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สารอธิการบด ี

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนําในการสร้างมืออาชีพและมีความรับผิดชอบ                     

ต่อสังคม โดยมีเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตให้เป็นเป็นผูท่ี้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  มีคุณธรรม และ                    

มีความรับผิดชอบจนเป็นท่ียอมรับของสังคม ภายใตป้รัชญาท่ีวา่ “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” สาํหรับพนัธกิจ

ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุมส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และ

นวตักรรมท่ีมีคุณภาพ พิจารณาจดัสรรทุนวิจยัให้กับคณาจารยใ์นหัวขอ้ท่ีสอดคลอ้งกับนโยบายของมหาวิทยาลยั               

และยทุธศาสตร์ชาติ ตลอดจนพนัธกิจการสร้างเครือข่ายการวิจยั การบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยั การส่งเสริม

และสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาติและนานาชาติ และการนาํผลงานวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่ง

กวา้งขวาง ภายใตป้ณิธานของมหาวิทยาลยั “ปัญญา เช่ียวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” และสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยัท่ีกา้วทนัการเปล่ียนแปลงและเป่ียมดว้ยพลงั (Dynamic University)  
 

การจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 ประจาํปี 

2565 (แบบออนไลน์) (The 17th National and The 7th International Sripatum University Conference: SPUCON2022)

ในหัวข้อเร่ือง “วิจัยและนวตักรรมสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Research and Innovations to Sustainable Development)”               

เป็นกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิจยั นักวิชาการ 

คณาจารย ์และนิสิตนกัศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เก่ียวกบัองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการทาํวจิยั การผลิตงาน

สร้างสรรค์ และนวตักรรมในสาขาวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิจยัองค์ความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              

การวิจัยองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การวิจัยเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน และผลงาน

วิทยานิพนธ์ของนิสิตและนกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายนักวิจยัและความร่วมมือทาง

วชิาการกบัหน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีจะนาํไปสู่การนาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งกวา้งขวางและยัง่ยนืต่อไป  
 

ในนามของมหาวิทยาลยัศรีปทุม ดิฉันขอขอบพระคุณ ดร.กิตติ สัจจาวฒันา ผูอ้าํนวยการ หน่วยบริหารและ

จดัการทุนดา้นการพฒันาระดบัพ้ืนท่ี (บพท.) ท่ีไดใ้ห้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ทิศทางงานวิจยัและนวตักรรมเพ่ือ 

การพฒันาชุมชนและพ้ืนท่ีอย่างย ัง่ยืน” และขอขอบคุณประธานห้องย่อย ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมวิชาการฯ 

ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Reviewers) ทุกท่าน และคณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการฯ ท่ีทาํให้การจัดการ

ประชุมวชิาการฯ ในคร้ังน้ี เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวทุ้กประการ   

 

 

        
      (ดร.รัชนีพร  พคุยาภรณ์  พกุกะมาน) 

            อธิการบดี 
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 (4)     ศาสตราจารย ์ดร.นวดล เหล่าศิริพจน ์ กรรมการ  

  (บณัฑิตวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม) 

 (5)      ดร.คมศร วงษรั์กษา กรรมการ 

  (สมาคมวจิยัสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
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     (9)    วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ถวลัย ์รุยาพร กรรมการ   
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           (หน่วยบริหารและจดัการทุนดา้นการพฒันากาํลงัคนและทุน 

  ดา้นการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา การวจิยัและการสร้างนวตักรรม: บพค.) 

      (11)   นายพงศศ์กัด์ิ แสงสิงคี กรรมการ 

         (สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย) 
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 (4) คณบดีทุกคณะ/วทิยาลยั กรรมการ 
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 (2)     ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประชาสมัพนัธ์ ประธาน 

 (3)   บุคลากรสาํนกังานประชาสมัพนัธ์ทุกคน กรรมการ 

 (4) บุคลากรงานกราฟิกและศิลปกรรมทุกคน กรรมการ 

 (5)   บุคลากรโรงพิมพทุ์กคน กรรมการ 
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 (2)   เจา้หนา้ท่ีศูนย ์ICT ทุกคน กรรมการ 

 (3)  นายวรวฒิุ  ภู่สุดแสวง เลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายระบบการประชุมออนไลน์ 

  (1) ผูอ้าํนวยการสาํนกัการจดัการศึกษาออนไลน ์ ประธาน 

 (2) บุคลากรสาํนกัการจดัการศึกษาออนไลน์ทุกคน กรรมการ 

 (3) นางสาวปิยพทัธ์ เลือดสงคราม กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที ่

  (1) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน ประธาน 

 (2) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอาคารสถานท่ี รองประธาน 

 (3) นายเศกสรรค ์เสียงเพราะ กรรมการ 

 (4) นายสมบูรณ์ แสงอินทร์ กรรมการ 

 (5) นายเสน่ห์ เขม็พรหมมา กรรมการ 

 (6) นายสมหมาย เยีย่มสถาน กรรมการ 

 (7) นายถวลัยศ์กัด์ิ กลดัเขียว กรรมการ 

 (8) นายอานนท ์บุญสอน กรรมการ 

 (9) นางสาวสุพตัรา ป่ันไสว กรรมการ 

 (10) นางสาวสุภชาดา อุไรวงษ ์ กรรมการ 

 (11)  นางวมิล ชมจาํปี เลขานุการ 

 (12) นายธงชยั เอ่ียมทอง ผูช่้วยเลขานุการ 

9.  คณะกรรมการฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแสง เสียง โสตทศันูปกรณ์ 

  (1)    ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน ประธาน 

 (2)    ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร รองประธาน 

 (3)     ผูอ้าํนวยการศูนยมี์เดีย รองประธาน 

 (4) เจา้หนา้ท่ีศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทุกคน กรรมการ 

 (5)    เจา้หนา้ท่ีศูนยมี์เดียทุกคน  กรรมการ 

 (6) ผูช่้วยผูอ้าํนวยการศูนยมี์เดีย ดา้นงานผลิต  กรรมการและเลขานุการ 

10. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ลงทะเบียน และประเมนิผล 

  (1) รองคณบดีวทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ประธาน 

 (2) ดร.ทศัตะวนั ด่วนตระกลูศิลป์   รองประธาน 

 (3) ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าํนาจ วงัจีน กรรมการ 

 (4)    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ กรรมการ  

 (5)    นางวนัเพญ็ ลงยนัต ์ กรรมการ 

 (6) นายบงกช ธนวงศว์สูิตร กรรมการ 

 (7) นางสาวพชัรียา วภิาสเศรณี กรรมการ 

 (8) ดร.ชญาณิศา วงษพ์นัธ์ กรรมการ 
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 (9) นายกฤศนพชัญ ์ บุญช่วย กรรมการ 

 (10) นางสาวณฐักฤตา นนัทะสิน กรรมการ  

 (11) นางสาวอณัณ์ชญาน์ อนนัตกานนท ์ ผูช่้วยเลขานุการ 

 (12) นางสาวภทัรภรณ์ ศรีบุษย ์ ผูช่้วยเลขานุการ  

11.  คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ 

 (1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติภูมิ มีประดิษฐ ์ ประธาน 

 (2)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์สุขวจิิตร บาร์ กรรมการ 

 (3)   นางสาวรัตติยา กิลคริส เลขานุการ 

 (4)   นางสาวนลินี กาลสุวรรณ์ ผูช่้วยเลขานุการ  

12. คณะกรรมการฝ่ายการเงนิและบญัชี 

  (1)   ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานการคลงั ประธาน 

 (2)   นางชมนาด อรุณฉาย กรรมการ 

 (3)  นางสาวศิริรัตน์ เขียวรัตน ์ กรรมการ 

 (4)  นางสาวพลบัพลึง สุขวเิศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

  



 X 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ 

งานประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที ่17 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังที่ 7  

มหาวทิยาลัยศรีปทุม ออนไลน์ ประจําปี 2565 

 

ศาสตราจารย ์ดร.โกสุม จนัทร์ศิริ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

ศาสตราจารย ์ดร.นวดล เหล่าศิริพจน ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ศาสตราจารย ์ดร.ปรินทร์ ชยัวสุิทธางกรู มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์ปัญญาคะโป มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ศาสตราจารย ์ดร.ศุภชยั ยาวะประภาษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ศาสตราจารย ์ดร.สนอง เอกสิทธ์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ศาสตราจารยพิ์ศิษฐ ์ดร.จาํเนียร จวงตระกลู Far East University, South Korea 

รองศาสตราจารย ์ดร.กนัตฤ์ทยั คลงัพหล มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

รองศาสตราจารย ์ดร.กานดา วอ่งไวลิขิต มหาวทิยาลยัรังสิต   

รองศาสตราจารย ์ดร.กีรติ ชยะกลุคีรี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  

รองศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ์ดร.จรัสดาว อินทรทศัน ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

รองศาสตราจารย ์ดร.จนัทนา วฒันกาญจนะ  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

รองศาสตราจารย ์ดร.จินตนา วลูิลยศิ์ริกลุ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

รองศาสตราจารย ์ดร.จินตนา สายทองคาํ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ชนงกรณ์ กณุฑลบุตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธธญับุรี 

รองศาสตราจารย ์ดร.ชลธิศ ดาราวงษ ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา ธรรมรักษา มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ชูชาติ พว่งสมจิตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม มหาวทิยาลย ัศิลปากร 

รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงคช์ยั ววิฒันาช่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ดุสิต อธินุวฒัน ์ มหวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ทววีฒัน์ วฒันกลุเจริญ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ดร.ทศนยั ชุ่มวฒันะ มหาวทิยาลยัรังสิต 

รองศาสตราจารย ์ดร.เทพฤทธ์ิ บณัฑิตวฒันาวงศ ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ธนัยวฒัน์ รัตนสคั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย ์ดร.บญัญติั ศิริธนาวงศ ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนธ์ เจียรกลู  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

รองศาสตราจารย ์ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยากร หวงัมหาพร  มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

รองศาสตราจารย ์ดร.พลูพงศ ์สุขสวา่ง  มหาวทิยาลยับูรพา  
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รองศาสตราจารย ์ดร.ภทัราวดี มากมี  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

รองศาสตราจารย ์ดร.ยวุนุช กลุาตี  มหาวทิยาลยันครพนม 

รองศาสตราจารย ์ดร.เยาวนารถ พนัธ์ุเพง็  มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

รองศาสตราจารย ์ดร.โยธิน แสวงดี  มหาวทิยาลยัมหิดล  

รองศาสตราจารย ์ดร.เรณา พงษเ์รืองพนัธ์ มหาวทิยาลยับูรพา 

รองศาสตราจารย ์ดร.วรภทัร ลคันทินวงศ ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สกนธ์ ภู่งามดี มหาวทิยาลยัชินวตัร 

รองศาสตราจารย ์ดร.สาวติร พงศว์ชัร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุจริต คูณธนกลุวงศ ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

รองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช  มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

รองศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสงัคนนัท ์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

รองศาสตราจารย ์ดร.อศัมเ์ดช วานิชชินชยั  มหาวทิยาลยัมหิดล  

รองศาสตราจารย ์ดร.อศัวนิ แสงพิกลุ  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

รองศาสตราจารย ์ชารี มณีศรี มหาวทิยาลยับูรพา 

รองศาสตราจารย ์นพ.ปิยะ รุจกิจยานนท ์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 

รองศาสตราจารย ์ปัทมา โกเมนทจ์าํรัส มหาวทิยาลยัศรีปทุม    

รองศาสตราจารย ์พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิฆมัพร เกษโกมล  วทิยาลยัพยาบาลตาํรวจ  

รองศาสตราจารย ์รุ่งฤดี แผลงศร  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

รองศาสตราจารย ์สถาพร ชาตาคม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

รองศาสตราจารย ์เอกธิดา เสริมทอง  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนกพชัร กอประเสริฐ มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมลวรรณ อยูว่ฒันะ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนัยารัตน ์ศรีวสิทิยกลุ  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กลัยารัตน์ ธีระธนชยักลุ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา มีศิลปวกิกยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกรียงไกร สจัจะหฤทยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขวญันรี กลา้ปราบโจร มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ์ โปณะทอง  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เจษฎา ความคุน้เคย มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉตัรรัตน์ โหตระไวศยะ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉนัทนา ปาปัดถา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชโลธร ธรรมแท ้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชอ้งนาง วพิธุานุพงษ ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณุ อมัพรายน์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โชติมา โชติกเสถียร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัสพนัธ์ เผา่พนัธ์  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนา สุขวารี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ เสนามิตร  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พทัรียา เห็นกลาง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพจิตร ผาวนั มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์สุขวจิิตร บาร์  มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยาสุมาสา โมริ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัฐสภา แก่นแกว้  มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนายทุธ์ แสนเงิน มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรัชญ ์ครุจิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์ ไทยมา  มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วสวตัต์ิ สุติญญามณี  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิชากร เฮงศรีธวชั มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรีวชิญ ์เลิศไทยตระกลู มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศศิธร นาคทอง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ กรวยสวสัด์ิ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์ สาระพดั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมฤทยั ทะสดวก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิตางศุ ์พิลยัหลา้ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทธิพงศ ์บุญผดุง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธินี มงคล มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หทยัพนัธน ์สุนทรพิพิธ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อติเทพ แจด้นาลาว มหาวทิยาลยัศิลปกร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุพงศ ์อวรุิทธา มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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มหาวทิยาลัยศรีปทุม ออนไลน์ ประจําปี 2565  

เร่ือง “ผลงานวจัิยและนวตักรรมสู่การพฒันาทีย่ั่งยืน”  

วนัพฤหัสบดีที ่27 ตุลาคม 2565 

 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนออนไลน์ (Google Form) 

09.00-09.30 น. พิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเริง   

                            ประธานคณะกรรมการจดังาน SPUCON2022 

 กล่าวเปิดการประชุม โดย ดร.รัชนีพร พคุยาภรณ์ พกุกะมาน  อธิการบดี 

 (Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live) 

09.30-10.30 น.   ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง ทิศทางงานวจิยัและนวตักรรมเพ่ือการพฒันาชุมชนและพ้ืนท่ีอยา่งย ัง่ยนื                    

                  โดย ดร.กิตติ สจัจาวฒันา ผูอ้าํนวยการ หน่วยบริหารและจดัการทุนดา้นการพฒันาระดบัพ้ืนท่ี  

 (บพท.) 

 (Zoom ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live) 

10.30-10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.45-12.00 น. การนาํเสนอผลงานวจิยั (หอ้งยอ่ย)  

  กลุ่มท่ี 1 International Papers  

  กลุ่มท่ี 2 ผลงานวชิาการสาขามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 

  กลุ่มท่ี 3 ผลงานวชิาการสาขาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

 (นาํเสนอออนไลน์ผ่าน Zoom) 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั   

13.00-16.30 น. การนาํเสนอผลงานวจิยั (หอ้งยอ่ย)  

  กลุ่มท่ี 1 International Papers 

  กลุ่มท่ี 2 ผลงานวชิาการสาขามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 

  กลุ่มท่ี 3 ผลงานวชิาการสาขาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี    

        (นาํเสนอออนไลน์ผ่าน Zoom) 
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CONFERENCE SCHEDULE 

The 17th National and The 7th International Sripatum University Conference 

(SPUCON2022) (Virtual conference) 

Research and Innovations to Sustainable Development 

On Thursday 27th October 2022 

 

08.30 am-09.00 am   Online Registration (Google Form) 

09.00 am-09.30 am  Opening Ceremony:   

  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)             

09.30 am-10.30 am   Keynote Address: “Directions of Research and Innovation for Sustainable Development of  

  Communities and Areas” By Dr. Kitti Satjawattana 

        Director, Program Management Unit for Area-Based Development 

   (Zoom & Facebook Live) 

10.30 am-10.45 am  Coffee Break 

10.45 am-12.00 pm   Online Paper Presentation  

   Group 1: International Papers 

   Group 2: Research and Innovations in Social Sciences and Humanities 

   Group 3: Research and Innovations in Science and Technology 

  (Zoom) 

12.00 pm-01.00 pm Lunch 

01.00 pm-04.00 pm Online Paper Presentation  

   Group 1: International Papers 

   Group 2: Research and Innovations in Social Sciences and Humanities 

   Group 3: Research and Innovations in Science and Technology 

     (Zoom) 
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 ประกายใจ อรจันทร์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น .............................................................................  1973 

แนวทางการวเิคราะห์ภาพยนตร์สารคดีเพ่ือการเคล่ือนไหวสังคม 
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ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร 

 พงษ์เทพ นิยมไทย, กฤษฎ์ิ กิตติฐานัส, มหาวิทยาลัยธนบุรี ....................................................................................  2262 
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สารบัญบทความ (ต่อ) 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดั

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ 
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กลุ่มย่อยที ่13: ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (2) 

การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกดัสาํนกังาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 สัญจิตา กล้ายประยงค์, กฤษฎ์ิ กิตติฐานัส, มหาวิทยาลัยธนบุรี ..............................................................................  2302 
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เพ่ือการส่ือสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 เมทิกา พ่วงแสง, พงศ์รัชต์ธวชั วิวงัสู, สุวรรณา เขม็แดง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ..................  2323 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 
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ผลการใชกิ้จกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ตามแนวสะเตม็ศึกษาท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบับรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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การศึกษาความพึงพอใจในการใชส่ื้อออนไลน์เพ่ือการติดต่อส่ือสารระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อนของนกัศึกษา 

สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 ถาวร ทิศทองคาํ, ณัฐกานต์ เดียวตระกูล,โสมพิทยา อบรม, มหาวิทยาลัยศรีปทุม ..................................................  2363 

จกัรวาลนฤมิตสาํหรับการนาํเสนอ: ผลงานนกัศึกษารายวชิาการพฒันาภาพ 3 มิติ บนคอมพิวเตอร์  

สาขาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

 อานนท์ โพธ์ิเอม, สิริรัตน์ มชัฌิมาดิลก, นครินทร์ ปรีชา, มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ......................  2374 
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สารบัญบทความ (ต่อ) 
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ทางการเรียนและสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
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 กมลลักษณ์ นามวงศ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ........................................................................................  2404 

การพฒันาส่ือมลัติมีเดียคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้ทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 1-3 
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จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอน 

ภาษาองักฤษในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
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 ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์, เพราพิลาส บูรณะวนิชกุล, รุ่งรัตน์ วชัรพฤกษ์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม ................................  2476 

ผลของส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวสิต ์เพ่ือส่งเสริมความสามารถ 

ในการคิดแก ้ปัญหาสาระภูมิศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
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วชิาศึกษาทัว่ไปเพ่ือสร้างคนเก่งและคนดีออกสู่สังคมไทย 

 กิตติภูมิ มปีระดิษฐ์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม ..............................................................................................................  2496 
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สารบัญบทความ (ต่อ) 
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 สุทธิพงษ์ เทศต้อม, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม............................................................................................  2515 

 การศึกษาความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน 

วทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เนน้คอมพิวเตอร์) 
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 ยพุดี ดารารัตน์, โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม จังหวดัสุราษฎร์ธานี ......................................................................  2536 

 

กลุ่มที ่3 บทความระดับชาติ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2546 

กลุ่มย่อยที ่1: วศิวกรรมศาสตร์ (1) 
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 วทัญ�ู นาสถิตย์, ธรรมนูญ วิเศษทักษิณ,ยทุธพิชัย พยคัมาก, ปฏิวติั โคกชาย,  

 นาคินทร์ พรหมนุช, มหาวิทยาลัยธนบุรี ................................................................................................................  2548 

  การวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางไฟไนตเ์อลิเมนตข์องแขนควบคุมบนภายใตแ้รงสถิต 

 วชัระ เครือรัฐติกาล, ชาญเวช ศีลพิพัฒน์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 อดุลย์ พัฒนภักดี, มหาวิทยาลัยศรีปทุม ..................................................................................................................  2558 
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