่วงพรวน 

11.30-11.45 น. ศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี บ้านมะขาม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ฐิติพร ทองสุข, บัณฑิตา ฮันท ์

11.45-12.00 น. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเข้าร่วม 
โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” 

อรุณี นรินทรกลุ ณ อยุธยา,  
กาญจนาท เรืองวรากร,  
วรรณี ชลนภาสถิตย์, นลธวัช อาดำอิส 

รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.15 น. ปัจจัยทางด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิพลต่อความไม่พึงพอใจของ

ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางเขา้มายังประเทศไทย ณ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูม ิ

ธนกร ณรงค์วานิช, มณฑิชา  เครอืสุวรรณ ์

13.15-13.30 น. การจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ธิปธารา เขมภาคิน  

13.30-13.45 น. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยว
ของชุมชนเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

ปณต อัศวชัย, พันธ์วลี รวมรีย ์

13.45-14.00 น. แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศของ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ปวีดา สามญัเขตรกรณ ์

14.00-14.15 น. แนวโน้มความต้องการการเดินทางทางอากาศในช่วงวิกฤตการณ์ 
Covid-19 : กรณีศึกษาผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 
 
 
 

วสวัตติ์ สตุิญญามณี, ณฏัฐโพธ  
กุศลาไสยานนท,์ ธนภรณ์ กริยาผล 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 
14.15-14.30 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทาง

ภายในประเทศของผู้โดยสารในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล: 
การศึกษาเปรยีบเทียบระหว่างรถโดยสารประจำทางกับสายการบิน
ต้นทุนต่ำ 

วสวัตติ์ สตุิญญามณี, วัชราภรณ์  
อรานุเวชภัณฑ์, เมธาวี ธรรมเกษร 

14.30-14.45 น. การจัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม ศศิรินทร์ แท่นทอง 
14.45-15.00 น. ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยชาวไทย ท่ีส่งผลต่อ

การกลับมาเยือนซ้ำตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

อนันต์ ดวงปา, วิชัย หันบุตรดี,  
การสลิักษณ์ วัฒนอุดมศลิป์,  
สุวารินทร์ อินใส 

15.00-15.15 น. การรับรูคุ้ณภาพในการให้บริการและความประทับใจของผู้โดยสาร
สายการบินต้นทุนต่ำมีความสัมพนัธ์กับการกลับมาใช้บริการซ้ำ  

ณัฏฐมน เผ่าพันธุ ์
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กลุ่มที่ 3 บทความระดบัชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

Group 3: National Papers in Science and Technology 

--------------------------------------- 

จำนวน 28 เรื่อง 

28 Articles 

--------------------------------------- 

รวม 2 ห้อง 

2 Rooms 
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ห้องที่ 1:         เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ 
ประธาน:         ผศ. นาวาอากาศเอก ดร. สุรศักด์ิ มังสิงห ์
เลขานุการ:      ผศ. สุพล พรหมมาพันธุ ์
Zoom Login:  วิธีที่ 1 เข้าผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/SPUCON2020-Room10-Th  

                       วิธทีี่ 2 เขา้ผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeing ID: 983 7451 4380 และ Passcode: spucon13 

เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 

10.45-11.00 น. ระบบควบคมุแขนกลด้วยพีแอลซแีละอาดโูน ่ กฤษฎา ไทยวัฒน์, ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ ์
11.00-11.15 น. แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพด้วยนาฬิกาอัจฉริยะ การันต์ เศรษฐ,ี ชนกันต์ อิ่มใจ, นิมิตร  

ทักษวิทยาพงศ์, ภูริลาภ จฑุาวัชระพล 

11.15-11.30 น. ระบบตรวจจับพฤติกรรมแคชเชียร์ กิตติ  นนทะสันต,์ ณัฐมล กอเซ็ม,  
จิโรจน์ จริตควร, ผิน ฉัตรแก้วมณ ี

11.30-11.45 น. แนวทางการประหยดัพลังงานเครือ่งกำเนิดไอน้ำนึ่งก้อนเช้ือเห็ด
โดยการหุ้มฉนวน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านนางามโมเดล จ.
อุดรธาน ี

จิตรลดา มีพรหม, สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ,์ 
ประพนธ์ ชูประเสริฐ 

11.45-12.00 น. การลดของเสียในกระบวนการพัฒนาผลติภณัฑ์ กรณีศึกษาช้ินส่วน
อาร์เมเจอร์  

ชวลิต มณีศรี, วิภาวี ภักดีสุข, กิตกิุล ปุณศร ี

รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00-13.15 น. การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการปั๊มขึ้นรูป: 
กรณีศึกษาช้ินส่วนยานยนต ์

ชัชวาล ชินวิกัย, อธิพันธ์ ลอยเมืองกลาง 

13.15-13.30 น. การประยุกต์ใช้แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปยางเพื่อผลิตต้นแบบภาชนะด้วย
วัสดุธรรมชาต ิ

ธวัชชัย ชาติตำนาญ, สุรสิทธ์ิ ประกอบกิจ, 
จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง, ประสงค์ ก้านแก้ว 

13.30-13.45 น. IoT กับฟาร์มเมล่อนคิโมจิเพื่อลดค่าแรงงาน ปฏิภาณ ศรสีวัสดิ,์ สุรชัย ทองแก้ว  

13.45-14.00 น. การประยุกต์ใช้กล้องตรวจจับความร้อนบนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 
เพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 

ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์, จุฑามาศ ไชย
สุนทร, นิมิต บญุภริมย์, กฤษฎา ไทยวัฒน์ 

14.00-14.15 น. การปรับปรุงอุปกรณ์จับยึดเรือนปัม๊น้ำแบบจุ่มในกระบวนการกลึง
ขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมตัิ  (CNC) 

เผชิญ จันทรส์า, นภสักร พันธุรักษ,์  
อดลุย์ พัฒนภักด ี

14.15-14.30 น. การศึกษาความพึงพอใจของระบบการจัดการฐานข้อมูลนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา รูปแบบ 1 คน 1 ฐานข้อมูล สำหรับ
สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา 

พัชรี ทิพย์ประชา, ปภัศร์ชกรณ์  อารีย์กุล, 
พลอยกนก  ขุนชำนาญ 

14.30-14.45 น. การจำลองการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้ 
MATLAB/Simulink สำหรับการสอนรายวิชาปฏิบัติการ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบออนไลน ์

วิชชากร  เฮงศรีธวัช, พศวีร์ ศรีโหมด, 
เติมพงษ์ ศรีเทศ, มซัลัน ดาล ี

14.45-15.00 น. การควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี ชนิด3 แกน ด้วยตัวควบคุมแบบ พี 
ไอ ด ี

วิทยา พันธุ์เจริญศลิป์, อดุลย์ พัฒนภักดี, 
เผชิญ จันทรส์า 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 
15.00-15.15 น. การวัดค่าการสั่นสะเทือนของเครือ่งยนต์สำหรบัเปลีย่นยางรอง

แท่นเครื่อง กรณีศึกษา: รถยนตฮ์อนดา 
อดุลย์ พัฒนภักดี, ธนประเสริฐ  
เพชรล้อมทอง, เผชิญ จันทรส์า 

15.15-15.30 น. การวิเคราะหผ์ลการออกรางวัลทีห่นึ่งของสลากกินแบ่งรัฐบาล อำนาจ วังจีน, บงกช ธนวงศ์วิสูตร 
15.30-15.45 น. พฤติกรรมต้านทานแผ่นดินไหวของโครงสร้างอาคารพาณิชย์ 3 ช้ัน

เสรมิกำลังด้วยเฟอร์โรซีเมนต์และตะแกรงเหล็กฉีก 
โอริสสา ดิถีเพญ็, ไพบูลย์ ปัญญาคะโป 
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ห้องที่ 2:        วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ประธาน:        ผศ.ดร. ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ 
เลขานุการ:     ผศ. มนนภา เทพสุด 
Zoom Login: วิธีที่ 1 เขา้ผ่าน Link โดยตรง โดยคลิกที่ https://bit.ly/SPUCON2020-Room11-Th  

                      วิธีที ่2 เข้าผ่าน Zoom Application หรือเว็บ zoom.us โดยกรอก Meeing ID: 920 2255 0695 และ Passcode: spucon14 

เวลา ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ 

10.45-11.00 น. การศึกษาประสิทธิผลของครีมสารสกัดนมผึ้งในการรักษาสิว จิตรวี จอมวรวงศ์, ไพศาล รัมณยีธ์ร, 
วิทูร จุลรตันาภรณ ์

11.00-11.15 น. เครื่องควบคุมการปรับมมุแบบอัตโนมัติของเซลล์แสงอาทิตย ์
ด้วยวิธีติดตามแบบแกนคู่  

 ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ, บุญญฤทธ์ิ  
เนื่องพลี, ชัชวาล อ้อทอง, สุนันทา  
ศรีม่วง 

11.15-11.30 น. การพยากรณ์ค่าสินไหมทดแทนของการประกันภยัรถยนต์ใน
ประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบผสม PEGELS-ARIMA  

นิฉา แก้วหาวงษ,์ ชยุดา  อู่ศรีวงศ์,  
พิชญ์สินี  วัฒนธรรม, อภสิรา บญุวิเศษ 

11.30-11.45 น. การศึกษาผลกระทบของตัวแปรปรับค่าแรงดึงดดูระหว่างของ
ไหล-ของแข็ง และ ของไหล-ของไหล ของแบบจำลองเชิงโมเลกุล
ต่อการดดูซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใน MIL-100 (Cr) 

ปองพล ธีระชวาลวงศ์, นิคม  
กลมเกลี้ยง, สมศักดิ์ สภุสิทธ์ิมงคล 

11.45-12.00 น. การพัฒนาผลิตภณัฑ์เส้นหมี่โคราช ปัทมา สุภาผล, วริญณ์ชญา พวงพิมาย, 
น้ำฝน ไทยวงษ ์

รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-13.15 น. ภาวะโลกร้อน: สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ปัญหา มนนภา เทพสดุ 

13.15-13.30 น. การวิเคราะห์การจัดกลุ่มจังหวัดในประเทศไทยท่ีเกิดอุบตัิเหตุ
จราจรทางบก 

วรรณพร จันโทภาส, รตันาภรณ์  
โคตรคำภา, ศริดา ธรรมวัฒน์เรืองโรจน ์

13.30-13.45 น. การพัฒนาผลิตภณัฑ์แยมทุเรยีนไร้น้ำตาลด้วยการใช้สารให้ความ
หวานทดแทน 

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธม,ี  
สุพร สังข์สุวรรณ 

13.45-14.00 น. คุณภาพน้ำและดินตะกอนในบ่อเลี้ยงปลานลิแดง ตำบลช่องกุ่ม 
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

สาลินี ศรีวงษ์ชัย, ธัญชนก ขำขุน,  
ภานุพรรณ์ ไชยประเทศ, จักรพันธ์  
นาน่วม, รุจิรตัน์ กิจเลศิพรไพโรจน์, 
รุ่งโรจน์ แสนสุขุมาล 

14.00-14.15 น. การออกแบบและพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไมส้ัก สิงหา   ปรารมภ ์

14.15-14.30 น. การเปรยีบเทียบความรู้ทางโภชนาการเจตคติและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังของผู้สูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวดันนทบุร ี

สุภาสินี ศิลปส์าคร, สุนันท์ สสีังข,์  
ภารดี  เต็มเจริญ   

14.30-14.45 น. แบบจำลองกำหนดการเชิงจำนวนเต็มที่ถูกปรับปรุงสำหรับการ
แก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถโรงเรียน 

อัญธิกา  เล็กบูรพา, เอื้ออารี บุญเพิ่ม, 
วุฒิพล สินธุนาวารัตน ์
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Duty of Room Moderators (Chairman and Secretary) 

Chairman 

1. Carry out the paper presentations to be in order. 
2. Recommend researchers and presenters to the attendees and open the forum for 

questions and answers including conclusions. 
3. Direct the paper presentations and question/answers time period (15 minutes). 

Secretary 

1. Assist the chairman to carry out the activities in the presentation room successfully. 
2. Facilitate such things such as helping and coordinating the presentation equipment,  
   controlling presentation time, etc. 

 3. Do other tasks as assigned by the chair 
 

ภาระหน้าท่ีประธานและเลขานุการห้องย่อย 

ประธานห้องย่อย 

1. ดำเนินการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. แนะนำนักวิจัย/ผู้นำเสนอผลงานให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมและเปิดเวทีให้ซักถามและสรุป 
3. กำกับการนำเสนอผลงานและการซักถามให้เป็นไปตามกำหนดเวลา (ไม่เกิน 15 นาที)  

เลขานุการ 

1. ช่วยประธานในการดำเนินกิจกรรมในห้องนำเสนอผลงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยเหลือ ประสานงาน แก้ไขปัญหา ด้านสื่อหรืออุปกรณ์ในการ 
   นำเสนอ จับเวลาการนำเสนอ เป็นต้น 

 3. งานอ่ืนๆ ตามที่ประธานมอบหมาย 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 


