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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เติบโตมานานกว่า 4 ทศวรรษ ภายใต้ปณิ ธาน “ปั ญญา
เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” โดยเชื่อมัน่ ในปรัชญาที่วา่ “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ ” โดยมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มีพนั ธกิจที่สาคัญในการผลิตบัณฑิต พัฒนางานวิจยั บริ การวิชาการแก่สังคม และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม สาหรับ
พันธกิจด้านการวิจยั มหาวิทยาลัยศรี ปทุมได้ส่งเสริ มและสนับสนุนการทาวิจยั และงานสร้างสรรค์ของบุคลากรมาอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนการพิจารณาจัดสรรและกลัน่ กรองทุนวิจยั ภายในให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจยั ของประเทศ และ
เป็ นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ให้ความสาคัญกับการวิจยั เชิงบูรณาการหรื อเชิงสหวิทยาการ การสร้างเครื อข่าย
การวิจยั โดยความร่ วมมือกับแหล่งทุนต่างๆ การบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจัย การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการ
เผยแพร่ ผลงานวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ และการนาผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559 ในหัวข้อ
เรื่ อง “ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Research and Innovations for Sustainable Development)” เป็ น
กิ จกรรมทางวิชาการที่ จะช่ วยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ องค์ความรู ้ ที่ได้จากการวิจยั ใน
หลากหลายสาขาอาชี พ ไม่ว่าจะเป็ นการวิจยั องค์ความรู ้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การวิจัยองค์ความรู ้
ทางด้านสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และผลงานวิทยานิ พนธ์ของนิ สิต
นักศึกษาในระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่สาคัญ
ทางการวิจยั ระหว่าง นักวิจยั นักวิชาการ คณาจารย์ และนิ สิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การสร้างเครื อข่ายการวิจยั และความร่ วมมือทางวิชาการในมิติต่างๆ ที่ จะนาไปสู่ การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ในนามของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ดิฉนั ขอขอบพระคุณ ดร. ปราโมทย์ ไม้กลัด กรรมการมูลนิธิชยั พัฒนา อดีต
อธิบดีกรมชลประทาน อดีตผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และอดีตสมาชิกวุฒิสภากรุ งเทพมหานคร
ที่ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่ อง “พระอัจฉริ ยภาพด้านการทรงงานแก้ปัญหาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ 9” และขอขอบคุณประธานห้องย่อย ตลอดจนผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจยั ทุก
ท่าน และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ ที่ทาให้การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ

(ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน)
อธิการบดี
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1. ทีป่ รึกษา
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(3)
(4)

อธิการบดี
ที่ปรึ กษามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี
ผูช้ ่วยอธิการบดี

ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา

2. คณะกรรมการจัดประชุ ม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่ นอม
ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วฒั นา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์
ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกลุ ชัย
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ า
ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ศาสตราจารย์นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ
Prof. Dr.Howard W Combs
Prof. Dr.Marina Vayndorf-Sysoeva

ประธาน (มหาวิทยาลัยศรี ปทุม)
กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กรรมการ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
กรรมการ (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กรรมการ (ศาลแรงงานกลาง)
กรรมการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กรรมการ (San José State University, USA)
กรรมการ (Sholokhov Moscow State
University for the Humanities, Russia)
กรรมการ (Chiba University, Japan)
กรรมการ (Pusan National University,
Republic of Korea)
กรรมการ (Universidad de Colima,Mexico)
กรรมการ (Taylor's Education Group, Malaysia)
เลขานุการ (มหาวิทยาลัยศรี ปทุม)

(12) Prof. Dr.Yoshida Masami
(13) Prof. Dr.YoungHwan Kim
(14) Dr.en C.E.T. Juan José Contreras Castillo
(15) Dr.Daniel Tan Tiong Hok
(16) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช

3. คณะกรรมการอานวยการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่ นอม)
รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี (ดร.บุษบา ชัยจินดา)
รองอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พนั ธ์)
ผูช้ ่วยอธิการบดีทุกคน
คณบดีทุกคณะ
ผูอ้ านวยการสานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ
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ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

ผูอ้ านวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
ผูอ้ านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม
รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี
ผูอ้ านวยการหลักสูตรทุกหลักสูตร
ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนางานวิจยั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

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

ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนางานวิจยั
รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย ์ มัลลิกะมาลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภู่งามดี
รองศาสตราจารย์ เอกธิดา เสริ มทอง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ สิ ทธิจิรพัฒน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สิ นจรู ญศักดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์
ดร.วราภรณ์ ไทยมา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์
นางนิภาวรรณ พุทธสงกรานต์
นางสาวอรกัญญา ทองมาก
นายรักษพล สนิทยา

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

5. คณะกรรมการประชาสั มพันธ์ ศิลปกรรม จัดพิมพ์เอกสาร
และจัดทารายงานสื บเนื่องการประชุ มวิชาการ (CD-Proceedings)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ผูอ้ านวยการสานักงานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่สานักงานประชาสัมพันธ์ทุกคน
เจ้าหน้าที่โรงพิมพ์ทุกคน
นางสาวกรองทอง หงษ์สินสี
นายณัฐพล ดิษบรรจง
นางรพีพรรณ นันทชลากรกิจ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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(1)
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(3)

ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT ทุกคน
นายวิรุฬห์ ศัสตุระ

ประธาน
กรรมการ
เลขานุการ

7. คณะกรรมการฝ่ ายสถานที่
(1) ผูอ้ านวยการสานักงานอาคารและสถานที่
(2) นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์
(3) นายเศกสรรค์ เสี ยงเพราะ
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รองประธาน
กรรมการ
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นายสมบูรณ์ แสงอินทร์
นายวีรพล เกตุอร่ าม
นายเสน่ห์ เข็มพรหมมา
นายสมหมาย เยีย่ มสถาน
นายถวัลย์ศกั ดิ์ กลัดเขียว
นายอานนท์ บุญสอน
นางสาวทัศนีย ์ ยิง่ ประทานพร
นายประคอง ฤกษ์เปรมปรี
นางสาวสุพตั รา ปั่ นไสว
นายธงชัย เอี่ยมทอง
นางวิมล ชมจาปี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวฒั น์
นางราณี อมริ นทร์รัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ฉฐั ชสรณ์ กาญจนศิลานนท์
นางสาวดวงเดือน อาจสมบุญ
นางจุฑาทิพย์ จันทนะ
นายนคริ นทร์ ทัง่ ทอง
นางสาวปรี ยาภรณ์ เจียรศิริ
นายชานนท์ สื บสายไทย
นางปวีดา สามัญเขตรกรณ์
นางสาวสายฝน กล้าเดินดง
นางสาวขวัญลดา สาระนาค
นางสาวนิชาภัทรธ์ ติวงศ์
นางเตือนใจ ศรี ชะฎา
นางจันทร์สม พุทธวงษ์

ที่ปรึ กษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

9. คณะกรรมการฝ่ ายบริการเทคโนโลยี แสง เสี ยง โสตทัศนูปกรณ์
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ผูอ้ านวยการกลุ่มงานบริ การเทคโนโลยี
ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ผูอ้ านวยการศูนย์มีเดีย
นายเทวา จรู ญไภษัชคุรุ
นายวิรุฬห์ ศัสตุระ
นายกฤษ กิ่งแสง
นายนพพงษ์ พงษ์หิรัญ
นายวัชรพงษ์ ชาญสมิง

VI

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(9) เจ้าหน้าที่ศูนย์มีเดียทุกคน
(10) นายสมชาย บูรพามงคลชัย

กรรมการ
เลขานุการ

10. คณะกรรมการฝ่ ายต้ อนรับ ลงทะเบียน และประเมินผล
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(29)
(30)
(31)

ผูอ้ านวยการสานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อานาจ วังจีน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธนภณ สมหวัง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปริ ยา ศุภวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธญ
ั กร คาแวง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มงคล หวังสุขใจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ ปั ญญาเหล็ก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มนนภา เทพสุด
ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ แสงอรุ ณเฉลิมสุข
นางสาวอัณณ์ชญาน์ อนันตกานนท์
นายบรรเทิง แก่นสาร
นางสาวพิมพ์พร ฟองหล่า
นางสาวพรรณี บุญสุยา
นายพิชยั แช่มสา
นางวันเพ็ญ ลงยันต์
นางสาวกัลยา คงอนุมตั ิ
นางสาวมณี รัตน์ เกตุไสว
นางสาวเพ็ญประภา สุวรรณะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
นางสาวภัทรภรณ์ ศรี บุษย์

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

11. คณะกรรมการฝ่ ายพิธีการ
(1)
(2)
(3)
(4)

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร
นายสุรชัย สวนทับทิม
นางสาวดวงดาว อาจสมบูรณ์
นางสาวลัลนา สุ วรรณา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมและเลขานุการ

VII

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559
ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จาเนียร จวงตระกูล
ศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ อดิวฒั นสิ ทธิ์
ศาสตราจารย์ พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแต้ม
รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต ทะกอง
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสดาว อินทรทัศน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา วสุศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ รุ จิระยรรยง
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยากร หวังมหาพร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรี ยานุช อภิบุณโยภาส
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกลุ ภิญโญภานุวฒั น์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย ์ เหมะประสิ ทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
รองศาสตราจารย์ จริ นทร์ เทศวานิช
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
รองศาสตราจารย์ นิตยา เงินประเสริ ฐศรี
รองศาสตราจารย์ นิภา ศรี ไพโรจน์
รองศาสตราจารย์ สถาพร ชาตาคม
รองศาสตราจารย์ เอกธิดา เสริ มทอง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา สุ วรรณพิมล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลอ จารุ สุทธิรักษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร มูรพันธุ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณี นิติญาณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ

Far East University, South Korea
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VIII

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธริ นี มณี ศรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพทั ธ์ จงสวัสดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนายุ ไชยรัตนานนท์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งรัศมี บุญดาว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริ ญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา มโนมัธย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ยิม้ ศิริ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพกั ตรา สุทธิสุภา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี จรรยาพูน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เจริ ญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา ติรศรี รัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธนภณ สมหวัง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นราธิป แสงซ้าย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรรณี งามขจรกุลกิจ
ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย
ดร.กฤช เอี่ยมฐานนท์
ดร.เกรี ยงไกร สัจจะหฤทัย
ดร.คเณศ พันธุ์สวาสดิ์
ดร.ชาลี วรกุลพิพฒั น์
ดร.ธนาพล โตอุตชนม์
ดร.นาวิน มีนะกรรณ
ดร.ประจิต ลิ้มสายพรหม
ดร.พรระพีพฒั น์ ภาสบุตร
ดร.ภาสวรรณ สุนทรารักษ์
ดร.รัชนี จันทร์เกษ
ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์
ดร.วราภรณ์ ไทยมา
ดร.วรศักดิ์ จักราปิ ยะนันท์
ดร.ศศิพร อุษณวศิน

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
กระทรวงสาธารณสุข
บริ ษทั การบินไทยจากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
Property Perfect Plc.Ltd.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

IX

ดร.สุพรรณี สมานญาติ
ดร.สุพตั รา จิราธิวฒั น์
ดร.อาทิตย์ โสตรโยม
ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์
อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

X

กาหนดการประชุ มวิชาการ
การประชุ มวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้ งที่ 11 ประจาปี 2559
เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ การพัฒนาทีย่ ั่งยืน”
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559
ณ ห้ อง Auditorium 1 ชั้ น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
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