
ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรนวัตกรรมด้ำนวิศวกรมมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2563 
The 3rd Conference on Innovation Engineering and Technology for Economy and Society 

วันอำทิตย์ที่ 26 กรกฎำคม 2563 
อำคำรเกษมนครำ ชั้น 8 มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต วิทยำเขตร่มเกล้ำ 

 
เวลำ                                                  รำยละเอียดก ำหนดกำร 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน 
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำร 

กล่าวรายงานโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอธิการบดีจาก 4 มหาวิทยาลัย 
09.15 – 09.30 น. ประธำนพิธีกล่ำวเปิดงำนกำรประชุมวิชำกำรฯ  
09.30 – 10.30 น. กำรบรรยำยพิเศษ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4 ขั้น กับอุตสำหกรรม 4.0 เพื่อพัฒนำประเทศไทยยุค 4.0” โดย Keynote Speaker 

กำรน ำเสนอบทควำม 
เวลำ  ห้องน ำเสนอ 2826 ห้องน ำเสนอ 2827 

10.30 – 12.00 น. 

รห
ัสบ

ทค
วำ

ม IE4, IE5, IE10, IE16, IE17, IE18 N1, N2, TS13, TS1, TS2, TS5 
12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง 
13.00 – 14.30 น. DI4, MT2, ES5, MT4, N4, ES14 O2, O3, O7, IE7, IE3, NE1 
14.30 – 15.00 น. พิธีปิด และพิธีมอบประกำศนียบัตร 

 
*ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขอให้ผู้บรรยำยมำก่อนเวลำ 

 
 
 
 



บทควำมวิจัยที่ต้องกำรน ำเสนอผลงำนฯ ในงำนประชุมวิชำกำรฯ 
 

ล ำดับ เวลำ/ห้อง รหัส ชื่อบทควำม ชื่อเจ้ำของบทควำม 
ห้องน ำเสนอ 2826 เวลำ 10:30-12:00 น. 

1 10:30-10:45 น. 
ห้อง 2826 

IE4 กำรบริหำรงำนจัดซื้อจัดหำตลับลูกปืนส ำหรับเครื่องจักรอย่ำง   
มีประสิทธิภำพ กรณีศึกษำ บริษัท ผลิตอะลูมิเนียมแผ่น 

อำทิตย์ ค ำหำญสุนทร   
และศักดิ์ชำย รักกำร 

2 10:45-11:00 น. 
ห้อง 2826 

IE5 กำรศึกษำวิเครำะห์สำเหตุของกำรแตกหักของเพลำข้อเหวี่ยง
เครื่อง Compressed Natural Gas Compressor 

ด ำรงค์ จักษุทิพย์    
สำคร รอดประชำ    
หนึ่งสยำม ฉุยเนย   
ชำนนท์ มูลวรรณ    
และส ำเริง เนตรภู่ 

3 11:00-11:15 น. 
ห้อง 2826 

IE10 กำรลดปัญหำของเสียในกระบวนกำรผลิตแผ่นครอบแผงเกียร์ พลกฤษณ์ พลศร 
ธงชัย ดอนจันทร์เขียว 
พศวีร์ กองแก้ว 
ชำนนท์ มูลวรรณ 
และสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 

4 11:15-11:30 น. 
ห้อง 2826 

IE16 กำรลดของเสียจำกกระบวนกำรผลิตฝำสูบรถจักรยำนยนต์           
โดยกำรประยุกต์ใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่ำ 

วันชัย เชื้อกลำงใหญ่ 
สำธิต มุขพันธ์ 
วิชัย วงษ์หล้ำ 
สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 
ชำนนท์ มูลวรรณ 
ชัยพล ผ่องพลีศำล 
และสมภพ ทิมดิษฐ์ 

 
 



ล ำดับ เวลำ/ห้อง รหัส ชื่อบทควำม ชื่อเจ้ำของบทควำม 
ห้องน ำเสนอ 2826 เวลำ 10:30-12:00 น. 

5 11:30-11:45 น. 
ห้อง 2826 

IE17 กำรลดขั้นตอนกำรรอคอยในกระบวนกำรตอกเม็ดยำ ณัฐวุฒิ ทั้งพรม 
ณัฐพร กุลค ำ 
พงษพิชญ์ แสงจันทร์ 
สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 
ชำนนท์ มูลวรรณ 
ชัยพล ผ่องพลีศำล 
สมภพ ทิมดิษฐ์ 
และประยูร สุรินทร์ 

6 11:45-12:00 น. 
ห้อง 2826 

IE18 เทคนิคกำรเพ่ิมปริมำณในขบวนกำรผลิต  
Fit Upper Roller Shaft 

ธนำวุฒิ หอมระรื่น 
นันทวัน ฉัตรบรรจง 
วิทวัส วงศ์โอฬำร 
สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 
ชำนนท์ มูลวรรณ 
ชัยพล ผ่องพลีศำล 
สมภพ ทิมดิษฐ์ 
และประยูร สุรินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับ เวลำ/ห้อง รหัส ชื่อบทควำม ชื่อเจ้ำของบทควำม 
ห้องน ำเสนอ 2827 เวลำ 10:30-12:00 น. 

7 10:30-10:45 น.
ห้อง 2827 

N1 เครื่องอัดคอนกรีตบล็อกด้วยระบบไฮดรอลิก เปรม เพรชรุณ   
อำวุธ ธนพันธ์สมบูรณ์   
กฤษษร วิริยรัต   
ประยูร สุรินทร์                
และชำนนท์ มูลวรรณ 

8 10:45-11:00 น.
ห้อง 2827 

N2 รถไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ณัฐพล พำหำ  
นรำชัย ทองยั่งยืน           
พันแสง โดดเดชำ  
อันซอรี รักวงศ์      
ประยูร  สุรินทร์  
และชำนนท์ มูลวรรณ 

9 11:00-11:15 น.
ห้อง 2827 

TS13 
 

กำรประยุกต์ใช้แบบจ ำลอง SCOR MODEL เพ่ือกำรจัดกำร 
โซ่อุปทำนของธุรกิจ SMEs ผู้ผลิตในอุตสำหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับในภำคเหนือ  

โชติคณิน นันชัยกลำง     
วีระพงษ์ กิติวงค์   
และธัญทิพย์ คฤหโยธิน 

10 11:15-11:30 น. 
ห้อง 2827 

TS1 กำรศึกษำปัจจัยในกำรเลือกรถโดยสำรสำธำรณะในกำรเดินทำง
ไปโรงเรียนโดยใช้สมกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงทฤษฎีแบบแผน
ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ 

ชินกฤต บรรยงค์ 
สัจจำกำจ จอมโนนเขวำ 
และวัฒนวงค์ รัตนวรำห 

11 11:30-11:45 น. 
ห้อง 2827 

TS2 กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส ำรวจของทัศนคติในกำรขับขี่
รถยนต์ในประเทศไทยตำมกรอบแนวคิดของทฤษฎีควำมเชื่อ
ด้ำนสุขภำพ 

ณภัทร ลัดดำวัลย์ 
และสัจจำกำจ จอมโนนเขวำ 

12 11:45-12:00 น. 
ห้อง 2827 

TS5 Analysis of Young Thai Driver Severity Involving in 
Single-Vehicle Run Off Road Crash 

Chamroeun Se, 
Thanapong Champahom, 
Sajjakaj Jomnonkwao, Vatanavongs Ratanavaraha 



ล ำดับ เวลำ/ห้อง รหัส ชื่อบทควำม ชื่อเจ้ำของบทควำม 
ห้องน ำเสนอ 2826 เวลำ 13:00-14:30 น. 

13 13:00-13:15 น. 
ห้อง 2826 

DI4 พัฒนำหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลผลิตทำงกำรเกษตร ณัฐวุฒิ ปวงแก้ว   
กิตติพงษ์ ปำกำระโต     
ปิยะ น้อยใจดี   
นิวัฒน์ ส่งเสริม     
ธันฐกรณ์ กิจธนะ  
วิทูลย์ ยืนนำน   
สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ   
ชำนนท์  มูลวรรณ  
และสมภพ  ทิมดิษฐ์ 

14 13:15-13:30 น. 
ห้อง 2826 

MT2 กำรศึกษำเพ่ิมประสิทธิภำพในงำนก่อสร้ำงอำคำรสูง  
(โครงสร้ำงชั้นใต้ดิน) 

ชำญวุฒิ ยันตระศรี   
ส ำเริง เนตรภู่   
และศักดิ์ชำย รักษ์กำร 

15 13:30-13:45 น. 
ห้อง 2826 

ES5 กำรศึกษำเปรียบเทียบค่ำกำรถ่ำยเทควำมร้อนและเสียงของ
กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนคู่ 

เสนีย์ อยู่ประเสริฐ    
ชิน เลียบใจดี             
ชำนนท์ มูลวรรณ   
และประยูร สุรินทร์ 

16 13:45-14:00 น. 
ห้อง 2826 

MT4 กำรศึกษำกำรลดควำมผิดพลำดที่เกิดจำกแบบก่อสร้ำงด้ำน
โครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ธนภูมิ  วงค์ไชย     
ศักดิ์ชำย  รักกำร   
จีรวัฒน์  ปล้องใหม่   
และพจนีย์  ศรีวิเชียร 

 
 

 



 
ล ำดับ เวลำ/ห้อง รหัส ชื่อบทควำม ชื่อเจ้ำของบทควำม 
ห้องน ำเสนอ 2826 เวลำ 13:00-14:30 น. 

17 14:00-14:15 น. 
ห้อง 2826 

N4 เครื่องตั้งเวลำให้อำหำรปลำอัตโนมัติโดยใช้ Arduino ประภำส ผ่องสนำม 
และชวิศ ศรีมะเรือง 

18 14:15-14:30 น. 
ห้อง 2826 

ES14 ออกแบบเครื่องตรวจวัดสภำพแวดล้อมและฝุ่นละอองในอำกำศ ประภำส ผ่องสนำม 
และเอ้ืออังกูร วิลำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ล ำดับ เวลำ/ห้อง รหัส ชื่อบทควำม ชื่อเจ้ำของบทควำม 
ห้องน ำเสนอ 2827 เวลำ 13:00-14:30 น. 

19 13:00-13:15 น. 
ห้อง 2827 

O2 กำรปรับปรุงกระบวนกำรชุบผิวชิ้นส่วนนำฬิกำข้อมือด้วยไฟฟ้ำ ปวีณ์ สำมงำมน้อย   
ทิวำ พุทธโคตร   
ภำณุพงษ์ สุทธิรักษ์    
สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ   
ชำนนท์ มูลวรรณ   
ชัยพล ผ่องพลีศำล   
สมภพ ทิมดิษฐ์   
และประยูร สุรินทร์ 

20 13:15-13:30 น. 
ห้อง 2827 

O3 Study of Using Coconut Fiber in Stone Mastic Asphalt Chin Chandy  
and Nattaporn Charoentham 

21 13:30-13:45 น. 
ห้อง 2827 

O7 กระบวนกำรกำรเชื่อมโลหะเหล็กกล้ำคำร์บอนหนำ 22 มิลลิเมตร ณัฐกิจ ฮัวะจินดำ   
พงศกร วังใน                      
เอกรินทร์ มณีรัตน์   
สมภพ ทิมดิษฐ์    
วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ   
ชัยพล ผ่องพลีศำล   
สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ    
และชำนนท์  มูลวรรณ 

22 13:45-14:00 น. 
ห้อง 2827 

IE7 กำรลดของเสียในอุตสำหกรรมกำรผลิต ชิ้นส่วนยำนยนต์ด้วย
ระบบ LEAN  

กิตติ ริดจูงพืช 

 
 
 



ล ำดับ เวลำ/ห้อง รหัส ชื่อบทควำม ชื่อเจ้ำของบทควำม 
ห้องน ำเสนอ 2827 เวลำ 13:00-14:30 น. 

23 14:00-14:15 น. 
ห้อง 2827 

IE3 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตชิ้นส่วนตู้คอนโทรลอุปกรณ์ดิจิตอล ชำญชัย มุ่งดี 
และส ำเริง เนตรภู่ 

24 14:15-14:30 น. 
ห้อง 2827 

NE1 กำรศึกษำเส้นใยชำนอ้อยเป็นวัสดุเสริมแรงอิฐบล็อก กรณีศึกษำ
บริษัท ฤทธิ์ (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด  

กษมำ เตชะฤทธิ์   
ส ำเริง เนตรภู่   
และศักดิ์ชำย รักษ์กำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับ เวลำ/ห้อง รหัส ชื่อบทควำม ชื่อเจ้ำของบทควำม 
1 08.00 น. 

ลำนหน้ำห้อง 
ห้องเกษม
ทรรศน์ 

P3 ทำงเลือกอำชีพอิสระของคนเจนเนอเรชั่นZ :  
กำรตรวจสอบปัจจัยที่เกี่ยวข้องจำกนิสิตปริญญำตรี 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

จินตนำ  แย้งจันทร์ 

2 08.00 น. 
ลำนหน้ำห้อง 
ห้องเกษม
ทรรศน์ 

P5 ระบบสำรสนเทศร้ำนยำและเวชภัณฑ์ อนุตรชัย สุโอดี     
สุทธิดำ ชำญธะนู   
นฤมล ปัญญำ     
อรอนงค์ โซ๊ะมิน  
และสงกรำนต์ จรรจลำนิมิตร 

3 08.00 น. 
ลำนหน้ำห้อง 
ห้องเกษม
ทรรศน์ 

P6 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรลดำอะพำร์ตเมนต์ กัลยกร ทองธรรมชำติ   
อรวรรณ เสือศิริ   
อำณัฐตำ วันหมัด   
หัสดินทร์ มันเทศ         
สิรวีร์ จิระเสรีรุจน์  
และสงกรำนต์ จรรจลำนิมิตร 

 
*โปรดเตรียมโปสเตอร์ขนำด A0 มำน ำเสนอตำมบอรด์ที่จัดเตรยีมไว้ให้ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่จัดงำนประชุมวิชำกำรนวัตกรรมด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2563 

 

 
*สถำนที่จัดงำนประชุมวิชำกำรฯ อยู่อำคำรเกษมนครำ อำคำรเดียวกันกับร้ำน KBU Coffee House  
*ผู้ร่วมงำนประชุมวิชำกำรฯ สำมำรถน ำรถยนต์จอดที่อำคำรเกษมทัศนำของมหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต วิทยำเขตร่มเกล้ำ 

อำคำรเกษมนครำ ชั้น 8 
มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต วิทยำเขตร่มเกล้ำ 


