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สารอธิการบดี 
 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนชั้นน าท่ีมีอตัลกัษณ์ในการสร้างมืออาชีพและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม โดยมีเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตให้เป็นเป็นผูท่ี้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมืออาชีพ  มีคุณธรรม และมี  
ความรับผิดชอบจนเป็นท่ียอมรับของสังคม มหาวิทยาลยัศรีปทุมเช่ือมัน่ในปรัชญาท่ีว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” 
มหาวิทยาลยัศรีปทุมมีพนัธกิจท่ีส าคญัในการผลิตบณัฑิต พัฒนางานวิจยั บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ส าหรับพนัธกิจดา้นการวิจยั มหาวิทยาลยัศรีปทุมมีนโยบายท่ีชดัเจนในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้
คณาจารยผ์ลิตผลงานวิจยั ผลงานสร้างสรรค์ และนวตักรรมท่ีตอบโจทยย์ุทธศาสตร์ชาติ ท่ีผ่านมาได ้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท าวิจยัของบุคลากรมาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการพิจารณาจดัสรรและกลัน่กรองทุนวิจยัภายในให้
สอดคลอ้งกบั การสร้างเครือข่ายการวิจยั การบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยั การส่งเสริมและสนบัสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจยัในระดบัชาติและนานาชาติ และการน าผลงานวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์อย่างกวา้งขวาง ภายใตป้ณิธาน
ของมหาวิทยาลยั “ปัญญา เช่ียวชาญ เบิกบาน คุณธรรม”  และสอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัท่ีกา้วทนั              
การเปล่ียนแปลงและเป่ียมดว้ยพลงั (Dynamic University)  

 

การจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 ในหัวขอ้
เร่ือง “วิจยัและนวตักรรมสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Research and Innovations to Sustainable Development)” เป็นกิจกรรม
ทางวิชาการท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัในหลากหลาย
สาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการวิจยัองคค์วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจยัองคค์วามรู้ทางดา้นสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน และผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตและนักศึกษาในระดบั
ปริญญาโทและปริญญาเอก การจัดการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีจะเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีส าคญัทางการวิจยั
ระหว่างนกัวิจยั นกัวิชาการ คณาจารย ์และนิสิตนกัศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
การวิจยัและความร่วมมือทางวิชาการในมิติต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่การน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยืนต่อไป  

 

ในนามของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดิฉันขอขอบพระคุณ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู ้อ  านวยการ                            
ศูนยย์ุทธศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ ท่ีไดใ้ห้เกียรติบรรยายพิเศษ เร่ือง “วิจยัและนวตักรรมดา้น 
SDGs และ BCG Economy” และขอขอบคุณประธานห้องย่อย ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมวิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความวิจยัทุกท่าน และคณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการฯ ท่ีท าให้การจดัการประชุมวิชาการในคร้ังน้ี 
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวทุ้กประการ    

 

 

        
      (ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน) 
            อธิการบดี 
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 (4) นางสาวจุฑามาศ ธญัญเจริญ กรรมการ 
 (5) นายเอกสิทธ์ิ อภิสิทธิกุล กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานท่ี 
  (1) ผูอ้  านวยการกลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน ประธาน 
 (2) ผูอ้  านวยการส านกังานอาคารสถานท่ี 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 

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  
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11.  คณะกรรมการฝ่ายพธิีการ 
 (1) ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพ ประธาน 
 (2)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์สุขวิจิตร บาร์ กรรมการ 
 (3)   นางสาวรัตติยา กิลคริส กรรมการและเลขานุการ 
 (4)   นางสาวนลินี กาลสุวรรณ์ ผูช่้วยเลขานุการ  

12. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี 
  (1)   ผูอ้  านวยการกลุ่มงานการคลงั ประธาน 
 (2)   นางชมนาด อรุณฉาย กรรมการ 
 (3)  นางสาวศิริรัตน์ เขียวรัตน ์ กรรมการ 
 (4)  นางสาวพลบัพลึง สุขวิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

ออนไลน์ คร้ังที่ 16  ประจ าปี 2564 
 
ศาสตราจารย ์ดร.โกสุม จนัทร์ศิริ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ศาสตราจารยพ์ิศิษฐ์ ดร.จ าเนียร จวงตระกูล Far East University, South Korea 
ศาสตราจารย ์ดร.ศุภชยั ยาวะประภาษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ศาสตราจารย ์พล.ต.ทพ.รังษิต บญุแตม้ นกัวิชาการอิสระ 
รองศาสตราจารย ์ดร.กมลวลัย ์ลือประเสริฐ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย ์ดร.กนัตฤ์ทยั คลงัพหล มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
รองศาสตราจารย ์ดร.กานดา ว่องไวลิขิต มหาวิทยาลยัรังสิต   
รองศาสตราจารย ์ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  
รองศาสตราจารย ์ดร.จนัทนา วฒันกาญจนะ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
รองศาสตราจารย ์ดร.จินตนา วิลูลยศิ์ริกุล มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
รองศาสตราจารย ์ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธธญับุรี 
รองศาสตราจารย ์ดร.ชลธิศ ดาราวงษ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัวิชิต เชียรชนะ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม มหาวิทยาลย ัศิลปากร 
รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม  มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  
รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงคช์ยั วิวฒันาช่าง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ รุจิระยรรยง มหาวิทยาลยัรังสิต 
รองศาสตราจารย ์ดร.บญัญติั ศิริธนาวงศ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
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.เยาวนารถ พนัธ์ุเพง็  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
รองศาสตราจารย ์ดร.โยธิน แสวงดี  มหาวิทยาลยัมหิดล  
รองศาสตราจารย ์ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวฒัน์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย ์ดร.สกนธ์ ภู่งามดี มหาวิทยาลยัชินวตัร 
รองศาสตราจารย ์ดร.สิทธิชยั แสงอาทิตย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
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 ์นฤมล ป่ินโต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์ปัทมา โกเมนทจ์ ารัส มหาวิทยาลยัศรีปทุม    
รองศาสตราจารย ์พ.ต.อ. ดร.มีชยั สีเจริญ  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
รองศาสตราจารย ์พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิฆมัพร เกษโกมล  วิทยาลยัพยาบาลตารวจ  
รองศาสตราจารย ์รุ่งฤดี แผลงศร  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
รองศาสตราจารย ์สถาพร ชาตาคม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
รองศาสตราจารย ์เอกธิดา เสริมทอง  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมลวรรณ อยูว่ฒันะ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนัยารัตน ์ศรีวิสทิยกุล  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กลัยารัตน์ ธีระธนชยักุล  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ์ โปณะทอง  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉนัทนา ปาปัดถา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชโลธร ธรรมแท ้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชวลิต มณีศรี  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐวุฒิ อศัวโกวิทวงศ ์  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐสพนัธ์ เผา่พนัธ์  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เทพฤทธ์ิ บณัฑิตวฒันาวงศ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ เสนามิตร  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิพทัธ์ จงสวสัด์ิ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิสิต อินทมาโน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพฒัน์  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปานนัท ์กาญจนภูมิ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรวรรณ นนัทแพศย ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพจิตร ผาวนั มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์สุขวิจิตร บาร์  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยพุวรรณ นงัคลาภิวฒัน์  นกัวิชาการอิสระ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยวุนุช กุลาตี  มหาวิทยาลยันครพนม  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัฐสภา แก่นแกว้  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนายทุธ์ แสนเงิน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรัชญ ์ครุจิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์ ไทยมา  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วสวตัต์ิ สุติญญามณี  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศศิธร นาคทอง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพฒัตรา ศรีญาณลกัษณ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หทยัพนัธน์ สุนทรพิพิธ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทยัรัตน์ เมืองแสน  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธนภทัร พรหมวฒันภกัดี  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์นฤดล จิตสกูล มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปริยา ศุภวงศ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปัณณวิช ทพัภวิมล มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์พ.ต.ท. ดร.ธวิช สุดสาคร โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
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