
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพุธท่ี 21 พฤษภาคม 2557        Lecture 13.00-17.00 
13.00-14.40: Lecture session 1 

13:00 หัวข'อ วิศวกรรมไฟฟ	าและระบบควบคุม (21PW&CS) 
สถานที่ ห�องทิพย"พิมาน 
ประธาน: ดร.ย่ิงรักษ" อรรถเวชกุล มหาวิทยาลัยแม,โจ� (MJU) 
รองประธาน: ดร.วิฑูรย" พรมมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
13.00 ID 1004   แบบจําลองสวิทช"รีลัคแตนซ"เจนเนอเรเตอร" 
   ไพโรจน" ทองประศรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" 
วิทยาเขตศรีราชา 

13.20 ID 1061   เซนเซอร"กระแส และแรงดันแบบฝFงตัว 
   โกศล โอฬารไพโรจน"1 วิชาญ จันที1 วรจักร" เมืองใจ2 และ ธนิต บุญใส3 

1สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 
2วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 
3สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะครุศาสตร"อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

13.40 ID 1268   การออกแบบตัวควบคุมแบบฟFซซี่และพีไอดีสําหรับระบบลอยตัวด�วยสนามแม,เหล็ก 
   พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร 

ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส" คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร 

14.00 ID 1240   การวินิจฉัยความผิดปกติของอุปกรณ"เปล่ียนระดับแรงดันไฟฟ	าของหม�อแปลงกําลังโดย 
   การตรวจจับสัญญาณเสียง 

ประถม เอกรัตน"1 นครินทร" เกษมทรัพย"2 และ สลิลทิพย" สินธุสนธิชาติ2  
และ นนทวัฒน" จุลเดชะ3 
1บัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	ากําลัง คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
3สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร"  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

14.20 ID 1017   การพัฒนาระบบควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติของเครื่องใช�ไฟฟ	าภายในบ�านโดยใช� 
   อุปกรณ"พลังงานตํ่า 

ดิราภา สุวรรณฤทธ์ิ  และ วาทิต เบญจพลกุล 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" จุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพุธท่ี 21 พฤษภาคม 2557        Lecture 13.00-14.40 
13:00 หัวข'อ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร (21ArG I) 
สถานที่ ห�องพิณทอง 
ประธาน: ผศ.ดร. สลิลทิพย" สินธุสนธิชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) 
รองประธาน: ผศ.ดร. พานิช อินตYะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
13.00 ID 1233  การกําจัดเช้ือจุลินทรีย"ในนํ้าผลไม�ด�วยเทคนิคพัลส"สนามไฟฟ	า 

ณัฐพล คํามงคล1 ณัฐวุฒิ รัตนาวิล1 ประกาศิต ศรีทะแก�ว1 กนกพงษ" ศรีเที่ยง1                                                                  
ปกรณ" เสรีเผ,าวงษ"1 นพพร พัชรประกิติ1 พานิช อินตYะ2 และ อาทิตย" ยาวุฑฒิ2 
1สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา เชียงราย  
2วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ดอยสะเก็ด เชียงใหม, 

13.20 ID 1035   การประยุกต"ใช�พัลส"สนามไฟฟ	าแรงดันสูงในการถนอมอาหาร 
สัญญา คูณขาว1 อภิชฏา ทองรักษ"2 และ ผศ.ดร.พิเชฐ ม,วงนวล2 
1สาขาวิศวกรรมไฟฟ	าและอิเล็กทรอนิกส"ประยุกต" คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร"  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

13.40 ID 1249   การพัฒนาเครื่องอบไฟฟ	าชนิดรังสีอินฟราเรดช,วงไกลแบบระบบป_ด 
นาชัย ห�วยทราย1 ปุณยภัทร ภูมิภาค2 และ สลิลทิพย" สินธุสนธิชาติ2 
1บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	ากําลัง คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

14.00 ID 1205   การจําแนกภาพดอกกล�วยไม�รองเท�านารีของไทยโดยใช�เน้ือหาภายในภาพ 
   พีราวิชญ" ภาคนนท"กุล1 เสาวลักษณ" วรรธนาภา2 และ นเรศ ศิริเกษร3 

1คณะสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยแม,โจ� เชียงใหม, 
2คณะวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" (ศูนย"รังสิต) ปทุมธานี 
3คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม,โจ� เชียงใหม, 

14.20 ID 1242  ระบบควบคุมสารอาหารและนํ้าแบบอัตโนมัติสําหรับแปลงปลูกพืชไร�ดิน  
   นางสาวนัททิกา อุปนาศักด์ิ1 และ ดร.บรรพต ศิริณัฏสมบูรณ"2 
   1สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล�อม คณะวิศวกรรมศาสตร"  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" 
2ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร"  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" 

 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพุธท่ี 21 พฤษภาคม 2557        Lecture 13.00-14.20 
13:00 หัวข'อ ธุรกิจ การธนาคาร การท,องเท่ียว การโรงแรมและระบบความปลอดภัย (21TV) 
สถานที่ ห�องทิพย"วารี 1 
ประธาน: ผศ. ดวงพร อ,อนหวาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
รองประธาน: รศ.ดร. จันทร"บูรณ" สถิตวิริยวงศ" สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร  ลาดกระบัง 
(KMITL) 
13.00 ID รับเชิญ 08 ศักยภาพการจัดการเครือข=ายการท=องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ'านจันทรB  
   อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม= 
   ผศ. ดวงพร อ=อนหวาน 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล'านนา ภาคพายัพ เชียงใหม= 
13.20 ID 1033   ระบบสนับสนุนนักลงทุนโดยใช�หลักการแบบพื้นฐานและเทคนิค 

จิรทีปต" วุฒิชยันต" ฐิติกร โตย่ิงไพบูลย" ดร.ปานวิทย" ธุวะนุติ และ รองศาสตราจารย" ดร. 
จันทร"บูรณ" สถิตวิริยวงศ" 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

13.40 ID 1250   กรอบงานวิจัยการพัฒนาระบบวางแผนการท,องเที่ยวบนสมาร"ทโฟนภายใต�เง่ือนไขท่ี 
   กําหนด  
   ธเนศ บุญญเศรษฐกุล ลักขณา โชคสกุลทรัพย" และ จินตนา เข็มประสิทธ์ิ 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี   
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

14.00 ID 1130   ระบบวางแผนแผนการท,องเท่ียวออนไลน"ภายใต�เง่ือนไขบังคับด�านการประหยัดพลังงาน 
   ณัฐชนันย" เจริญเกียรติ1 ธรา อ่ังสกุล2 และ จิติมนต" อ่ังสกุล2  

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
2สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพุธท่ี 21 พฤษภาคม 2557        Lecture 13.00-14.40 
13:00 หัวข'อ การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ�านอัตโนมัติ I (21EN I) 
สถานที่ ห�องทิพย"วารี 2 
ประธาน: ดร.จัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
รองประธาน: ผศ.ดร. กฤษณ"ชนม" ภูมิกิตติพิชญ" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) 
13.00 ID 1106   การคงค,าแรงดันไฟฟ	ากระแสสลับหน่ึงเฟสท่ีใช�คอนเวอร"เตอร"แบบบักบูสต" 
    สันติภาพ โคตทะเล และ อุดม เครือเทพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนาตาก  
13.20 ID 1030   การออกแบบและสร�างวงจรบ๊ัก-บูสต" คอนเวอร"เตอร" แบบไม,กลับเฟสชาร"ตแบตเตอรี่ 
   จากโซลล,าเซลล"สําหรับ ระบบการเฝ	าระวังนํ้า 

ธวัชชัย ทองเหล่ียม1 และ บรรเจิด เจริญพันธ"2 
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส"1  โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม2 
คณะวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 

13.40 ID 1107  กังหันลมแกนหมุนแนวต้ังขนาดเล็กสําหรับผลิตกระแสไฟฟ	า 
  เฉลิม ยาวิลาศ1 พฤทธ์ิ เนตรสว,าง2 อิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ"1 ณัฐพล คําราพิช1  
  และธนวัฒน" เมืองสองวงค"1 
  1สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 2สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะ  

   วิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม,  
14.00 ID 1137   การศึกษาค,ากําลังงานแสงอาทิตย"จากการติดต้ังตําแหน,งที่ทิศและมุมต,างกัน 

สาคร จําปาอ่ิม1,2 จัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน2 และ ธีระศักด์ิ สมศักด์ิ3* 
1วิทยาลัยการอาชีพปhาซาง ลําพูน 
2สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 
3วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา เชียงใหม, 

14.20 ID 1145   ปFจจัยท่ีมีผลกระทบต,อกําลังไฟฟ	าของแผงเซลล"แสงอาทิตย"ท่ีติดต้ังบนหลังคา 
เกษม ตรีภาค1 ธีระศักด์ิ สมศักด์ิ2 และจัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน3* 
1สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ลําปาง 
2วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา เชียงใหม, 
3สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพุธท่ี 21 พฤษภาคม 2557        Lecture 13.00-17.00 
15.00-17.00: Lecture session 2 

15:00 หัวข'อ วิศวกรรมไฟฟ	าและไฟฟ	าแรงสูง (21PW&HV) 
สถานที่ ห�องทิพย"พิมาน 
ประธาน: รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน" สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PTWIT) 
รองประธาน: ผศ.ดร.ชาญชัย เดชธรรมรงค" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
15.00 ID รับเชิญ 01 Diagnosis of Dielectric Properties and Assessment of Performance  
   Parameters on PV Modules after Long Field Exposure in Northeastern 
   Thailand 
   ผศ.ดร.ชาญชัย เดชธรรมรงคB  
   คณะวิศวกรรมศาสตรB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล'านนา ภาคพายัพ เชียงใหม= 
15.20 ID 1263   แบบจําลองทางคณิตศาสตร"สําหรับแฟกเตอร"สนามไฟฟ	าของอิเล็กโตรดทรงกลม 

สุรฉัตร ปFดครบุรี อาพล แก,นชัยภูมิ อานนท" สิงห"เสถียร พสิษฐ" สุวรรณภิงคาร และ 
ณัฐพงศ" พันธุนะ  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

15.40 ID 1270   การวิเคราะห"ความเครียดสนามไฟฟ	าของโพรงภายในเน้ือฉนวนสายเคเบิลไฟฟ	าแรงสูง 
   ใต�ดิน 115 kV ด�วยเทคนิคไฟไนต"อิลิเมนต" 

วุฒินันท" ธรรมรงค"1 อดิศร บุตรโพธ์ิ1 ณัฐพล กิจติสร1 อานนท" สิงห"เสถียร1 
พสิษฐ" สุวรรณภิงคาร1 และ ณัฐพงศ" ตัณฑนุช2 
1สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	าและคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" ศูนย"รังสิต  

16.00 ID 1243   โปรแกรมคอมพิวเตอร"การประเมินความเส่ียงที่ทําให�เกิดความเสียหายจากฟ	าผ,า ต,อ 
   ระบบผลิตพลังงานไฟฟ	าจากเซลล"แสงอาทิตย" 
   ยุทธนา เฟklองฟุ	ง1 สลิลทิพย" สินธุสนธิชาติ2 และ พีรวุฒิ ยุทธโกวิท3 

1บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 
2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	ากําลัง คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
3สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�า
คุณทหารลาดกระบัง 

16.20 ID 1129   การกระจายส,วนแบ,งของอาเซียนเพาเวอร"กริดโดยค,าแชปลีย" 
   เบญจวรรณ อินทระ พาณิชย" สุโคต และ ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพุธท่ี 21 พฤษภาคม 2557        Lecture 13.00-17.00 
15:00 หัวข'อ วิศวกรรมไฟฟ	าและไฟฟ	าแรงสูง (21PW&HV) 
สถานที่ ห�องทิพย"พิมาน 
ประธาน: รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน" สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PTWIT) 
รองประธาน: ผศ.ดร.ชาญชัย เดชธรรมรงค" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
16.40 ID 1008  การวินิจฉัยความผิดปกติตัวนําโรเตอร"แตกของมอเตอร"เหน่ียวนําโดยใช�สเปคตรัมกระแส 

  สเตเตอร"เพื่อลดการสูญเสียของกําลังไฟฟ	า 
  ณัฐพล สิทธิศรีจันทร"1 สิทธิพงษ" เพ็งประเดิม2 และ สมพร เรืองสินชัยวานิช3 
  1สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา  

   พิษณุโลก 
  2สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา  

   ตาก 
  3ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	าและคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพุธท่ี 21 พฤษภาคม 2557        Lecture 15.00-16.40 
15:00 หัวข'อ เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย" วิทยาศาสตร"กายภาพ และส่ิงแวดล�อม (21PHY I) 
สถานที่ ห�องพิณทอง 
ประธาน: ผศ.ดร. ฐิติพงษ" เลิศวิริยะประภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ  (KMUTNB) 
รองประธาน: ดร.ชวโรจน" ใจสิน มหาวิทยาลัยแม,โจ� (MJU)  
15.00 ID 1273   การจัดเตรียมข�อมูลภาพทางการแพทย"เพือจัดเก็บในระบบ PACS  

ทัศวรรณ พุทธสกุล กษิดิษ ลีละสกุลมีเกียรติ และ มนัส สังวรศิลปo 
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย" ภาควิชาฟ_สิกส" คณะวิทยาศาสตร" มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.20 ID 1059   Fabrication of Microparts using X-ray Lithography with Synchrotron  
   Radiation 

R. Phatthanakun1, S. Promwikorn2, C. Sriphung1, W. Pummara1 and N. 
Chomnawang2 
1Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) 
2School of Electrical Engineering, Suranaree University of Technology 

15.40 ID 1229   การลดปริมาณกYาซคาร"บอนไดออกไซด"ด�วยสาหร,าย Spirulina sp. 
   ครรชิต เงินคําคง ศิราภรณ" ช่ืนบาล และ ฐปน ช่ืนบาล 

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล�อม คณะวิทยาศาสตร" มหาวิทยาลัยแม,โจ�  เชียงใหม, 
16.00 ID 1029   ระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าและประมวลผลแบบอัตโนมัติสําหรับกระชังปลาทับทิม 
   ธวัชชัย ทองเหล่ียม1 วีระศักด์ิ ช่ืนตา2 หฤทัย ด้ินสกุล1 และ บรรเจิด เจริญพันธ"3 

1โปรแกรมวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส"  
2โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร"อุตสาหกรรม  
3โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
คณะวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

16.20 ID 1148  ต�นแบบเครื่องนับหยดนํ้าเกลือโดยใช�ไมโครคอนโทรลเลอร" 
  ณัฐพงศ" สอนอาจ และ ดํารงศักด์ิ อรัญกูล 
  สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี  

16.40 ID 1259  ระบบควบคุมการถ,ายภาพเสือพร�อมกันจากกล�องหลายตัวแบบเวลาจริงผ,านตัว 
   ควบคุมไร�สาย 

ชยธร สิมเสถียร อนันต" ผลเพิ่ม ชัยพร ใจแก�ว นนท" เขียวหวาน และอภิรักษ" จันทร"สร�าง 
ห�องปฏิบัติการเครือข,ายไร�สาย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" 
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพุธท่ี 21 พฤษภาคม 2557        Lecture 15.00-16.20 
15:00 หัวข'อ การกู�ภัย ระบบเตือนภัย การพยากรณ"และระบบควบคุม (21RoB) 
สถานที่ ห�องทิพย"วารี 1 
ประธาน: ผศ.ดร.ณัฐพงศ" พันธุนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP) 
รองประธาน: ดร. อนนท" นําอิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
15.00 ID 1168   หุ,นยนต"สํารวจอุทกภัย 

อนันต" วงษ"จันทร" กุลวัฒน" คําเพราะ เสกสรรค" กันธรรม อดิเรก วงค"วารินทร"  
และ พุทสายัน นราพินิจ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส" คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล�านนา ภาคพายัพ  เชียงใหม, 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร"  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล�านนา ภาคพายัพเชียงใหม, 

15.20 ID 1257   หุ,นยนต"ดับเพลิงด�วยระบบอัตโนมัติ 
ณัฐพงศ" พันธุนะ เวทรินทร" ธัญสิประเสริฐ สาคร วุฒิพัฒนพันธุ" พสิษฐ" สุวรรณภิงคาร 
และ อานนท" สิงห"เสถียร 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

15.40 ID 1285   การออกแบบและพัฒนาการควบคุมมือกลด�วยการตรวจจับการเคล่ือนไหวของน้ิวมือ 

   ยุทธนา ป_ติธีรภาพ1 พูนทรัพย" คุ�มวงศ"1 และ นันทชัย ทองแป	น1 
1สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย" คณะวิทยาศาสตร" มหาวิทยาลัยรังสิต 

16.00 ID 1055   การออกแบบและสร�างเครื่องกลึง CNC เพื่อการศึกษา 
   เสกสรรค" อ�วนสอาด1* สิทธากร พลาอาด และ สุเทพ บุญมาบํารุง 

1สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล�านนา น,าน 

16.20 ID 1284  เครือข,ายไร�สายบอลลูนลอยฟ	าพร�อมด�วยกล�องถ,ายทอดสด 
ธีรพรรด์ิ วงษ"อัครนนท" ชัยพร ใจแก�ว อภิรักษ" จันทร"สร�าง และอนันต"  ผลเพิ่ม*
ห�องปฏิบัติการวิจัยเครือข,ายไร�สาย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร"  
คณะวิศวกรรมศาสตร"  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" 

16.40 ID 1154  ระบบตรวจสอบสถานะและควบคุมอาคารสถานท่ีผ,านเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีบนสมาร"ท 
   โฟน 
   กฤตา ปFทมสิริวัฒน" อนันต" ผลเพิ่ม อภิรักษ" จันทร"สร�าง และ ชัยพร ใจแก�ว 

ห�องปฏิบัติการวิจัยเครือข,ายไร�สาย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร"  
คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" 

 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพุธท่ี 21 พฤษภาคม 2557        Lecture 15.00-17.00 
15:00 หัวข'อ การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ�านอัตโนมัติ II (21EN II) 
สถานที่ ห�องทิพย"วารี 2 
ประธาน: ดร. ธีระศักด์ิ สมศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
รองประธาน: ดร. นพพร พัชรประกิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
15.00 ID รับเชิญ 04  ระบบพลังงานสําหรับการเรียนการสอนของศูนยBการเรียนรู'ชาวไทยภูเขาแม=ฟ]า 
   หลวงบนพ้ืนที่สูง อําเภออมก_อย จังหวัดเชียงใหม=     
   อาจารยB ดร.ธีระศักด์ิ สมศักด์ิ        
   วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล'านนา 

15.20 ID 1020   การออกแบบระบบ VSD สําหรับประหยัดพลังงานไฟฟ	าของมอเตอร"ปF�มลมใน  
   กระบวนการผลิตนํ้าแข็งซอง 

เกษม ตรีภาค1 และ นพพร พัชรประกิติ2 
1สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ลําปาง 
2สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา เชียงราย 

15.40 ID 1032   ศักยภาพการใช�แสงธรรมชาติร,วมกับแสงประดิษฐ" พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประเทศ 
   ไทย 

จักรกฤษณ" จันทรศิริ1 และ สิงห"ทอง พัฒนเศรษฐานนท"2 
1สาขาเทคโนโลยีไฟฟ	า คณะวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
2สาขาวิศวกรรมไฟฟ	าและคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

16.00 ID 1088   ชุดควบคุมไฟฟ	าแสงสว,างถนนเพื่อประหยัดพลังงาน 
ดํารงศักด์ิ อรัญกูล 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 

16.20 ID 1098   การรับรู�ความส,องสว,างแบบไม,ต,อเน่ืองของมนุษย"จากหลอดไฟไดโอดเปล,งแสง 
   อนนท"  นําอิน จิรพงศ" ใจหล�า และ จิรวัฒน" วันยาม  

สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา  
เชียงราย 
 
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพุธท่ี 21 พฤษภาคม 2557        Lecture 15.00-17.00 
15:00 หัวข'อ การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ�านอัตโนมัติ II (21EN II) 
สถานที่ ห�องทิพย"วารี 2 
ประธาน: ดร. ธีระศักด์ิ สมศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
รองประธาน: ดร. นพพร พัชรประกิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
16.40 ID 1112   เครื่องตรวจจับแรงดันกระพริบชนิดสมองกลฝFงตัว 

ธีรศักด์ิ ใจทอง1 วีระยุทธ ประเสริฐศรี1 โกศล โอฬารไพโรจน"2 วิชาญ จันที2  
วรจักร" เมืองใจ3 และ ธนิต บุญใส4 
1นักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 
2สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 
3วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 
4สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะครุศาสตร"อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤษภาคม 2557      Lecture 08.30-12.10 
08.30-10.10: Lecture session 3 

08:30 หัวข'อ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร (22ArG II) 
สถานที่  ห�องทิพย"พิมาน 
ประธาน: ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) 
รองประธาน: ดร.ชวโรจน" ใจสิน มหาวิทยาลัยแม,โจ� (MJU) 
08.30 ID รับเชิญ 03  การลดอุณหภูมิดินเพ่ือเพ่ิมปริมาณดอกอัลสโตรมีเรีย     
   ผศ.ดร. ประชา ยืนยงกุล 
   สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตรB  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล'านนา ภาคพายัพ เชียงใหม= 
08.50 ID 1044   ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิ 
   ณัฐพงศ" แพน�อย1 และ พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร2 

ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส" คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

09.10 ID 1118  การวิเคราะห"เสียงเคาะเพื่อประเมินคุณภาพการสุกของผลไม�แตงโมด�วยความถ่ีเสียง 
เกษรินทร"  ชาวเกวียน1 เสาวนีย" สันติวงศ"1 มนตรี โพธิโสโนทัย2 และ วรพล ลีลาเกียรติ
กุล3 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร"อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 Research Center for Advanced Science and Technology,  
The University of Tokyo, Japan 
3สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

09.30 ID 1138  ระบบวินิจฉัยโรคมันสําปะหลังผ,านอินเตอร"เน็ต 
ลาวัณย" สัมพันธ"พร1 กานดา ผาตินาวิน1 ทวี สุนันตะ1 บุญส,ง สุตะพันธ"2 
รัฐศาสตร" อัมฤทธ์ิ3 และ อาโมทย" สมบูรณ"แก�ว3 
1สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส" สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร" 2สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3ห�องปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส" หน,วยวิจัยอุปกรณ"และระบบอัจฉริยะ 
ศูนย"เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส"และคอมพิวเตอร"แห,งชาติ 

09.50 ID 1172  ระบบแสดงข�อมูลและควบคุมโรงเรือนโดยผ,านระบบเครือข,ายเซนเซอร"แบบไร�สาย 
   สัญญา อุทธโยธา อรรถพล วิเวก นพดล ทองเช้ือ และ ปริญญา นิรุตติวัฒน"  
   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
   มงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤษภาคม 2557      Lecture 08.30-10.10 
08:30 หัวข'อ การประมวลผลข้ันสูง (22CP) 
สถานที่ ห�องพิณทอง 
ประธาน:  ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย"วัฒนา จุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย (CU) 
รองประธาน: ผศ. อุดม สุธาคํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
08.30 ID รับเชิญ 12  ซุปเปอรBคอมพิวเตอรBต'นทุนตํ่า 
   ผศ. อุดม สุธาคํา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล'านนา (RMUTL) 
08.50 ID รับเชิญ 05  การสร'างภาพลายนํ้าดิจิทัลบนพ้ืนฐานของการมอดูเลตเชิงขนาดที่ถูกถ=วงน้ําหนัก 
   แบบกําลังสองน'อยสุด         
   อาจารยB ดร.พลกฤษณB ทุนคํา (RMUTL) 
09.10 ID 1058   การระบุชนิดเหรียญกษาปณ"ด�วยการประมวลผลภาพ 
   สมหมาย บัวแย�มแสง  

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยรังสิต  
09.30 ID 1144   การค�นหาส,วนของการต,อภาพด�วยเทคนิคส,วนเหมือนของพิกเซลท่ีมากที่สุด 

กล�าณรงค" ศรีวงศ" ไตรภูมิ แซ,วะ พงษ"พษิณุ เช้ือหมอ อธิคม ศิริ 
ธนาวุฒิ ธนวาณิชย" กฤตกรณ" ศรีวันนา กมล บุญล�อม วัชร ไชยมงคล 
อนิรุจน" ประสงค"การ ธรีพนธ" ธิแก�ว และ ปริญญา สมวงศ" 
ศูนย"ความเช่ียวชาญเฉพาะทางคล่ืนไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ,นยนต" สํานักวิชา
คอมพิวเตอร"และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

09.50 ID 1218   An implementation of AES algorithm on multicore processor for high  
   throughput 
   Supachai Thongsuk, Prabhas Chongstitvatana, Ph.D.  

Department of Computer Engineering Faculty of Engineering, 
Chulalongkorn University Bangkok, Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤษภาคม 2557      Lecture 08.30-10.10 
08:30 หัวข'อ การส่ือสาร การสนับสนุนผู�ใช�ตามบ�าน เครือข,ายสังคม เครือข,ายไร�สาย I (22CM I) 
สถานที่ ห�องทิพย"วารี 1 
ประธาน: ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (RMUTSB) 
รองประธาน: อาจารย"เอกทัศน" พฤกษวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
08.30 ID 1121   AssetCheck: โปรแกรมตรวจสอบครุภัณฑ"ด�วยโทรศัพท"มือถือผ,านอินเตอร"เน็ต 
   ลาวัณย" สัมพันธ"พร1 บุญส,ง สุตะพันธ"2 และ อาโมทย" สมบูรณ"แก�ว3 
   1สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส" สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร"  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
   2สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร"  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
   3ห�องปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส" หน,วยวิจัยอุปกรณ"และระบบอัจฉริยะ  
   ศูนย"เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส"และคอมพิวเตอร"แห,งชาติ 
08.50 ID 1139   ระบบการกางข้ันบันไดสําหรับการซื้อขายแลกเปล่ียนเงินตราต,างประเทศ 
   กิตตินันท"  น�อยมณี 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

09.10 ID 1140   ระบบสํารวจพื้นที่สัญญาณเครือข,ายไร�สายโดยระบุตําแหน,งด�วยจีพีเอส 
สุรบดินทร" เพ็ชรฉ่ํา ธนพล ภิรมย"พร�อม ดํารงค"ชัย สมยาราช, อธิคม ศิริ  
และ ธนาวุฒิ ธนวาณิชย" 
ศูนย"ความเช่ียวชาญทางคล่ืนไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ,นยนต"  สานักวิชาคอมพิวเตอร" 
และเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

09.30 ID 1187   ระบบวิเคราะห"แคลอรีจากภาพถ,าย 
   ณัฐฐา ธรรมชาติ กิตติวัฒน"  บูรณจรรยากุล และ ณฐพล พันธุวงศ" 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง  
09.50 ID 1195   สายอากาศแพตช"โมโนโพลเหนือระนาบกราวนด"กล,องส่ีเหล่ียม 
   ดวงอาทิตย" ศรีมูล 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤษภาคม 2557      Lecture 08.30-10.10 
08:30 หัวข'อ การควบคุมการเข�าถึง การยืนยันตัวตน และระบบตรวจจับ (22ET) 
สถานที่  ห�องทิพย"วารี 2 
ประธาน: ดร.ยุพดี หัตถสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
รองประธาน: อาจารย"ภานุเดช ทิพย"อักษร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
08.30 ID 1057   การประยุกต"ใช�ทฤษฎีกราฟในการจําลองเครือข,ายโครงการสหกิจศึกษา 
   ศิริเรือง พัฒน"ช,วย1 และ เอกรินทร" วิจิตต"พันธ"2  

1สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร" คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร" วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ"  
2สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร" วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ"  

08.50 ID 1002   การลดเวลาเข�ารหัสลับสําหรับข�อมูลมัลติมีเดียแบบเอ็มพีสาม 
พิชิต ทนันชัย   
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

09.10 ID 1141   ระบบวิเคราะห"และปรับปรุงกฎของไฟร"วอลล"  
   สุรเชษฐ" ต้ังทรัพย"สกุล และ จิรัฎฐา ภูบุญอบ  

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
09.30 ID 1099   ระบบการยืนยันความเป�นต�นฉบับของวีดีโอสําหรับกล�องวงจรป_ด 
   ธีรศักด์ิ ขอพุทธพรชัย1 และ ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร2 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" 
วิทยาเขตหาดใหญ, สงขลา 

09.50 ID 1171   การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ"อิเล็กทรอนิคส"และระบบหน�าจอแสดงผลในการเก็บ 
   เลือด โดยการประยุกต"ใช�เทคโนโลยี RFID: Radio Frequency Identification 
   พงศธร รอตเจริญ ชัชชล สุวรรณโชติ และ สุรางค"รัตน" เชาว"โคกสูง  

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤษภาคม 2557      Lecture 10.30-12.10 
10.30-12.10: Lecture session 4 

10:30 หัวข'อ การขนส,ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม (22TP) 
สถานที่  ห�องทิพย"พิมาน 
ประธาน: ดร.วรรณรีย" วงศ"ไตรรัตน" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI) 
รองประธาน: ดร. ขวัญชัย เอ้ือวิริยานุกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
10.30 ID 1014   การประยุกต"ใช� GPS แจ�งตําแหน,งพิกัดรถยนต"ผ,านเครือข,าย GSM 
   สัญญา ผาสุข จินดา สามัคคี และ ศุภชัย อรุณพันธ" 

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

10.50 ID 1164  การออกแบบหุ,นยนต"การจัดการคลังสินค�าที่มีการจําลองการเคล่ือนที่โดยอัลกอริทึม 
ORCA  

   ธงไชย แซ,อุง ศิริฉัตร" ทองเหล็กเพชร และ สุรางค"รัตน" เชาว"โคกสูง  
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

11.10 ID 1193   การควบคุมการทรงตัวของพาหนะแบบสองล�อ 
   พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร 

ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส" คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

11.30 ID 1202   การกระจายภาระงานในระบบมัลติเอเจนต"ด�วยหลักโครงสร�างการรวมกลุ,มท่ีดีที่สุด 
   พาณิชย"  สุดโคต เบญจวรรณ อินทระ และ ฉัตรตระกูล สมบัตธีระ 
   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
11.50 ID 1232   ขับไม,โทร: แอปพลิเคชันป	องกันการใช�โทรศัพท"เวลาขับรถบนโทรศัพท"แอนดรอยด" 

ทวีชัย ตันติวิชาญ และ เน่ืองวงศ" ทวยเจริญ  
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย" 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤษภาคม 2557      Lecture 10.30-12.10 
10:30 หัวข'อ การส่ือสาร การสนับสนุนผู�ใช�ตามบ�าน เครือข,ายสังคม เครือข,ายไร�สาย II (22CM II) 
สถานที่ ห�องพิณทอง 
ประธาน: รศ.ดร.ชูวงศ" พงษ"เจริญพานิช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 
รองประธาน: ดร. ศุภกิต แก�วดวงตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
10.30 ID 1015   วงจรกรองผ,านแถบกว�างโหมดคู,กะทัดรัดค,าความคมความถ่ีตัดสัญญาณสูงที่มีการขจัด 
   ความถ่ีปลอมเทียมกว�าง 
   วุฒินันท" วามะกัน1 สมสิน วางขุนทด2 สุรินทร" อ,อนน�อม3 และประยุทธ อัครเอกฒาลิน4 

1วิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"และสถาปFตยกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2,3วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส" คณะวิศวกรรมศาสตร"และสถาปFตยกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
4ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
พระนครเหนือ 

10.50 ID 1016  การปรับจูนสายอากาศแบบช,องเป_ดรูปส่ีเหล่ียมผืนผ�าด�วยสตับรูปหวีคู,สําหรับการ 
ประยุกต"ใช�งานย,านความถ่ีแบบคู, 

   ภัสส"กุญช" ฐิติมหัทธนกุศล 1 วัชรพล นาคทอง1 ป_ยดนัย บุญไมตรี1 สุภาธิณี กรสิงห"1 และ 
   อํานวย เรืองวารี 

1สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร"และสถาปFตยกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส"และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 

11.10 ID 1023  สายอากาศแบบโมโนโพลรูปฉัตรสําหรับประยุกต"ใช�งานในระบบ RFID ย,านความถ่ี 867 
MHz 
ชนนิกานต" พานิชนอก1 ทรงสมศักด์ิ บุญมิ่ง1 วัชรพล นาคทอง2 และ อํานวย เรืองวารี1 
1ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส"และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 
2สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร"และสถาปFตยกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

11.30 ID 1027   ระบบสารสนเทศบนเว็บสําหรับการรายงานสินบนตํารวจจราจรผ,านโทรศัพท"แอนดรอยด" 
   ยุรนันท" ฉิมบรรเลง1 และ เน่ืองวงศ" ทวยเจริญ2 

1ภาควิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดีย และระบบเกม คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย" 
2ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย" 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤษภาคม 2557      Lecture 10.30-12.10 
10:30 หัวข'อ การส่ือสาร การสนับสนุนผู�ใช�ตามบ�าน เครือข,ายสังคม เครือข,ายไร�สาย II (22CM II) 
สถานที่ ห�องพิณทอง 
ประธาน: รศ.ดร.ชูวงศ" พงษ"เจริญพานิช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 
รองประธาน: ดร. ศุภกิต แก�วดวงตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
11.50 ID 1075   การประยุกต"ใช� QR code กับระบบการจัดการสารสนเทศห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร"  

ชีวิน ชนะวรรโณ เนาวัลศิริ พัธนะ ผุสดี  มุหะหมัด และ ลัดดา  ปรีชาวีรกุล 
คณะวิทยาศาสตร"  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤษภาคม 2557      Lecture 10.30-11.50 
10:30 หัวข'อ เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย" วิทยาศาสตร"กายภาพ วิทยาศาสตร"การกีฬา (22PHY II) 
สถานที่ ห�องทิพย"วารี 1 
ประธาน: ดร. กุลทรัพย" ผ,องศรีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
รองประธาน: ดร.พลกฤษณ" ทุนคํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
10.30 ID 1114   เครื่องอ,านแอลเอฟเอสําหรับใช�กับเซนเซอร"ทางชีวภาพ 

ลลิตา สายศิลปo1 บุญส,ง สุตะพันธ"2 ศุภนิจ พรธีรภัทร3 และ อาโมทย" สมบูรณ"แก�ว3 
1สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส" สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร"  
2สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3ห�องปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส" หน,วยวิจัยอุปกรณ"และระบบอัจฉริยะ 
ศูนย"เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส"และคอมพิวเตอร"แห,งชาติ 

10.50 ID 1189   การบันทึกชีวิตประจําวัน: การพัฒนาแอพลิเคช่ันถ,ายภาพแบบพาสซีฟ 
ภาณุพงศ" เหลืองปทุม1 เสฐียรพงษ" ทองรุน2 และ ธีรพงศ" ลีลานุภาพ3 
1คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง  
3เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย" วิทยาศาสตร"กายภาพและการกีฬา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

11.10 ID 1221   Application Prototype for Children Medicine Taking Notification on Mobile 
   Devices 

Kasikrit Damkliang and Phannarai Anachotikul 
Information and Communication Technology Programme, Faculty of 
Science, Prince of Songkla University Hat Yai, Songkhla 

11.30 ID 1238   แบบจําลองการระบุท่ีต้ังที่เหมาะสมของโรงพยาบาลแม,ข,ายสุขภาพจิตในเขตจังหวัด 
   นครราชสีมา 

วิภา สุคนธพงศ"1 และ ธรา อ่ังสกุล2 
1ฝhายเวชระเบียน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร" กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

11.50 ID 1152   ระบบวิเคราะห"แบบพกพาสําหรับเครือข,ายตรวจวัดไร�สายฮอปพร�อมการรองรับการระบุ 
   ตําแหน,งแบบออฟไลน" 
   กวิน ขนบธรรมชัย อภิรักษ" จันทร"สร�าง อนันต" ผลเพิ่ม และ ชัยพร ใจแก�ว 
   ห�องปฏิบัติการวิจัยเครือข,ายไร�สาย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" 

คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤษภาคม 2557      Lecture 10.30-12.10 
10:30 หัวข'อ การเรียนการสอนทางไกล ศึกษาบันเทิง (Edutainment) คอมพิวเตอร"แอนนิเมช่ัน (22ED) 
สถานที่ ห�องทิพย"วารี 2 
ประธาน: ผศ. นิพนธ" เลิศมโนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
รองประธาน: อาจารย" มานัส  สุนันท" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
10.30 ID 1056   การวิเคราะห"องค"ประกอบเชิงยืนยันการผสมผสานการเรียนรู�ด�วยตนเองและการเรียนรู� 
   ร,วมกันสําหรับการฝ�กอบรมผู�ใช�โปรแกรม 

สิริกร กรมโพธ"1 มณเฑียร รัตนศิริวงศ"วุฒิ2 และ นลินภัสร" ปรวัฒน"ปรียกร3 
1,3ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ 

10.50 ID 1082   การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส"เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยนักเรียนบกพร,องทางการได� 
   ยิน ระดับช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 4 โดรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 

เพ็ญศรี จุลกาญจน" และ สุรพล มโนวงศ" 
สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร คณะศิลปกรรมและสถาปFตยกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

11.10 ID 1083   การพัฒนาไลบรารี่สําหรับสร�างอินเตอร"แอคทีฟแอพพลิเคช่ัน สําหรับแสดงผลผ,าน 
   บราวเซอร"ด�วยเทคโนโลยี HTML5  

Thepparit Sinthamrongruk and Pagon Mingsiripreeda 
Chiang Mai University  

11.30 ID 1110   ระบบสร�างบททดสอบบนเครือข,ายอินเตอร"เน็ตสําหรับกระบวนวิชาการเขียนโปรแกรม 
   เชิงวัตถุ 

กิตตินันท" น�อยมณี 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

11.50 ID 1224   กลยุทธ"การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาช,างไฟฟ	าและช,างอิเล็กทรอนิกส" มหาวิทยาลัยราช 
   ภัฏกลุ,มภาคเหนือตอนล,าง สู,การเป�นประชาคมอาเซียน 
   วิษณุ บัวเทศ 1 และโกศล โอฬารไพโรจน"2 

1โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ	าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
 

 
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤษภาคม 2557     Dialogue 13.00-15.00 
Dialogue sessions 

13.00-15.00: Dialogue sessions (บทความส่ิงประดิษฐB) 
สถานที่ ลานหน�าห�องทิพย"พิมาน โรงแรมเชียงใหม,แกรนด"วิว 
ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
หัวข'อ P01 วิศวกรรมเพ่ือการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร 
Panel P01-1 ID 1108  ระบบจัดเก็บและวิเคราะห"การลดทอนสัญญาณดาวเทียมอันเน่ืองมาจากฝน 

อภิสิทธ์ิ ดํารงค"พิวัฒน" อรรถกฤตย" วีระเดช จิรัชญา พูลสวัสด์ิ 
ผศ.ดร.ตุลยา ลิมป_ติ และ ดร.ณัฐกานต"  พุทธรักษ" 
คณะวิศวกรรมศาสตร" สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

Panel P01-2 ID 1096  ระบบเตือนอุทกภัยและดินถล,ม 
ฑิตยา ดาวังปา ณัฐพงศ" วงศ"แสงนาค ธนภูมิ พรหมแก�ว  
ดร.ณัฐกานต" พุทธรักษ" และ ผศ.ดร.ตุลยา ลิมป_ติ 
คณะวิศวกรรมศาสตร" สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

Panel P01-3 ID 1052 เครื่องให�นํ้าและปุ�ยสําหรับไม�กระถางอัตโนมัติ 
ภาณุเดช ทิพย"อักษร จักรพงษ" อินทรรุจิกุล จิรายุ ผัดยา เสกสรร พิบูลผดุงทรัพย" และ 
ขวัญชัย เอ้ือวิริยานุกูล 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

Panel P01-4 ID 1084 การศึกษาและพัฒนาเครื่องลดความช้ืนเมล็ดข�าวโพดเล้ียงสัตว"แบบลมร�อนขนาดเล็ก 
อริยะ แสนทวีสุข1 กันยาพร ไชยวงศ"2 สิทธากร พลาอาด2 วรรณิดา ชินบุตร3 
ธีระพงศ" ก�อนคา4 บูชิต ป_ตานุสร4 และ วัชระ วณาลักษณ"4 
1สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา น,าน 
2สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา น,าน 
3สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา น,าน 
4นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา น,าน 
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หัวข'อ P02 เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย" วิทยาศาสตร"กายภาพ และส่ิงแวดล�อม 
Panel P02-1 ID Invited Paper 01 
   Electromagnetic Absorber Made by Natural Rubber: Parameter Studies 
   Montree SAOWADEE1, Kiadtisak SALAYONG2,  
   Karnthidaporn WATTANAKUL3 and Titipong LERTWIRIYAPRAPA2 
   1Thai-German Graduate School of Engineering, King MongkutWs University  
   of Technology North Bangkok 
   2Department of Teacher Training in Electrical Engineering, Faculty of  
   Technical Education, King MongkutWs University of Technology North  
   Bangkok 
   3College of Industrial Technology, King MongkutWs University of   
   Technology North Bangkok, Bangkok 
Panel P02-2 ID 1062  การพัฒนาเทคโนโลยีกระตุ�นไฟฟ	า “เดินดี” สําหรับแก�ปลายเท�าตกในประเทศไทย 

จิรวัฒน" จิตประสูตวิทย" รติกร ชัยวัฒนธรรม และ ผศ.ดร.เซง เลิศมโนรัตน" 
คณะวิศวกรรมศาสตร" ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า มหาวิทยาลัยมหิดล 

Panel P02-3 ID 1125  เครื่องทดสอบความเร็วในการเคล่ือนไหวของแขนร,วมกับการตัดสินใจจากสมองของ 
   มนุษย" 
   วรรณรีย" วงศ"ไตรรัตน"1 ประเสริฐ นามเวช2 และ ศศิพันธ" วงศ"สุทธาวาส3 
                               1สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส" 
   2สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส"และโทรคมนาคม 

3สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร"และสถาปFตยกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
Panel P02-4 ID 1080  รถไฟฟ	าสองล�อรักษาสมดุล 
   อนุพงศ" ไพโรจน" ณรงค"ศักด์ิ แสนคาอ�าย ณัฐพงษ" สุขแก�ว และ สุธี สุขพันธุ"  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

Panel P02-5 ID 1212  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร"สําเร็จรูป เพื่อให�งานร,วมกับเคร่ืองอ,านฉลากยา  
   สําหรับช,วยเหลือผู�ที่มีปFญหาทางด�านการมองเห็น 
   พีระพงศ" ฟFกเขียว และ ฐิติพงษ" เลิศวิริยะประภา 

ภาควิชาครุศาสตร"ไฟฟ	า คณะครุศาสตร"อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าพระนครเหนือ 
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หัวข'อ P03 เทคโนโลยีไฟฟ	า การควบคุม และการอนุรักษ"พลังงาน 
Panel P03-1 ID Invited Paper 02 
   โคมไฟแอลอีดีเพื่อการพัฒนาความร,วมมือเพื่อเสริมสร�างความเข�มแข็งและยกระดับ 
   ความเป�นอยู,ของราษฎรในหมู,บ�านห,างไกลในเขตภาคเหนือตอนบน 
   กฤษดา ย่ิงขยัน1 จุฑาทิพย" เฉลิมผล2 และ ศักดา จงแก�ววัฒนา2 

1สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

   2ภาควิชาเศรษฐศาสตร"เกษตรและส,งเสริมเผยแพร,การเกษตร คณะเกษตรศาสตร"  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
Panel P03-2 ID 1024  โคมไฟหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย"แบบอัตโนมัติ  

เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน" และ ยุทธนา กันทะพะเยา 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ	า ศูนย"วิจัยและถ,ายทอดเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย"  
คณะวิศวกรรมศาสตร"และสถาปFตยกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย"นนทบุรี 

Panel P03-3 ID 1182  การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ"อิเล็กทรอนิกส"เพื่อควบคุมระบบไฟฟ	าและความ 
   ปลอดภัยอัตโนมัติ 

เตชัส บางเจริญสุข พีรวัส จิรกาลนุกุล ภาณุพงศ" ช,วยเจริญสุข  
และ สุรางค"รัตน" เชาว"โคกสูง  
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Panel P03-4 ID 1128  เครื่องตรวจวัดแรงดันไฟฟ	า กระแสไฟฟ	าและความสว,างของหลอดไฟฟ	า 

   โดยแสดงผลทางคอมพิวเตอร"ผ,านโปรแกรม LabVIEW 
อนันต" วงษ"จันทร" พสิษฐ" สังข"คํา สุจินดา ปFญญาคันธา และ ระบิน ปาลี 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

Panel P03-5 ID 1046  ป	ายโฆษณาตัวอักษรไฟว่ิงโดย ใช�ชุดแอลอีดีแบบเส�น 
   อรรถพล วิเวก จีรวัฒน" สัญญา กรกต แสงบุญมี และ นรินทร" สายปFน 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 
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หัวข'อ P04 การส่ือสาร การสนับสนุนผู�ใช�ตามบ�าน เครือข,ายสังคม เครือข,ายไร�สาย  
Panel P04-1 ID Invited Paper 03 
   สายอากาศแถวลําดับสําหรับเครือข,ายไร�สายย,านความถ่ี 2.4GHz 
   เอกทัศน"  พฤกษวรรณ อลงกรณ" ลัง และ เอนก เพ็ชรแบน 
   สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส" คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   ราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 
Panel P04-2 ID Invited Paper 04 
   สายอากาศแบบช,องเรียวมีแผ,นสะท�อนป	อนด�วยสายนําสัญญาณระนาบร,วมความถ่ี  
   2.45 GHz 
   เอกทัศน"  พฤกษวรรณ  นพรัตน"  การะเกต และ นัฐวุติ  มะณี  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
   มงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม,  
Panel P04-3 ID Invited Paper 05 
   การประยุกต"พัฒนาเว็บเพ็จด�านวัตกรรมเพื่อชุนชนในการสนับสนุนผลิตภัณฑ"ไทยสู,ยุคอาเซียน  
   ยุพดี หัตถสิน1, ชัชวาลย" รัตนโสภา1, วิทวัส ป_งวัง1, ฤทธ์ิณรงค" เสน,หา1,  
   ขวัญชัย เอ้ือวิริยานุกูล1, ธนิต เกตุแก�ว1, ภาสวรรธน" วัชรดารงศักด์ิ2 
   1สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
   ล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 
   2สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
   ล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 
Panel P04-4 ID 1049  อุปกรณ"แลนไร�สายเพื่อวัดสถานะแบตเตอรี่และเก็บข�อมูลสู,ฐานข�อมูลเว็บ  

ภาณุพงศ" ระย�าแก�ว ณัฐพงศ" สว,างเมือง คณิตพงศ" เพ็งวัน และ ธราดล โกมลมิศร" 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

Panel P04-5 ID 1227  อุปกรณ"ตรวจวัดกําลังไฟฟ	าผ,านบลูทูธและการับข�อมูลผ,านโทรศัพท"มือถือแอนดรอยด" 
ปองพล งามตา ณฐพงศ" สว,างเมือง คณิตพงศ" เพ็งวัน และ ธราดล โกมลมิศร" 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

Panel P04-6 ID 1012  การพัฒนาระบบส่ือสาร สมาร"ทโฟนด�วยเทคโนโลยี WiFi-Direct 
   ธีรพงษ" โชคสถิตย" เบญจพร ปาวะรีย"  และ สุเมธ ประภาวัต 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 
Panel P04-23 ID 1019 เครือข,ายเซนเซอร"ไร�สายที่อิงมาตรฐาน IEEE 802.15.4 สําหรับการมอนิเตอร"การใช� 
   ไฟฟ	าภายในอาคาร 
   คณิตพงศ" เพ็งวัน ภัทรวุฒิ จรัสพันธุ"กุล ธราดล โกมลมิศร" และ ณฐพงศ" สว,างเมือง 
    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
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Panel P04-7 ID 1143  Study of the Design of the Fully Anechoic Chamber 

พัชราธรณ" พูนเกตุ  ณัฐพงษ" สมตYะ  วีรชัย วงศ"คีรีวรรณ  รัตติญา ปงกา  
และ ศุภกิต แก�วดวงตา 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

Panel P04-10 ID 1158 ระบบการวิเคราะห"ความแรงสัญญาณเอฟเอ็ม 
จิรภูมิ บุตรโท ฐิตินนท" ผลโพธิ ยลดา พานทอง ธนวิชญ" ปลอดดี และ 
รศ. ดร. พรชัย ทรัพย"นิธิ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร"  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

Panel P04-12 ID 1245 ระบบวิเคราะห"ความผิดพลาดในการระบุตําแหน,งจากข�อมูลเคร่ืองรับ GNSS 
ชยานันท" ล้ิมจํารูญรัตน" ธนวิชญ" ปลอดดี ศราวุฒิ รุ,งเรืองวจีเอก 
ดร.ณัฐานต" พุทธรักษ" และ รศ. ดร. พรชัย ทรัพย"นิธิ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร" สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
เจ�าคุณทหารลาดกระบัง  
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Panel P04-13 ID 1278 ระบบคอมพิวเตอร"คลัสเตอร"ขนาดเล็ก  

  ธนิต เกตุแก�ว  
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า  

คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 
Panel P04-17 ID 1078 ระบบติดตามขบวนรถไฟและแก�ไขความผิดพลาดตําแหน,งด�วยอุปกรณ"สมาร"ทโฟน 

อานันท" เจริญรัตน" อิดริด แก�วดํา ศราวุฒิ รุ,งเรืองวจีเอก และ  
รศ.ดร. พรชัย ทรัพย"นิธิ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร"  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง  

Panel P04-18 ID 1051 ระบบระบุการเข�าใช�งานห�องปฏิบัติการการส่ือสารข�อมูลและเครือข,าย 
ภาณุเดช ทิพย"อักษร สุทธิวัส ปะสุนะ ธนัฐ สมบูรณ" มงคลชัย ภิรมย",  
และ ขวัญชัย เอ้ือวิริยานุกูล  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

Panel P04-19 ID 1093 ระบบตรวจจับการบุกรุกโดยใช�เซ็นเซอร"ความเคล่ือนไหวร,วมกับการประมวลผลภาพ 
ภาณุเดช ทิพย"อักษร ปกรณ" เนตรผาบ ธนมินทร" มุนินทร" นครินทร" ป	อมภา และ 
พัฒนะ ธโนภาสสกุล 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 
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Panel P04-20 ID 1136 การออกแบบระบบกันขโมยในห�างสรรพสินค�าโดยใช�ระบบอาร"เอฟไอดีย,านความถ่ีสูง  
   (13.56 MHz) 
   ภูวนัย ใจบ�านเอ้ือม ไผ, ยมนา เอกลักษณ" ปFญญารัตน" และ ศุภกิต แก�วดวงตา 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

Panel P04-21 ID 1169 ระบบรักษาความปลอดภัยรถจักรยานยนต"ในมหาวิทยาลัยโดยใช�อาร"เอฟไอดีแบบแอก 
   ทีฟ 
   จตุภูมิ อ�ายโน สุพัตรา บุตรดี สอนธิ วนาลัยสุชสันต" และ กมล บุญล�อม 

ศูนย"ความเช่ียวชาญเฉพาะทางคล่ืนไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ,นยนต"  
สํานักวิชาคอมพิวเตอร"และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

Panel P04-22 ID 1149 แอพพลิเคช่ันบนมือถือสําหรับค�นหาเส�นทางการท,องเที่ยวแบบชาญฉลาด กรณีศึกษา 
   จังหวัดเชียงราย 
   รัชนก สันธิ ศรินญา ตะติยา ทินธินาถ สิงห"แก�ว อธิคม ศิริ และ กฤตกรณ" ศรีวันนา 

สํานักวิชาคอมพิวเตอร"และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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หัวข'อ P05 เคร่ืองมือ ส่ือการเรียนรู� และชุดทดลองเพื่อห�องปฏิบัติการ 
Panel P05-1 ID Invited Paper 06 
   การสร�างและพัฒนาเครื่องกรอเส�นด�ายสําหรับทอผ�าด�วยระบบไฟฟ	า 
   สมพร อ,อนเกตุผล และ มงคล ธุระ 
   แผนกวิชาช,างไฟฟ	า  วิทยาลัยเทคนิคลําพูน  สํานักงานคณะกรรมการการ  
   อาชีวศึกษา 
Panel P05-2 ID Invited Paper 07 
   เครื่องปรับอากาศระดับนํ้าเย็น 
   มงคล   ธุระ และ ธาดา   อุ,นใจ  
   แผนกวิชาช,างไฟฟ	า  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม,  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
            สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
Panel P05-3 ID Invited Paper 08 
   การประยุกตBวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรBให'สอดคล'องกับพ้ืนฐานวิศวกรรม 
   หลายสาขา  
   ยุพดี หัตถสิน ทวีทรัพย" บรรณสาร ทศพล จันทร"แดง และ ธีระยุทธ บุนนาค  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

Panel P05-4 ID 1025  การควบคุมมอเตอร"ไฟฟ	ากระแสตรงโดยใช�โปรแกรม LabVIEW  
   ยุทธนา กันทะพะเยา และ เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน" 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ	า และศูนย"วิจัยและถ,ายทอดเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย" 
คณะวิศวกรรมศาสตร"และสถาปFตยกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย"นนทบุรี 

Panel P05-5 ID 1050  ชุดทดลองวิชา การประมวลผลภาพ 
   ภาณุเดช ทิพย"อักษร ปรัชญา ปFญญาแก�ว และ ภูวดล คําวงษา  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

Panel P05-6 ID 1111  การศึกษาใช�งานคอมพิวเตอร"ขนาดเล็กสําหรับช,วยสอนในศูนย"การเรียนชุมชนชาวไทย 
ภูเขาแม,ฟ	าหลวง อ.แม,สะเรียง จ.แม,ฮ,องสอน 

   ศิริลักษณ" กรุดเงิน1*วรจักร" เมืองใจ2 และ ธีรศักด์ิ สมศักด์ิ2  
1ส,วนสนับสนุนการดาเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล�านนา เชียงใหม,  
2วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 
เชียงใหม,  



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤษภาคม 2557     Dialogue 13.00-15.00 
Panel P05-7 ID 1162  ชุดทดลองวงจรแปลงผันเฟสเดียวท่ีความถ่ีไฟฟ	ากําลัง 
   สุรศักด์ิ อยู,สวัสด์ิ ศุภลักษณ" ศรีตา และ อุเทน คําน,าน  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ	า สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม,  

Panel P05-8 ID 1163  ชุดทดลองวงจรแปลงผันกระแสตรงเป�นกระแสตรง 
   สุรศักด์ิ อยู,สวัสด์ิ ศุภลักษณ" ศรีตาและ อุเทน คาน,าน  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ	า สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม,  

Panel P05-9 ID 1165  ชุดทดลองวงจรแปลงผันกระแสตรงเป�นกระแสสลับ 
   สุรศักด์ิ อยู,สวัสด์ิ ศุภลักษณ" ศรีตา และ อุเทน คาน,าน  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ	า สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม,  

Panel P05-10 ID 1170 หุ,นยนต"วาดภาพ 
   วิศรุต รัตนอาภรณ" กัญญารัตน" ศรีอนรรฆวานิช และ ยศวีย" แก�วมณี 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" วิทยาเขตภูเก็ต 

Panel P05-11 ID 1286 หุ,นยนต"กู�ภัย  
อภิชาติ ใสงาม 
สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร" วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล�านนา เชียงใหม, 

Panel P05-12 ID 1214 เครื่องมือค�นหาตําแหน,งจุดลัดวงจรในระบบจําหน,ายแรงตํ่า 400/230 V การไฟฟ	าส,วน 
   ภูมิภาค 
   พินิต แสงวัฒนะ  

สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

Panel P05-13 ID 1271 เครื่องลดความยืดของผ�ายืดด�วยเทคนิคการส่ัน 
   เชาว"ลิต พันธ"สังข"1 และ สลิลทิพย" สินธุสนธิชาติ2  

1บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	ากําลัง คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
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Panel P05-14 ID 1288 เครื่องทําน�าเย็นโดยเทอร"โมอิเล็กทริกส" 

  อนุชล หอมเสียง อนุพงศ" ไพโรจน" ขวัญชัย เอ้ือวิริยานุกูล จารุพงษ" สร�อยคํา  
  มุกระวี ดีสุ,น และ อานนท" วีระวงศ" 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

Panel P05-15 ID 1289 การสร�างเครื่องจักรกลไฟฟ	าซิงโครนัส 3 เฟสแบบข้ัวย่ืนขนาดเล็ก  
   พร�อมรบ คําธาร สุพัตรชัย สีแก�วมี และ นันทพันธ" สารตันติดาธรม" 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ	า สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

Panel P05-16 ID 1037 การออกแบบกังหันน�าผลิตไฟฟ	าด�วยหลักการทางพลศาสตร"ของไหลเชิงคํานวณ  
  วีระยุทธ หล�าอมรชัยกุล  
  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

   ล�านนา พิษณุโลก 
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Workshop session 

15.00-17.00: Workshop 
15:00 หัวข'อ “การออกแบบและควบคุมระบบอากาศยานไร�คนขับ” 
 สถานที่  ห�องพิณทอง (ภาคบรรยาย) 
 ผู'ดําเนินรายการ: อาจารย"ระพินทร" ขัดป_ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
 ผู'นําเสนอผลงาน: อาจารย"เอกทัศน" พฤกษวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
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วันศุกรBท่ี 23 พฤษภาคม 2557        Lecture 08.30-12.10 
08.30-10.10: Lecture session 5 

08:30 หัวข'อ เคร่ืองแปลงผันกําลังไฟฟ	าสําหรับงานระบบพลังงานทดแทน (23PE) 
สถานที่ ห�องทิพย"พิมาน 
ประธาน: อาจารย"ไชยยันต" บุญมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (RMUTSB) 
รองประธาน: ดร.ชาญยุทธ" กาญจนพิบูลย" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
08.30 ID รับเชิญ 10 การพัฒนาอินเวอรBเตอรBชนิดแหล=งจ=ายแรงดันเฟสเดียว สําหรับระบบโฟโตโวลตาอิก 
   เชื่อมต=อกริด 
   อาจารยBไชยยันตB บุญมี 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (RMUTSB) 
08.50 ID 1094   Grid Connected Based PWM Converter Applied A Synchronous Generator  
   for a Variable Speed Wind Turbine Applications 
   Satean Tunyasrirut1 and Chakrapong Charumit2  

1,2Department of Instrumentation and Control Engineering, Faculty of 
Engineering, Pathumwan Institute of Technology 

09.10 ID 1157   ระบบปรับความสมดุลพลังงานแบตเตอร่ีแบบอนุกรมโดยใช�วงจรแปลงผันชนิดฟอร"เวิร"ด 
   ชาญยุทธ" กาญจนพิบูลย" 1 และ กมล จิรเสรีอมรกุล2 

1สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ	า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา น,าน 
2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
ธนบุรี 

09.30 ID 1244   Design of Electronically Controlled Voltage-mode Quadrature Sinusoidal  
   Oscillator Employing DDCCTA 
   ชูธง สัมมัตตะ1 สุริยา อดิเรก2 เกรียงไกร สุยะ3 และ วินัย ใจกล�า4 

1สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ	า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ลําปาง 
2สาขาวิชาไฟฟ	าส่ือสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค" เมือง นครสวรรค" 
3แผนกวิชาช,างอิเล็กทรอนิกส" วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม, เมือง เชียงใหม, 
4สาขาวิชาครุศาสตร"วิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ 

09.50 ID 1034   เครื่องกําเนิดแรงดันตกช่ัวขณะชนิดสามเฟสโดยใช�หม�อแปลงลดแรงดัน 
   ยศนัย ศรีอุทัยศิริวงศ" และ ยุทธนา ขําสุวรรณ" 
   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันศุกรBท่ี 23 พฤษภาคม 2557        Lecture 08.30-10.10 
08:30 หัวข'อ การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ�านอัตโนมัติ III (23EN III) 
สถานที่ ห�องพิณทอง 
ประธาน: ผศ.ดร. ยุทธนา ขําสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, (CMU) 
รองประธาน: อาจารย"สันติภาพ โคตทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
08.30 ID 1248   อุปกรณ"แสดงผลสถานการณ"ชาร"จกําลังไฟฟ	าของรถไฟฟ	าในสถานีจ,ายไฟ 

กรวิชญ" สมฤทธ์ิ ศิวัช ศิริคุณ และ ดร.วิฑูรย" พรมมี 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 
เชียงราย 

08.50 ID 1228   การควบคุมแรงดันและความถ่ีของระบบผลิตไฟฟ	าพลังนํ้าขนาดจ๋ิวด�วยวิธีสมดุล 
   กําลังไฟฟ	า  

นิติพัฒน" จอมมงคล1 พิเชษฐ" ทานิล1 และ เศรษฐ" สัมภัตตะกุล2  
1สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยนอร"ท-เชียงใหม,  
2ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

09.10 ID 1280   การประยุกต"ใช�เซนเซอร"เพื่อตรวจวัดและประเมินคุณภาพส่ิงแวดล�อมสําหรับห�องเรียน 
   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร" 

พัชรี ยางยืน1 อลงกต กองมณี2 สนิท สิทธิ3 หน่ึงหทัย ชัยอาภร4  
และสรรเพชญ เที่ยงเกตุ5 
1, 2, 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร" คณะวิทยาศาสตร" มหาวิทยาลัยแม,โจ� 
4, 5 สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร" มหาวิทยาลัยแม,โจ� 

09.30 ID 1290           การออกแบบระบบพลังงานไฟฟ	าแบบผสมผสานโดยพลังงานแสงอาทิตย"และพลังงานลม 
รุ,งนภา พงษ"ช�าง1 และ วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ2 
1สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส"และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี  
2สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส"และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี 

09.50 ID 1247   การเปรียบเทียบการประจุแบตเตอร่ีชนิดตะก่ัว-กรด ระหว,างแบบแรงดันคงที่กับแบบ 
   พัลส"ท่ีความถ่ีแตกต,างกัน 
   ทรงพล กัทลี1 เอกชัย ชัยดี2 และอนนท" นําอิน2  

1นักศึกษา 2อาจารย" สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา เชียงราย  
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันศุกรBท่ี 23 พฤษภาคม 2557        Lecture 08.30-10.10 
08:30 หัวข'อ เทคนิคการค�นหา การประยุกต"ใช�งาน GIS และ GPS (23GIS&GPS) 
สถานที่ ห�องทิพย"วารี 1 
ประธาน: ดร.ชาญวิทย" บุญช,วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร" (RMUTR) 
รองประธาน: อาจารย"อนันท" ทับเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
08.30 ID 1166  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
   มงคลล�านนา ภาคพายัพ 
   อนันท" ทับเกิด 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร"  สาขาวิศวกรรไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

08.50 ID 1153   การหาระยะห,างของรถคันหน�าด�วยหลักการตรวจจับป	ายทะเบียน 
   ตะวัน ขุนอาสา 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร" คณะวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

09.10 ID 1161   ระบบควบคุมการใช�งานอุปกรณ" ETOKEN ด�วยเทคโนโลยี GPS (CONTROL ETOKEN  
   DEVICE USING SYSTEM WITH GPS) 
   วัลลภ ม่ันน�อย1 และ ปานวิทย" ธุวะนุติ2 

1คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 
2คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

09.30 ID 1042   การค�นหาข�อมูลงานวิจัยผ,านเวิลด"ไวด"เว็บ และแสดงผลการค�นหาด�วยเอกซ"พาทตาม 
   มาตรฐานดับลินคอร" 
   ขวัญชัย เอ้ือวิริยานุกูล วีรวิทย" ณ วรรณมา และ เจตน"ชรินทร" ร,วมชาติ  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 

09.50 ID 1018   การพัฒนาระบบสืบค�นข�อมูลภูมิปFญญาชาวบ�านของไทย 
        ทศพล บ�านคลองส่ี 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันศุกรBท่ี 23 พฤษภาคม 2557        Lecture 08.30-10.10 
08:30 หัวข'อ การส่ือสาร การสนับสนุนผู�ใช�ตามบ�าน เครือข,ายสังคม เครือข,ายไร�สาย III (23CM III) 
สถานที่ ห�องทิพย"วารี 2 
ประธาน: ดร.ยุพดี หัตถสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
รองประธาน: ผศ.ดร.กฤษดา ย่ิงขยัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
08.30 ID รับเชิญ 02 การประยุกตBสร'างเคร่ืองช่ังน้ําหนักมีเสียงบอกสเกลสําหรับโรงเรียนสอนคนตาบอด 
   ภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภB จังหวัดเชียงใหม=     
   ดร.ยุพดี หัตถสิน        

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรB สาขาวิศวกรรมไฟฟ]า คณะวิศวกรรมศาสตรB  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล'านนา ภาคพายัพ เชียงใหม=    

08.50 ID 1215   การออกแบบสายอากาศพาราโบลอยด"คู,แถบความถ่ีกว�างย่ิงยวด 
   ระพินทร" ขัดป_ก1 นิภาภณธ" ศิริพล2 คมศักด์ิ เมฆสมุทร3 และ สมผล โกศัลวิตร"4  

1สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส" สาขาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 
2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า 3วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
4ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

09.10 ID 1222   ระบบประชุมทางไกลด�วยภาพและเสียงโดยใช�เทคโนโลยีอินเตอร"เน็ตโพรโตคอล 
   ธวัชชัย สุวรรณโชติ ธนัญ จารุวิทยโกวิท และชัยพร เขมะภาตะพันธ" 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร"และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย" 

09.30 ID 1277   Dual Band-Reject UWB, CPW-Fed Elliptical Loop Slot Antenna 
   ชนิดร"นนท" จันทร"สกาว1 นิภาภณธ" ศิริพล2 และ คมศักด์ิ เมฆสมุทร3 

1,2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
3วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

09.50 ID 1159   เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํา Failover บนชุดหมายเลขที่อยู, IPv6 แบบ  
   Anycast 
   อนุชา สว,างวงศ"1 และ วรพล ลีลาเกียรติสกุล2 

1บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข,าย คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
2สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข,าย คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร  

 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันศุกรBท่ี 23 พฤษภาคม 2557        Lecture 08.30-12.10 
10.30-12.10: Lecture session 6 

10:30 หัวข'อ การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ�านอัตโนมัติ IV (23EN IV) 
สถานที่  ห�องทิพย"พิมาน 
ประธาน: รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
รองประธาน: ผศ.ธนิต บุญใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) 
10.30 ID 1199   การประเมินศักยภาพการใช�ขยะชุมชนจากเทศบาลนครขอนแก,นเพื่อเป�นพลังงาน 
   ทดแทน 

ณัชชลิดา ศรีประทุม และ ผศ.ดร.ทิพบุฎษ" เอกแสงศรี 
สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล�อม คณะวิศวกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" ปทุมธานี 

10.50 ID 1213   Improvement of a Flat-Plate Solar-Absorption Heat Transformer   
   Combining with a R-236fa Vapor Compression Heat Pump Comparison  
   with Evacuated-Tube Solar Water Heating System 
   Nattaporn Chaiyat  
   School of Renewable Energy, Maejo University, Chiang Mai, Thailand  
11.10 ID 1260   การหาปริมาณกําลังการผลิตไฟฟ	าสูงสุดของโรงไฟฟ	าพลังงานแสงอาทิตย"ของประเทศ 
   ไทย 

ชัชรินทร" นิยติวัฒน"ชาญชัย1 พรระพีพัฒน" ภาสบุตร2, และ วรรัตน" ปFตรประกร3 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล�อม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" ปทุมธานี 
2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" ปทุมธานี 
3ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" ปทุมธานี 

11.30 ID 1236   ปริมาณกําลังผลิตสูงสุดของโรงไฟฟ	าพลังงานลม สําหรับความต�องการพลังงานประเทศ 
   ไทย ในระบบไฟฟ	ามาตรฐาน IEEE 118 บัส 

พรพรรณ พงษ"พันธ"1 พรระพีพัฒน" ภาสบุตร2 และ วรรัตน" ปFตรประกร3 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล�อม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" ปทุมธานี 
2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" ปทุมธานี 
3ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" ปทุมธานี 
 
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันศุกรBท่ี 23 พฤษภาคม 2557        Lecture 08.30-12.10 
10.30-12.10: Lecture session 6 

10:30 หัวข'อ การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ�านอัตโนมัติ IV (23EN IV) 
สถานที่  ห�องทิพย"พิมาน 
ประธาน: รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
รองประธาน: ผศ.ธนิต บุญใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) 
11.50 ID 1241        การศึกษาความสัมพันธ"ของกระแส-แรงดันและกําลังไฟฟ	าของแผงโซล,าเซลล"ขณะถูกบังเงา 

จเร นะราชา1 ธีระศักด์ิ สมศักด์ิ2 และ จัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน1 
1สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ	า สาขาวิศวกรรมไฟฟ	าคณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาคพายัพ เชียงใหม, 
2วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 
เชียงใหม, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันศุกรBท่ี 23 พฤษภาคม 2557        Lecture 10.30-12.10 
10:30 หัวข'อ เทคนิคการออกแบบงานทางด�านวิศวกรรม (23IN) 
สถานที่ ห�องพิณทอง 
ประธาน: อาจารย"มงคล ธุระ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม, (CMTC) 
รองประธาน: อาจารย"วิชาญ จันที มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
10.30 ID รับเชิญ 11 เคร่ืองปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิลีนไกลคอล 
   อาจารยBมงคล ธุระ 
   แผนกวิชาช=างไฟฟ]ากําลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม= 
10.50 ID 1003   เครื่องป_�งเอนกประสงค"ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร" 
   ไวยพจน" ศุภบวรเสถียร และ วิภาวัลย" นาคทรัพย" 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยสยาม 
11.10 ID 1039   การหาค,าความเหมาะสมที่สุดในการควบคุมเครื่องพ,นทรายอัตโนมัติขนาดเล็ก 
   จุฑาทิพย" ทองเดชาสามารถ1 ชัยนิกร กุลวงษ"2 และ สรกฤช ศรีเกษม3  

1,2สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส" คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยวงษ"ชวลิตกุล  
3ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า โรงเรียนนายเรืออากาศ 

11.30 ID 1040   เครื่องกัดช้ินงานอัตโนมัติขนาดเล็ก 
   ชัยนิกร กุลวงษ"1 จุฑาทิพย" ทองเดชาสามารถ2 และ สรกฤช ศรีเกษม3  

1,2สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส" คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยวงษ"ชวลิตกุล  
3ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	า โรงเรียนนายเรืออากาศ  

11.50 ID 1206   Implementation and Design of Autonomous parts; Gear, Brake and  
   Acceleration of the AU Autonomous Caddy car 
   Panuwat Janwattanapong1, Narong Aphiratsakun2  

Faculty of Engineering Assumption University 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันศุกรBท่ี 23 พฤษภาคม 2557        Lecture 10.30-11.50 
10:30 หัวข'อ เกม แบบจําลอง ระบบควบคุม และการสร�างงานวิศวกรรม (23GM&Sim) 
สถานที่ ห�องทิพย"วารี 1 
ประธาน: ผศ.ดร. วันไชย คําเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
รองประธาน: ผศ.ว,าที่ร�อยตรี ดิเรก มณีวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
10.30 ID 1109   การศึกษาแบบจําลองวิศวกรรมการออกแบบช,องทางเดินกระแสขนาดความยาวน�อย 
   กว,าไมโครเมตรสําหรับ อุปกรณ"พีมอส 
   ณัฐพล สกุณา อนุชา เรืองพานิช และ รังสรรค" เมืองเหลือ 

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส" คณะวิศวกรรมศาสตร"  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

10.50 ID 1185   An Extendable and Interactive System for Indoor Bicycling 
   Ittipol Thirasat*, Marong Phadoongsidhi* and Noppanunt Utamaphethaiy 

Computer Engineering Department, King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi, Bangkok 

11.10 ID 1237   เกมเต�นปฏิสัมพันธ"ด�วยกล�องเว็บแคม เพื่อส,งเสริมการออกกําลังกายแบบแอโรบิค  
   นฤเทพ  สุวรรณธาดา 

สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร"เน็ต คณะวิศวกรรมศาสตร"  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

11.30 ID 1274   เกมสร�างจิตสํานึกต,อการท้ิงขยะ: โกแอYทแทรช 
   พิษณุ แก�วเทพ มัชญา ปะทะนมป�ย" และ คมศักด์ิ เมฆสมุทร 

สาขาวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
11.50 ID 1191  ระบบตรวจสอบการเข�าเรียนด�วยแอนดรอยด"แท็บเล็ต 
   ป_ติ กฤตยานุกูล อนันต" ผลเพิ่ม ชัยพร ใจแก�ว และ อภิรักษ" จันทร"สร�าง 

ห�องปฏิบัติการเครือข,ายไร�สาย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" วิทยาเขตบางเขน 
12.10 ID 1254   ระบบควบคุมเครือข,ายไร�สายแบบประหยัด  
   พิสิษฐ"พงศ" วิศาลเจริญย่ิง อภิรักษ" จันทร"สร�าง ชัยพร ใจแก�ว และ อนันต" ผลเพิ่ม 

ห�องปฏิบัติการเครือข,ายไร�สาย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" 

 
 
 
 
 



 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันศุกรBท่ี 23 พฤษภาคม 2557        Lecture 10.30-12.10 
10:30 หัวข'อ การจัดการพลังงาน มลภาวะและส่ิงแวดล�อม (23EnV) 
สถานที่ ห�องทิพย"วารี 2 
ประธาน: ผศ.ดร.กล่ินประทุม ปFญญาป_ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
รองประธาน: ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (RMUTL) 
10.30 ID รับเชิญ 06  การติดตามการดูดซับสารตะก่ัวในน้ําด่ืมโดยใช'แผ=นไคโตซานสังเคราะหB 
   ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล'านนา ภาคพายัพ   
เชียงใหม= 

10.50 ID รับเชิญ 07  การใช'โปรแกรมทางสถิติเพ่ือการวิเคราะหBระบบส่ิงแวดล'อม 
   ผศ.ดร.กล่ินประทุม ปnญญาปoง  

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล'อม คณะวิศวกรรมศาสตรB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล'านนา ภาคพายัพ เชียงใหม=  

11.10 ID 1119  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสมุทรสาครในการมุ,งสู,ประชาคมเศรษฐกิฐ
อาเซียน (AEC) ภายใต�พระราชบัญญัติการให�เอกชนร,วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2556 

   สุมนฑา เอ่ียมเจริญ1 วรรัตน" ปFตรประกร2 และ พรระพีพัฒน" ภาสบุตร3 
1,2ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" ศูนย"รังสิต 
3ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	าและคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" ศูนย"รังสิต  
11.30 ID 1150   แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการมุ,งสู,ประชาคม 
   เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต�พระราชบัญญัติการให�เอกชนร,วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
   พ.ศ. 2556 
   จามรี  ศรีจันทร" วรรัตน" ปFตรประกร2 และ พรระพีพัฒน" ภาสบุตร3 

1,2ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" ศูนย"รังสิต 
3ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ	าและคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" ศูนย"รังสิต  
11.50 ID 1258  การศึกษากระบวนการบําบัดนํ้าเสียโดยการตกตะกอนทางเคมีของโรงงานชุบโลหะด�วย 

ไฟฟ	าชนิด นิกเกิล-โครเมียม 
   อนวัทย นิลเนตร1 และ ผศ. ดร.ทิพบุษฏ" เอกแสงศรี2 

1สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล�อม คณะวิศวกรรมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" ปทุมธานี 
2ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" ปทุมธานี 


