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สารอธิการบดี 

 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีเติบโตมานานมากกว่า 4 ทศวรรษ ภายใตป้ณิธาน 

“ปัญญา เช่ียวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” โดยเช่ือมัน่ในปรัชญาท่ีวา่ “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมหาวทิยาลยั

ศรีปทุม มีพนัธกิจท่ีสาํคญัในการผลิตบณัฑิต พฒันางานวิจยั บริการวิชาการแก่สังคม และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

สาํหรับพนัธกิจดา้นการวจิยั มหาวทิยาลยัศรีปทุมไดส่้งเสริมและสนบัสนุนการทาํวจิยัและงานสร้างสรรคข์องบุคลากร

มาอย่างต่อเน่ือง  ตลอดจนการพิจารณาจดัสรรและกลัน่กรองทุนวิจยัภายในให้สอดคลอ้งกับทิศทางการวิจยัของ

ประเทศ ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการวจิยัเชิงบูรณาการหรือเชิงสหวทิยาการ การสร้างเครือข่ายการวจิยัโดยความร่วมมือกบั

แหล่งทุนต่างๆ การบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยั การส่งเสริมและสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาติ

และนานาชาติ และการนาํผลงานวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง  

 

การจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 ในหัวขอ้

เร่ือง “วจิยัและนวตักรรมเพ่ือประเทศไทย 4.0 (Research and Innovations for Thailand 4.0)” เป็นกิจกรรมทางวชิาการ

ท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัในหลากหลายสาขาอาชีพ           

ไม่ว่าจะเป็นการวิจยัองคค์วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจยัองค์ความรู้ทางดา้นสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ การวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน และผลงานวทิยานิพนธ์ของนิสิตและนกัศึกษาในระดบัปริญญาโท

และปริญญาเอก การจดัการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีจะเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีสาํคญัทางการวิจยัระหวา่งนกัวจิยั 

นกัวชิาการ คณาจารย ์และนิสิตนกัศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการวจิยัและ

ความร่วมมือทางวชิาการในมิติต่างๆ ท่ีจะนาํไปสู่การนาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืต่อไป  

 

ในนามของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดิฉันขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง                    

รองผูอ้าํนวยการ และรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ท่ีไดใ้ห้เกียรติ

บรรยายพิเศษ เร่ือง “วจิยัและนวตักรรมสาํหรับประเทศไทย 4.0”  และขอขอบคุณประธานหอ้งยอ่ย ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วม

การประชุมวิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจยัทุกท่าน และคณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการฯ ท่ีทาํให้   

การจดัการประชุมวชิาการในคร้ังน้ี เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวทุ้กประการ    

 

 

        
      (ดร.รัชนีพร  พคุยาภรณ์  พกุกะมาน) 

            อธิการบดี 
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คณะกรรมการจัดงานประชุมวชิาการระดับชาตแิละนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

คร้ังที ่13  ประจําปี 2561 

 

1. ทีป่รึกษา 

  (1) อธิการบดี ท่ีปรึกษา 

 (2) ท่ีปรึกษามหาวทิยาลยั ท่ีปรึกษา 

 (3) รองอธิการบดี ท่ีปรึกษา 

 (4) ผูช่้วยอธิการบดี ท่ีปรึกษา 

2. คณะกรรมการจัดประชุม    

  (1) รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม           ประธาน (มหาวทิยาลยัศรีปทุม) 

 (2) ศาสตราจารย ์ดร.ประภาส จงสถิตยว์ฒันา     กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

 (3) ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์ สินลารัตน์            กรรมการ (มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย)์ 

 (4) ศาสตราจารย ์ดร.วรศกัด์ิ กนกนุกลุชยั           กรรมการ (สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย) 

 (5) ศาสตราจารย ์ดร.ศุภชยั ยาวะประภาษ          กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

 (6) ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ เดชา บุญคํ้า                กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

 (7) ศาสตราจารยเ์กษมสนัต ์วลิาวรรณ               กรรมการ (ศาลแรงงานกลาง) 

 (8) ศาสตราจารยน์วลจนัทร์ ทศันชยักลุ              กรรมการ (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 

 (9) รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา แกว้เทพ        กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

 (10) Prof. Dr.Howard W Combs  กรรมการ (San José State University, USA) 

 (11) Prof. Dr.Marina Vayndorf-Sysoeva        กรรมการ (Sholokhov Moscow State University  

    for the Humanities, Russia) 

 (12) Prof. Dr.Yoshida Masami  กรรมการ (Chiba University, Japan) 

 (13) Prof. Dr.YoungHwan Kim  กรรมการ (Pusan National University,  

    Republic of Korea) 

 (14) Dr.en C.E.T. Juan José Contreras Castillo กรรมการ (Universidad de Colima, Mexico) 

 (15) Dr.Daniel Tan Tiong Hok  กรรมการ (Taylor's Education Group, Malaysia) 

 (16) รองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช เลขานุการ (มหาวทิยาลยัศรีปทุม) 

3. คณะกรรมการอาํนวยการ  

  (1) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม) ประธาน 

 (2) รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี (ดร.บุษบา ชยัจินดา) รองประธาน 

 (3) รองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรัิช เลิศไพฑูรยพ์นัธ์) รองประธาน 

 (4) ผูช่้วยอธิการบดีทุกคน กรรมการ 

 (5) คณบดีทุกคณะ กรรมการ 

 (6) ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาศึกษาทัว่ไป กรรมการ 

 (7) ผูอ้าํนวยการวทิยาลยันานาชาติ กรรมการ 
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 (8) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม กรรมการ 

 (9) รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั วทิยาเขตชลบุรี กรรมการ 

 (10) ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรทุกหลกัสูตร กรรมการ 

 (11) ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมและพฒันางานวจิยั เลขานุการ 

4. คณะกรรมการพจิารณาผลงาน    

  (1)   รองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช ประธาน 

 (2)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ รองประธาน 

 (3)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพฒัน ์ กรรมการ  

 (4)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพฒัตรา เกษราพงศ ์ กรรมการ 

 (5)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปราลี มณีรัตน ์ กรรมการ 

(6)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์ กรรมการ 

 (7)   ผูช่้วยศาสตราจารยว์รากร ใชเ้ทียมวงค ์ กรรมการ 

 (8)   ดร.นนัทพล กาญจนวฒัน ์ กรรมการ 

 (9)   ดร.ชานนท ์วาสิงหน  กรรมการ 

 (10)   นางนิภาวรรณ พทุธสงกรานต ์ เลขานุการ 

 (11)   ดร.วสวตัต์ิ สุติญญามณี ผูช่้วยเลขานุการ 

 (12)   นางสาวอรกญัญา สุขแกว้ ผูช่้วยเลขานุการ    

5. คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ ศิลปกรรม จัดพมิพ์เอกสาร และจัดทาํรายงานสืบเน่ือง 

      การประชุมวชิาการ (CD-Proceedings) 

  (1)   ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานกิจการสมัพนัธ์ ประธาน 

 (2)   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประชาสมัพนัธ์ รองประธาน 

 (3)   บุคลากรสาํนกังานประชาสมัพนัธ์ทุกคน กรรมการ 

 (4) บุคลากรงานกราฟิกและศิลปกรรมทุกคน กรรมการ 

 (5)   บุคลากรโรงพิมพทุ์กคน กรรมการ 

 (6) นางสาวกรองทอง หงษสิ์นสี เลขานุการ 

6. คณะกรรมการจัดทาํและดูแล Website การประชุมวชิาการ 

  (1)   ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ประธาน 

 (2)   เจา้หนา้ท่ีศูนย ์ICT ทุกคน กรรมการ 

 (3)   นายวรุิฬห์ ศสัตุระ เลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที ่

  (1) นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธ์ิ ประธาน 

 (2) นายปิยะศกัด์ิ รัตนภกัดี รองประธาน 

 (3) นายเศกสรรค ์เสียงเพราะ กรรมการ 

 (4) นายสมบูรณ์ แสงอินทร์ กรรมการ 

 (5) นายวรีพล เกตุอร่าม กรรมการ 

 (6) นายเสน่ห์ เขม็พรหมมา กรรมการ 



 VI 

 (7) นายสมหมาย เยีย่มสถาน กรรมการ 

 (8) นายถวลัยศ์กัด์ิ กลดัเขียว กรรมการ 

 (9) นายอานนท ์บุญสอน กรรมการ 

 (10) นางสาวทศันีย ์ยิง่ประทานพร กรรมการ 

 (11) นายประคอง ฤกษเ์ปรมปรี กรรมการ 

 (12) นางสาวสุพตัรา  ปันไสว เลขานุการ 

 (13) นายธงชยั เอ่ียมทอง ผูช่้วยเลขานุการ 

 (14) นางวมิล ชมจาํปี ผูช่้วยเลขานุการ 

8. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลีย้ง 

  (1)  คณบดีวทิยาลยัการท่องเท่ียวและบริการ   ประธาน 

 (2)  นางราณี อมรินทร์รัตน ์ กรรมการ 

 (3)  นางสาวดวงเดือน อาจสมบุญ กรรมการ 

 (4)  นางสาวพีรยา สุกิจเจ กรรมการ 

 (5) นางสาวพชรพรรณ มีกศุล กรรมการ 

 (6)  นายนครินทร์ ทัง่ทอง กรรมการ 

 (7)  นางสาวเกวลิน  อินทร์มูลนอ้ย กรรมการ 

 (8)  นางสาวขวญัลดา สาระนาค กรรมการ 

 (9)   นางสาวนิชาภทัรธ์ ติวงศ ์ กรรมการ 

 (10)   นางเตือนใจ ศรีชะฎา กรรมการและเลขานุการ 

 (11)  นางจนัทร์สม พทุธวงษ ์ ผูช่้วยเลขานุการ 

 (12)   นางสาวทศันีย ์ยิง่ประทานพร ผูช่้วยเลขานุการ 

9. คณะกรรมการฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์ 

  (1)    ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลย ี ประธาน 

 (2)    ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร รองประธาน 

 (3)     ผูอ้าํนวยการศูนยมี์เดีย รองประธาน 

 (4) เจา้หนา้ท่ีศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทุกคน   กรรมการ 

 (5)    เจา้หนา้ท่ีศูนยมี์เดียทุกคน  กรรมการ 

 (6) ผูช่้วยผูอ้าํนวยการศูนยมี์เดีย ดา้นงานผลิต  เลขานุการ 

10. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ลงทะเบียน และประเมินผล 

  (1) ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาศึกษาทัว่ไป ประธาน 

 (2) ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าํนาจ วงัจีน  รองประธาน 

 (3) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ กรวยสวสัด์ิ  กรรมการ 

 (4) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธนภณ สมหวงั  กรรมการ 

 (5) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปริยา ศุภวงศ ์ กรรมการ 

 (6) ผูช่้วยศาสตราจารยธ์ญักร คาํแวง กรรมการ 

 (7) ผูช่้วยศาสตราจารยม์นนภา เทพสุด  กรรมการ 
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 (8) วา่ท่ี ร.ต.สมเกียรติ แสงอรุณเฉลิมสุข  กรรมการ  

 (9) นางสาวอณัณ์ชญาน์ อนนัตกานนท ์ กรรมการ 

 (10) นางสาวพิมพพ์ร ฟองหลํ่า  กรรมการ 

 (11)   นางสาวพรรณี บุญสุยา  กรรมการ 

 (12) นายพิชยั แช่มสา  กรรมการ 

 (13) นางวนัเพญ็ ลงยนัต ์ กรรมการ 

 (14) นางสาวกลัยา คงอนุมติั  กรรมการ 

 (15) นางสาวมณีรัตน์ เกตุไสว  กรรมการ 

 (16) นางสาวเพญ็ประภา สุวรรณะ  กรรมการ 

 (17) นางสาวภทัรภรณ์ ศรีบุษย ์ กรรมการ 

 (18)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

11. คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ 

  (1)    ดร.ไพบูลย ์สุขวจิิตร บาร์ ประธาน 

 (2)    ดร.ถาวร ทิศทองคาํ กรรมการ 

 (3) นางสาวสุทธิชา เพชรวรีะ กรรมการ 

 (4)    นางสาวรัตติยา กิลคริส กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ 

การประชุมวชิาการระดับชาตแิละนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  คร้ังที ่13  ประจําปี 2561 

 

ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์ ยกสา้น มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ศาสตราจารย ์พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแตม้ มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น 

ศาสตราจารยพิ์ศิษฐ ์ดร.จาํเนียร  จวงตระกลู Far East University, South Korea 

รองศาสตราจารย ์จรินทร์ เทศวานิช มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ไฉไล ศกัดิวรพงศ ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ช่ืนจิตต ์ แจง้เจนกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา แกว้เทพ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติภูมิ รอดสิน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ์ดร.กีรติ ชยะกลุคีรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต ทะกอง มหาวทิยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย ์ดร.จรัสดาว อินทรทศัน ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

รองศาสตราจารย ์ดร.จินตนา สายทองคาํ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ธนญัญา วสุศรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

รองศาสตราจารย ์ดร.ธนาคม สุนทรชยันาคแสง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ์ดร.บรรจบ บรรณรุจิ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

รองศาสตราจารย ์ดร.บุญศรี พรหมมาพนัธ์ุ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนธ์ เจียรกลู มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยากร หวงัมหาพร มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ์ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

รองศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร กิณเรศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

รองศาสตราจารย ์ดร.ศรัณย ์วรรธนจัฉริยา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สาวติร พงศว์ชัร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ์ดร.อรรณพ จีนะวฒัน์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์นภสินธ์ุ แผลงศร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

รองศาสตราจารย ์นฤมล ป่ินโต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์นิภา ศรีไพโรจน์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

รองศาสตราจารย ์รุ่งฤดี แผลงศร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

รองศาสตราจารย ์สถาพร ชาตาคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ์เอกธิดา เสริมทอง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  มีศิลปวกิกยั  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กลุวรา สุวรรณพิมล มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา วงษสี์ดาแกว้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุมพล ยวงใย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชูชยั สุจิวรกลุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัพร ยวงเงิน มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เทพฤทธ์ิ บณัฑิตวฒันาวงศ ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนวรรณ  แสงสุวรรณ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิพทัธ์ จงสวสัด์ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธ์ิ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพฒัน ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปราลี มณีรัตน ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิมพร์ะว ีโรจน์รุ่งสตัย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พลูพงศ ์สุขสวา่ง มหาวทิยาลยับูรพา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรัตน์ ปัตรประกร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรลกัษณ์ วงศโ์ดยหวงั ศิริเจริญ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์ ไทยมา  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วไิล ล่ิมถาวรานนัต ์ มหาวทิยาลยับูรพา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วศิิษฐ ์ล้ิมสมบุญชยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริรัตน์ พว่งแสงสุข มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เศวตฉตัร ศรีสุรัตน ์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ กรวยสวสัด์ิ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์ สาระพดั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพกัตรา สุทธิสุภา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพฒัตรา เกษราพงศ ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณี จรรยาพนู สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุพงศ ์อวรุิทธา มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธ์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อมรา ติรศรีรัตน ์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัมเ์ดช วานิชชินชยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์นวรัตน์ ภกัดีคาํ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์พ.ต.อ.ดร.มีชยั สีเจริญ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์อภิรัติ โสฬศ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

ดร.กฤช เอ่ียมฐานนท ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ดร.เกรียงไกร สจัจะหฤทยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ดร.ชาลี วรกลุพิพฒัน์ ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

ดร.ธงชยั จีระดิษฐ ์ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

ดร.ธนภูมิ อติเวทิน มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ดร.นิฤมน รัตนะรัต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ดร.ประกอบ ชาติภุกต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ดร.พีร วงศอุ์ปราช มหาวทิยาลยับูรพา 

ดร.พฒิุพงค ์หุ่นโตภาพ สาํนกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีลม้ละลาย 1 

ดร.ภาสวรรณ สุนทรารักษ ์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก บริษทั เพรสซิเดนทอ์อโตโมบิล จาํกดั 

ดร.วสวตัต์ิ สุติญญามณี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ดร.วชิชุกร ทองหล่อ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ดร.ศุภกร ปุญญฤทธ์ิ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ดร.สิทธิชยั เด่นตรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ดร.สุรียฉ์าย พลวนั มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

พ.ต.อ. ดร.คมสนั สุขมาก สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

อาจารยสุ์ชาญวฒิุ ก่ิงแกว้ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XI 

 
 

กาํหนดการประชุมวชิาการ 

การประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังที ่13 ประจําปี 2561 

เร่ือง “วจัิยและนวตักรรมเพ่ือประเทศไทย 4.0” 
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 กลุ่มท่ี 2 ผลงานวชิาการระดบัชาติ สาขามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 

 กลุ่มท่ี 3 ผลงานวชิาการระดบัชาติ สาขาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 
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 กลุ่มท่ี 3 ผลงานวชิาการระดบัชาติ สาขาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
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Conference Schedule 
The 13th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2018) 

Research and Innovations for Thailand 4.0 
at Auditorium 1-2 rooms, 14th floor, 40-years Building, Sripatum University, 

Bangkhen Campus, Thailand 
On Thursday 20th December 2018 

 
 

08.30 am-09.00 am Registration & Coffe Break  

09.00 am-09.15 am VDO presentation   

09.15 am-09.30 am Opening Ceremony:  by Assoc. Prof. Dr.Narong Yoothanom                                

                             Vice President and Chairman of Organizing Committee 

 Welcome remark by Dr.Rutchaneeporn Pookayaporn Phukkamarn  

                              President of Sripatum University, Thailand  

09.30 am-10.30 am   Keynote Address: “Research and Innovations for Thailand 4.0” 

                             By Prof. Dr.Sompong Klaynongsruang 

                             Deputy Director and Acting Director of Academic Affairs 

                             Thailand Research Fund (TRF) 

10.30 am-10.45 am Coffee Break 

10.45 am-12.00 pm 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  

12.00 pm-01.00 pm Lunch (Zone A, 1st Floor, Building 11)  

01.00 pm-04.30 pm Paper Presentation (Continued) 

 Group 1: International Papers 

 Group 2: Research and Innovations in Social Sciences and Humanities 

 Group 3: Research and Innovations in Science and Technology 
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ในโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6  จงัหวดัสมุทรปราการ  

 พระสัญญา กียะสูตร, อุไรรัตน์ แย้มชุติ มหาวิทยาลยัธนบุรี ...................................................................... 1721 

ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ท่ีมีต่อความสามารถในการเขียน 
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สารบัญบทความ (ต่อ) 

หน้า 
พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 3  
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เร่ือง ระบบร่างกายมนุษยแ์ละสตัว ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี  
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ผลของการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิงและการจดัการเรียนรู้แบบเดิม 

ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
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การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CIRC) 
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จากวสัดุเหลือใช ้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  
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การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หาการจดัการขอ้มูลและการนาํเสนอขอ้มูลของนกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
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ความคาดหวงัและความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  

 เอกชัย ถาวรประเสริฐ, ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยธุยา มหาวิทยาลยัธนบุรี 
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การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้ 

แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline)  

 ลกัขณา  มลิวลัย์, สุนันท์  ศลโกสุม มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ............................................................... 1841 

การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้ 

โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ  
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สารบัญบทความ (ต่อ) 

หน้า 
การพฒันากระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบติัการเป็นฐานสาํหรับการศึกษาดา้นวศิวกรรมสายอากาศ  
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ศึกษาความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทยสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย  
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การพฒันาทกัษะการฟังการพดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT  

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ ์  
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การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคูคิ่ด  
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สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 แผนกวชิาช่างกลโรงงานจากการจดัการเรียนรู้ 

ดว้ยโปรแกรม Moodle  
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การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลกัธรรมทางศาสนา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

จากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) 
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การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมี เร่ือง เคมีอินทรีย ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

จากการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานวชิาการแบบมีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพดา้นกระบวนการ 

จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโรงเรียนในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 

ประถมศึกษาสมุทรสาคร  
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พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู  

 สิริกาญจน์ สง่า, ปิยมาภรณ์ ยาแปง, ทัศนันท์ จันทร มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม่................................... 1953 

การศึกษาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสานท่ีส่งเสริม 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  
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 XXIX 

สารบัญบทความ (ต่อ) 

หน้า 
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