
  รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

  กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ 1 ระดับปริญญาโท 

  ณ หอง GL 212 ชั้น 2 อาคารพจน สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หมายเหตุ 

1 PMO1 11.00-11.15 น. นายณัฐพงศ  อรุณรัตน มหาวิทยาลัยขอนแกน คณิตศาสตร ขอบเขตของอนุพันธและอนุพันธเชิงขั้วของพหุ

นามบางประเภท 

87-92 

2 PMO2 11.15-11.30 น. นายณัฐวฒัน  สุพร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณิตศาสตร การจําแนกลักษณะเฉพาะของก่ึงริงอันดับ

ปรกติโดยรูปแบบทั่วไปของไอดีลอันดับ 

93-102 

3 PMO3 11.30-11.45 น. นางสาววิลาสินี  เลิศฤทธิพงศ มหาวิทยาลัยมหิดล เคมี การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันและไขมันโดยใช

กระดูกวัวเผาเปนตัวเรงปฏิกิริยา 

103-109 

4 PMO4 11.45-12.00 น. นายเชิดพงศ  ชูเดช มหาวิทยาลัยขอนแกน ฟสิกส การศึกษาอันตรกริยาของ 8-oxodG และ ดีเอ็นเอ

แอพตาเมอรโดยการจําลองแบบพลวัตรเชิง

โมเลกุลเพ่ือการประยุกตดานเซนเซอรเชิงชีวภาพ 

110 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

5 PMO5 13.00-13.15 น.  นางสาวเกษราภรณ  สุนทร

พฤกษ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ธรณีวิทยา แบบจําลองการไหลของนํ้าบาดาลบริเวณ

สถานประกอบการฝงกลบขยะ จังหวัดราชบุรี  

111-122 

6 PMO6 13.15-13.30 น. นางสาวปราณี  รักษาบุญ มหาวิทยาลัยขอนแกน เทคโนโลยีธรณี การศึกษาอุทกธรณเีคมีเพ่ือจําแนกระบบการ

ไหลของนํ้าบาดาล ในพ้ืนท่ีอําเภอหนองหญา

ไซ อําเภอดอนเจดีย และอําเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

123-137 



ท่ี รหัส เวลา ช่ือ - สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หมายเหตุ 

7 PMO7 13.30-13.45 น. นางสาวธัญญา  เพียมูล มหาวิทยาลัยขอนแกน เทคโนโลยีธรณี การหาสัมประสิทธิ์การแพรกระจายและคาตัว

ประกอบความหนวงของการเคล่ือนท่ีของ

สารละลายเกลือผานช้ันดินเค็มดวยแรงแคพิล

ลารี 

138-144 

 

  รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

  กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ 2 ระดบัปริญญาโท 

  ณ หอง GL 213 ชั้น 2 อาคารพจน สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หมายเหตุ 

1 PMO8 11.00-11.15 น. นายศุภกร  เช้ืออ่ํา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

สมบัติของเช้ือเพลิงอัดแทงจากซัง

ขาวโพดและกากตะกอนนํ้าเสียจาก

อุตสาหกรรมพลาสติก 

145-154 

2 PMO9 11.15-11.30 น. นางสาวญาณินี สิทธิสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน เทคโนโลยีสารสนเทศ โมเดลเพ่ือทํานายความสามารถในการชําระ

หน้ีเงินกู กรณีศึกษาสํานักงานสงเสริม

สวัสดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  จังหวัดอุดรธานี 

155-167 

3 PMO10 11.30-11.45 น. นางสาวกิตติมา  สนิทชน มหาวิทยาลัยขอนแกน เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแบบจัดการโลจิสติกสภายในโดยใชทฤษฎี

แถวคอย เทคโนโล RFID และเว็บเซอรวิส : 

กรณีศึกษาโรงงานแปงมันสําปะหลัง 

168-177 



ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หมายเหตุ 

4 PMO11 11.45-12.00 น. นางสาวดลฤดี โตเย็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รังสีประยุกตและ

ไอโซโทป 

กระบวนการข้ึนรูป สมบัติเชิงกล และสมบัติ

การกําบังอนุภาคนิวตรอน ของวัสดุเชิง

ประกอบ UHMWPE/Sm2O3  

 

178-187 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

5 PMO12 13.00-13.15 น.  นายณัฐพล  ศิลปชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมไฟฟา การวิเคราะหปญหาเสถียรภาพแรงดันไฟฟา

โดยใชวิธีคํานวณเสนทางการไหลวิกฤตเทียบ

กับวิธีการคํานวณการไหลของกําลังไฟฟา

แบบตอเน่ือง 

188-199 

6 PMO13 13.15-13.30 น. นายจักกาย  ลวรตันากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมไฟฟา ผลกระทบของขนาดและตําแหนงเช่ือมตอ

ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระจายตัว ท่ีมีผลตอ

ระยะเวลาคืนทุนเม่ือคํานึงถึงคาปรับตัว

ประกอบกําลังไฟฟา 

200-209 

7 PMO14 13.30-13.45 น. นายธนณฐั  ปะกินําหัง มหาวิทยาลัยขอนแกน วิศวกรรมพลังงาน การควบคุมระบบติดตามดวงอาทิตยดวย

มอเตอรเด่ียวแกนคูโดยใชฟซซีลอจิก 

210-218 

 

 

 



  รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

  กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ 3 ระดับปริญญาโท 

  ณ หอง GL 214 ชั้น 2 อาคารพจน สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

1 PMO15 11.00-11.15 น. นายสุรภพ  อุดาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมการจัดการ การปรับปรุงทาทางของผูนวดแผนไทยตาม

หลักการยศาสตร 

219-228 

2 PMO16 11.15-11.30 น. นางสาวธฤษวรรณ  

สุพิพัฒนโมลี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิศวกรรมทรัพยากร

นํ้า 

การประเมินศักยภาพน้ําบาดาล พ้ืนท่ีศูนย

ศึกษาการพัฒนาหวยทราย อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําร ิดวยแบบจําลอง Visual 

Modflow 

229-241 

3 PMO17 11.30-11.45 น. นายสุเมธ   มาเมือง มหาวิทยาลัยขอนแกน วิศวกรรมโยธา การประยุกตใชแบบจําลองสภาพจราจรระดับ

จุลภาคสําหรับการจัดการจราจรถนนโครงขาย

โดยรอบสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน 

แหงท่ี 3 

242-253 

4 PMO18 11.45-12.00 น. นายสุรชัย  นํานาผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วศิวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม 

การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนา

โครงการชลประทานโดยวิธีวิเคราะห

ตามลําดับชั้น: กรณีศึกษาโครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาปากพนังลาง  

254-266 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 



ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

5 PMO19 13.00-13.15 น.  นายสรายุทธ   นาครอด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วศิวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม 

การจําลองการพังทลายของเขื่อนอางเก็บนํ้า

หวยนํ้าใส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

267-276 

6 PMO20 13.15-13.30 น. นายวิทยา  อาวุธเพชร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วศิวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม 

การประเมินคาดัชนีความวิกฤตดานนํ้าของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

277-290 

7 PMO21 13.30-13.45 น. นายปกรณ  ณ ศิริ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วศิวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดลอม 

โคงกฎการปฏิบัติการอางเก็บนํ้าท่ีเหมาะสม

โดยใชวิธฮีารโมนีเซิรช: กรณีศึกษาอางเก็บนํ้า

หวยนํ้าใส 

291-304 

 

 

  รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

  กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ 4 ระดับปริญญาโท 

  ณ หอง GL 215 ชั้น 2 อาคารพจน สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

1 PMO22 11.00-11.15 น. นางสาวชุติกาญจน  ชูสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถิติประยุกต การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห

การถดถอยแบบริดจ แลซโซ และแลซโซแบบ

ปรับปรุง ในตัวแบบการถดถอยปวซง ภายใต

ขอมูลท่ีมีมีมิติสูงแบบบางเบา และตัวแปร

อิสระมีความสัมพันธกันสูง 

305-314                 



ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

2 PMO23 11.15-11.30 น. นางสาวชนกานต  สังขบุญชู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถิติประยุกต ชวงความเช่ือมั่นของวาลดแบบใหม สําหรับ

ผลตางของสัดสวนทวินามโดยใชกับขอมูลแบบ

จับคู 

315-325 

3 PMO24 11.30-11.45 น. นางสาวกุลนิดา  เหมะรักษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถิติประยุกต ชวงความเช่ือมั่นสําหรับสวนกลับของคาเฉล่ีย

ประชากรปรกติ เม่ือทราบคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของประชากรและปริภูมิ

พารามิเตอรมีขอบเขต 

326-336 

4 PMO25 11.45-12.00 น. นายประพันธ  กลอมพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถิติประยุกต การกําหนดเมทริกซสหสัมพันธแรกเริ่มใน

อัลกอริทึมนอรทาโดยวธีิการจําลอง 

 

337-348 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

5 PMO26 13.00-13.15 น.  นางสาวอุไซนา  นิยมเดชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถิติประยุกต การใชภาวะนาจะเปนเเบบโปรไฟลท่ีมีการ

แปลงพารามิเตอรเพ่ือสรางชวงความเช่ือมั่น

เเบบวัลด สําหรับคาเฉล่ียของการเเจกเเจงอิน

เวอรสเกาสเซียน 

349-361 

6 PMO27 13.15-13.30 น. นายดุสิต ชัยประสิทธิกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถิติประยุกต การเปรียบเทียบวธิีการประมาณ

คาพารามิเตอรของการแจกแจงไวบูลเม่ือ

ขอมูลถูกตรวจตัดแบบสุม 

362-376 



ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

7 PMO28 13.30-13.45 น. นางสาวโชติกา  วุฒิสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถิติประยุกต อัลกอริทึมใหมโดยใชควอนไทลของภาวะ

นาจะเปนเพ่ือสรางชวงความเช่ือม่ันสําหรับ

ความแตกตางระหวางสองสัดสวน 

377-388 

  

 

 

  
รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

 
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ 1 ระดับปริญญาโท 

 
ณ  หอง GL 314  ช้ัน 3  อาคารพจน  สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

1 PMP1 13.00-14.30 น. นางสาวอภิญญา  อัศวสันติ มหาวิทยาลยัขอนแกน การรับรูจากระยะไกล

และระบบสารสนเทศ

ภมิูศาสตร 

การประยุกตระบบสารสนเทศภมิูศาสตรใน

การวิเคราะหหาพื้นท่ีเหมาะสมสําหรับสราง

แหลงกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร: กรณีศึกษา

อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ 

389-396 

2 PMP2 13.00-14.30 น. นางสาวภัคชาดา  สมสูง มหาวิทยาลัยขอนแกน การรับรูจากระยะไกล

และระบบสารสนเทศ

ภมิูศาสตร 

การเปรยีบเทียบแบบจําลองความสูง SRTM

และ ASTER GDEMรายละเอียด30 เมตร: 

พ้ืนที่ศึกษาภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเทศไทย 

 

397-407 



ที ่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

3 PMP3 13.00-14.30 น. นางสาวลลิดา สกุลวราวิวัฒน มหาวิทยาลัยมหิดล เทคโนโลยีการจัดการ

ส่ิงแวดลอม 

การวิเคราะหความออนไหวของพารามิเตอรทาง

อุทกวิทยาสําหรับลุมน้ําวังดวยแบบจําลอง SWAT 

408-416 

4 PMP4 13.00-14.30 น. นายกานตพงศ ดวงพัสตรา มหาวิทยาลัยมหิดล เทคโนโลยีการจัดการ

ส่ิงแวดลอม 

การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการ

ใชประโยชนท่ีดินภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศตอปริมาณน้ําทา ในลุมน้ําแมแจม 

417-425 

5 PMP5 13.00-14.30 น. นางสาววรัญฑิญา ธาดา มหาวิทยาลัยขอนแกน นิติวิทยาศาสตร การศึกษานํารองแบบแผนเสนเลือดดําหลังมือ

ในคูแฝดสําหรับงานดานนิติวิทยาศาสตร 

426-435 

6 PMP6 13.00-14.30 น. นางสาวศิรินันท  วรเดช มหาวิทยาลัยขอนแกน นิติวิทยาศาสตร การศึกษานํารองรูปแบบเสนเลือดดําบริเวณ

หลังมือในเครือญาติเพ่ือใชในงานนิติ

วทิยาศาสตร 

436-442 

   
รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

 
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ 2 ระดับปริญญาโท 

 
ณ  หอง GL 314  ช้ัน 3  อาคารพจน  สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

1 PMP7 13.00-14.30 น. นางสาวจุฑารตัน ยนตชัย มหาวิทยาลยัขอนแกน ฟสิกส ผลของการเติม Sb ตอโครงสรางและสมบัติ

เชิงฟสิกสของวัสดุออกไซดเดลาฟอสไซท 

CuCrO2 

443-450 



ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

2 PMP8 13.00-14.30 น. นางสาวพรทิพย ศิริยา มหาวิทยาลัยขอนแกน ฟสิกส การสังเคราะหและสมบัติทางไดอิเล็กตริกของ

วสัดุเซรามิก (In0.5Nb0.5)0.1Ti0.9O2 

451-458 

3 PMP9 13.00-14.30 น. นายศรราม  โอทาตะวงศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ฟสิกส การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุ

เซรามิก CaCu3Ti4O12  และการทําคอมโพสิต 

กับวัสดุเซรามิก กลุม TiO2 

459-465 

4 PMP10 13.00-14.30 น. นายพรพชร  บุนนาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถิติประยุกต ชวงความเช่ือม่ันสําหรับอัตราสวนของคาเฉลี่ย

ของการแจกแจงแบบล็อกปกติสําหรับ

ประชากรสองกลุมเม่ือไมทราบคาเฉลี่ยและ

ความแปรปรวนของประชากรหน่ึงกลุม 

466-475 

5 PMP11 13.00-14.30 น. นายวิทวัส  พันชัย มหาวิทยาลัยขอนแกน วสัดุศาสตรและนาโน

เทคโนโลยี 

การศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับกลไกระดับโมเลกุล

ของแอปตาเซนเซอรชนิดเปล่ียนสีไดท่ีใช

อนุภาคนาโนทองสําหรับการตรวจวัดโอครา

ทอกซิน เอ โดยวิธีพลวัติเชิงโมเลกุล 

476 

6 PMP12 13.00-14.30 น. นายภควัต  ทุมจีน มหาวิทยาลัยขอนแกน วสัดุศาสตรและนาโน

เทคโนโลยี 

การจําลองเชิงโมเลกุลของแอนติแปดอ็อกโซดี

จีแอพตาเมอรและการทําพันธะของอนุภาคนา

โนทองท่ีถูกเคลือบดวยซิสเทียรมีนสําหรับ

เซ็นเซอรท่ีมองเห็นไดดวยตาเปลา 

477 

 


