
 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมสวนสุนันทำวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 2 
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืน” 

The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference  
on Science and Technology          

“Science, Technology and Innovation for Sustainable Development” (SsSCI 2019) 
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 

ณ  โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร 
***************************** 

 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมกรุงธนบอล์ลรูม ชั้น 3 
 

09.00 - 09.15 น. กล่าวรายงานการประชุม 
   โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำณัติ ต๊ะปินตำ 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

09.15 - 09.30 น. กล่าวเปิดการประชุม 
   โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

09.30 - 10.00 น. - พิธีมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพร่วมและถ่ายภาพร่วมกัน 
     - พิธีมอบรางวัลบทความวิจัยภาคบรรยายดีเด่น จ านวน 3 รางวัล 
   โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

10.00 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Recent Technology Breakthroughs in the Control of Iron  
    Deficiency Anemia” 
    โดย Prof.Dr.Michael Bruce Zimmermann 
     Zurich Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Switzerland 
 

10.30 - 11.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Universities Facing Severe Challenges of Fewer Children  
    Trend  and International Competition” 
    โดย   Prof.Dr.Chih–Hsiang Liao 
     Vice President of Chia Nan University of Pharmacy and Science, Taiwan 
 

11.15 - 12.15 น. น ำเสนอผลงำนวิจัยแบบภำคบรรยำย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 , 2  และ 3  
 
 ห้องภาณุรังษี เอ ชั้น 1 กลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มย่อยที่ 1) 
 ห้องภาณุรังษี ซี ชั้น 1 กลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มย่อยที่ 2) 
 ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 กลุ่มสาขาฟิสิกส์และพลังงาน 
 ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ห้องบงกชรัตน์ ซี ชั้น 2 กลุ่มสาขาเคมีและนิติวิทยาศาสตร์ 
 ห้องบุษบงกช เอ ชั้น 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
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กำรประชุมสวนสุนันทำวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 2 
“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืน” 
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“Science, Technology and Innovation for Sustainable Development” (SsSCI 2019) 
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(ต่อ)    ห้องบุษบงกช บี      ชั้น 2 กลุ่มสาขาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และจุลชีววิทยา 
     ห้องกรุงธนบอลล์รูม  ชั้น 3 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและคหกรรมศาสตร์ 
 

11.00 - 12.15 น. น ำเสนอผลงำนวิจัยแบบภำคโปสเตอร์ ณ ด้ำนหน้ำห้องประชุมภำณุรังษีบอล์ลรูม ชั้น 1 
 

12.15 - 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารริมน้ า ชั้น 1 
 

13.15 – 17.00 น. น ำเสนอผลงำนวิจัยแบบภำคบรรยำย ณ ห้องประชุมชั้น 1, 2 และ 3 (ต่อ) 
 ห้องภาณุรังษี เอ ชั้น 1 กลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มย่อยที่ 1) 
 ห้องภาณุรังษี ซี ชั้น 1 กลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มย่อยที่ 2) 
 ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 กลุ่มสาขาฟิสิกส์และพลังงาน 
 ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ห้องบงกชรัตน์ ซี ชั้น 2 กลุ่มสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 ห้องบุษบงกช เอ ชั้น 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
 ห้องบุษบงกช บี ชั้น 2 กลุ่มสาขาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และจุลชีววิทยา 
 ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและคหกรรมศาสตร์ 
 พร้อมมอบวุฒิบัตรการน าเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อย 
 

13.15 – 17.00 น. น ำเสนอผลงำนวิจัยแบบภำคโปสเตอร์  ณ ด้ำนหน้ำห้องประชุมภำณุรังษีบอล์ลรูม ชั้น 1 (ต่อ) 
     พร้อมมอบวุฒิบัตรการน าเสนอผลงานวิจัยแบบภาคโปสเตอร์ 
 

 
******************************** 

 
หมำยเหตุ :   รับประทานอาหารว่าง   เวลา 11.00 – 11.15 น.   
      และ เวลา 14.45 – 15.00 น.  ณ  ด้านหน้าห้องประชุมภาณุรังษีบอล์ลรูม ชั้น 1 
   


