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สารอธิการบดี 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เติบโตมานานกว่า 4 ทศวรรษ ภายใต้ปณิธาน “ปัญญา 
เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” โดยเช่ือมั่นในปรัชญาที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มีพันธกิจที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิต พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส าหรับ
พันธกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรมา
อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการพิจารณาจัดสรรและกล่ันกรองทุนวิจัยภายในให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของประเทศ
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) การสร้างเครือข่ายการวิจัยโดยความร่วมมือ
กับแหล่งทุนต่างๆ การบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัย การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ และการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง  

 
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2557 ในหัวข้อเรื่อง “ผลงานวิจัย

และนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovations for Sustainable Development)” เป็นกิจกรรมทาง
วิชาการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในหลากหลายสาขา
อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ส าคัญทางการวิจัยระหว่าง นักวิจัย 
นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้าง เครือข่ายการวิจัย        
และความร่วมมือทางวิชาการในมิติต่างๆ ที่จะน าไปสู่การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป  

 
ในนามของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดิฉันขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ที่ได้ให้เกียรติ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลงานทางวิชาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และขอขอบคุณประธานห้องย่อย ตลอดจนผู้เข้าร่วม        
การประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยทุกท่าน และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ ที่ท าให้  
การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ   

  
 

        
      (ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน) 
            อธิการบดี 
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คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ครั้งที่ 9  ปีการศึกษา 2557   

1. ท่ีปรึกษา 
 (1) อธิการบดี ที่ปรึกษา 
 (2) ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา 
 (3) รองอธิการบด ี ที่ปรึกษา 
 (4) ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ปรึกษา 

2. คณะกรรมการจัดประชุม    
 (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธาน  (มหาวิทยาลัยศรปีทุม) 
 (2) ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา กรรมการ  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 (3) ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน ์ กรรมการ  (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) 
 (4) ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกลุชัย กรรมการ  (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย) 
 (5) ศาสตราจารย ์ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการ  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 (6) ศาสตราจารยก์ิตติคุณ เดชา บุญค้ า  กรรมการ  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 (7) ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ กรรมการ  (ศาลแรงงานกลาง) 
 (8) ศาสตราจารยน์วลจันทร์ ทศันชัยกุล กรรมการ  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 (9) รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ กรรมการ  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 (10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช เลขานุการ (มหาวิทยาลัยศรปีทุม) 

3. คณะกรรมการอ านวยการ  
  (1) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม) ประธาน 
 (2) รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุร ี รองประธาน 
 (3) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ)์ รองประธาน 
 (4) ผู้ชว่ยอธิการบดีวิทยาคารพญาไท กรรมการ 
 (5) คณบดทีุกคณะ กรรมการ 
 (6) ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป กรรมการ 
 (7) ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
 (8) ผู้อ านวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ กรรมการ 
 (9) ผู้อ านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม กรรมการ 
 (10) รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท กรรมการ 
 (11) รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี กรรมการ 
 (12) ผู้อ านวยการหลักสูตรทุกหลักสูตร กรรมการ 
 (13) ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย กรรมการ 

4. คณะกรรมการพิจารณาผลงาน    
  (1)   คณบดคีณะบรหิารธุรกิจ ประธาน 
 (2)   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบรหิารธุรกิจ รองประธาน 
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 (3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ  นันทแพศย์  กรรมการ  
 (4)   นางสาวศิวาพร  อ้นสุวรรณ กรรมการ 
 (5)   ดร.อนุพงศ์  อวิรุทธา กรรมการ 
 (6) นางสาวอนพัทย์  หนองค ู กรรมการ 
 (7)   นางสาวกิ่งแก้ว  พรอภิรักษสกุล กรรมการ 
 (8)   นายศิระ  สัตยไพศาล กรรมการ 
 (9) นางสาวมุกดาฉาย  แสนเมือง กรรมการ 
 (10) ดร.ประเสริฐ  สิทธิจิรพัฒน ์ กรรมการ 
 (11) นางสาวอรนิษฐ์  แสงทองสุข กรรมการ 
 (12) นางสาวชนิษฎา   ถนัดค้า กรรมการ 
 (13) นายอัศว   ก าแหงฤทธิรงค ์ กรรมการ 
 (14) นางสาวณัฐธยาน์   ตรีผลา กรรมการ 
 (15) นางสาวนิตยา   ศรีจันทร์อินทร ์ กรรมการ 
 (16) นางดารา   พงษ์สมบูรณ ์ กรรมการ 
 (17) นางปณภา   ภิรมย์นาค กรรมการ 
 (18) นางรังสีจันท์   สุวรรณสทิศกร กรรมการ 
 (19) นางศุภลักษณ์   ไชยสิทธิ์ กรรมการ 
 (20) นางสาวบรินดา   ศัลยวุฒิ กรรมการ 
 (21) นางสาวอัจฉรา   ค าภูแสน กรรมการ 
 (21) นางสาววชรพร   วัชรพงศ์ชัย กรรมการ 
 (22) นางสาวภัทราทิพย์   ทรงบุญญา กรรมการ 
 (23) นางอุทัยรัตน์   เมืองแสน กรรมการ 
 (24) นางนิภาวรรณ  พุทธสงกรานต์ กรรมการ 
 (25) ดร.ธีรกรณ์  หยาดผกา กรรมการ 
 (26) นางสาวชลลดา  สัจจานิตย ์ กรรมการ 
 (27) นางสาวจุฑารัตน์  สาทสังข์ กรรมการ 
 (28) นางสาวกันต์สินี  แสนสวัสดิ์ กรรมการ 
 (29)   นางสาวอุรุษา  รัตนอมรธัญ เลขานุการ 
 (30) นางสาววิจิตรา  หรีดอุไร ผู้ช่วยเลขานุการ       
5. คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ จัดพิมพ์เอกสารและผลงาน 
 (1)   ผู้อ านวยการส านักงานประชาสัมพันธ์ ประธาน 
 (2)   เจ้าหน้าที่ส านักงานประชาสัมพันธ์ทุกคน กรรมการ 
 (3)   เจ้าหน้าที่โรงพิมพ์ทุกคน กรรมการ 
 (4)   นางสาวกรองทอง  หงษ์สินส ี เลขานุการ 
 (6) นางรพีพรรณ   นันทชลากรกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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6. คณะกรรมการจัดท าเว็บไซต์  และ CD เอกสารประกอบการประชุม 
  (1)   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประธาน 
 (2)   เจ้าหน้าที่ศนูย์ ICT ทุกคน กรรมการ 
 (3)   นางสาวชนุพร เจริญสินค้า เลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
  (1) ผู้อ านวยการส านักงานอาคารและสถานที่ ประธาน 
 (2) นายภาคภูมิ  อรรถกรศิริโพธ์ิ รองประธาน 
 (3) นายเศกสรรค์  เสียงเพราะ กรรมการ 
 (4) นายสมบูรณ์  แสงอินทร์ กรรมการ 
 (5) นายปิยะศักดิ์  รัตนภักดี กรรมการ 
 (6) นายสุรศักดิ์  พุคยาภรณ์ กรรมการ 
 (7) นายสมหมาย  เยี่ยมสถาน กรรมการ 
 (8) นายถวัลย์ศักดิ์  กลัดเขียว กรรมการ 
 (9) นายอานนท์  บุญสอน กรรมการ 
 (10) นางบุบผาชาติ  แฝดกลาง กรรมการ 
 (11) นายประคอง  ฤกษ์เปรมปร ี กรรมการ 
 (12) นางสาวสุพัตรา  ปั่นไสว เลขานุการ 
 (13) นายธงชัย  เอี่ยมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (14) นางสาวพรพิมล  กองกัลยา ผู้ช่วยเลขานุการ 

8. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง 
 (1)  คณบดคีณะศิลปศาสตร ์ ที่ปรึกษา 
 (2)  ดร.ยุพวรรณ  นังคลาภิวัฒน์ ประธาน 
 (3)  นางราณี  อมรินทร์รัตน ์ กรรมการ 
 (4)  นางสาวฉัฐชสรณ์  กาญจนศิลานนท์ กรรมการ 
 (5)  นางสาวดวงเดือน  อาจสมบุญ กรรมการ 
 (6)  นางเตือนใจ  ศรีชะฎา กรรมการ 
 (7)  นางสาวชลาทิพย์  มหวนมาลิน กรรมการ 
 (8)  นางสาวปรียาภรณ์  เจียรศิริ กรรมการ 
 (9)  นางปวีดา  สามัญเขตรกรณ์ กรรมการ 
 (10)  นางสาวสายฝน  กล้าเดินดง กรรมการ 
 (11)  นางสาวขวัญลดา  สาระนาค กรรมการ 
 (12)  นายสุจินต์  สุขะพงษ ์ เลขานุการ 
 (13)  นางจันทร์สม  พุทธวงษ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

9. คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรม 
  (1) ผู้อ านวยการศูนย์มีเดีย ประธาน   
 (2) นางสาวณัชชา  ภักดีกุล กรรมการ   
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 (3) นางสาวศตพร  ขุนวิไชย กรรมการ   
 (4) นายนิโรจน์  พิกุลทอง กรรมการ   
 (5) นายสุมิตร  มู่ฮ าหมัด กรรมการ   
 (6) นายสุรัตนชัย  ช่ืนตา กรรมการ   
 (7) นายธนะเมศฐ์  อานด ี เลขานุการ 
 (8) นางรพีพรรณ   นันทชลากรกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ 

10. คณะกรรมการฝ่ายบริการเทคโนโลยี แสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์ 
  (1)    ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลยี ประธาน 
 (2)    ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รองประธาน 
 (3)     ผู้อ านวยการศูนย์มีเดีย รองประธาน 
 (4) นายธนนท์  ศรหุนะ กรรมการ 
 (5) นายอ านาจ  รุ่งสิทธิชัย กรรมการ 
 (6)  นายวณาศิท ภาคพรมวานิช กรรมการ 
 (7) นายสนธิชัย  จิระสถิตย์ถาวร กรรมการ 
 (8) นายสาธิต  จรรยาโชติณรงค์ กรรมการ 
 (9) นายจักรพันธ์  แบนมณฑา กรรมการ 
 (10) นายณัธภัชร  เฉลิมแดน กรรมการ 
 (11)  นายนพพงษ์  พงษห์ิรัญ กรรมการ 
 (12)  นายวัชรพงษ์  ชาญสมิง กรรมการ 
 (13) นายสมชาย  บูรพามงคลชัย เลขานุการ 

11. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ลงทะเบียน และประเมินผล 
  (1) ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ประธาน 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  วังจีน  รองประธาน 
 (3) นางสาวอัณณ์ชญาน์  อนันตกานนท์  กรรมการ 
 (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภณ  สมหวัง  กรรมการ 
 (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  หวังสขุใจ  กรรมการ 
 (6) นางสาวปริยา  ศุภวงศ์  กรรมการ 
 (7) ว่าที่ร.ต.ดร.ธนภณ  ภู่มาลา  กรรมการ 
 (8) ว่าที่ร.ต.สมเกียรติ  แสงอรุณเฉลิมสุข  กรรมการ 
 (9) นายบรรเทิง  แก่นสาร  กรรมการ 
 (10) นางสาวพิมพ์พร  ฟองหล่ า  กรรมการ 
 (11) นางสาวพรรณี  บุญสุยา  กรรมการ 
 (12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญกร  ค าแวง กรรมการ 
 (13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์  ปัญญาเหล็ก  กรรมการ 
 (14) นายพิชัย  แช่มสา  กรรมการ 
 (15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กรวยสวัสดิ์  กรรมการ 
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 (16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนนภา  เทพสุด  กรรมการ 
 (17) นางวันเพ็ญ  ลงยันต์  กรรมการ 
 (18) นางสาวกัลยา  คงอนุมัติ  กรรมการ 
 (19) นางสาวมณีรัตน์  เกตุไสว  กรรมการ 
 (20) นางสาวเพ็ญประภา  สุวรรณะ  กรรมการ 
 (21) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนษิฐา  ชัยรัตนาวรรณ  เลขานุการ 

12. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  (1)    ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประธาน 
 (2)    นายวรสรวง   ดวงจินดา กรรมการ 
 (3)    นางนิภาวรรณ พุทธสงกรานต์ เลขานุการ 
 (4) นางสาวดวงดาว  อาจสมบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ครั้งที่ 9  ประจ าปี 2557 

 
ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร  จวงตระกูล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  ชยะกุลคีร ี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.จติราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ณ ระนอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองฟู ศิริวงศ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธ์ุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจยีรกูล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  ปานมณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บษุราตระกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ จรนิทร์ เทศวานิช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ไฉไล ศักดิวรพงศ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ช่ืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ นิตยา เงนิประเสริฐศรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ นิภา ศรีไพโรจน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ สถาพร ชาตาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  มีศิลปวิกกัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศล พิมาพันธุ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ  แสงสุวรรณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บรรณรุจ ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประณต บญุไชยอภิสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ประจนปจัจนึก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บญุดาว มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปตัรประกร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวังศิริเจริญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุนนัต พณิโสภณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา ติรศรีรัตน ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสารัตน์ ถาวรชัยสิทธิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติภัฏ รัตนจันทร ์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภณ สมหวัง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุทธพร แสงเทียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ ์ มหาวิทยาลัยสยาม 
ดร.กฤช  เอี่ยมฐานนท์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ดร.โฉมยง โต๊ะทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ดร.นาวิน มีนะกรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.ภรชัย จูอนุวัฒนกุล  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ดร.วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.วราภรณ์  ไทยมา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ดร.วิชชากร เฮงศรีธวัช มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.สุพรรณี สมานญาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อาจารย์ธงชัย จีระดิษฐ ์ บริษทัการบินไทยจ ากัด (มหาชน) 
อาจารย์วิสาลักษณ์ พิศลย์กุลเกษม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ก าหนดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ครั้งท่ี 9) ประจ าปี 2557 
เร่ือง  “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” (SPUCON14) 

วันอังคารท่ี 16 ธันวาคม 2557  เวลา 8.30-16.30 น. 
ณ  ห้อง Auditorium  1-2  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

 
 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรบัเอกสาร  
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