
 

  รายช่ือผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

  กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ  1 ระดับปริญญาโท 

  ณ หอง GL 212 ช้ัน 2 อาคารพจน สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที่ รหัส เวลา ช่ือ - สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หนา 

1 PMO1 11.00-11.15 น. นางสาวปทมวรรณ ศรีตะวัน มหาวิทยาลัยขอนแกน นิติวิทยาศาสตร การทดสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหสารประกอบ

อินทรียในเขมาปน 

56-66 

*** 

2 PMO2 11.15-11.30 น. นางสาวพัสตราภรณ กิจศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

เคมีประยุกต ตัวเรงปฏิกิริยากรดฟอสโฟทังสติกบนซิลิกาจาก

แกลบขาวสําหรับการเปล่ียนไบโอเอทานอลเปน        

ไดเอทิลอเีทอรและเอทิลีน 

67-76 

*** 

3 PMO3 11.30-11.45 น. นางสาวนิภาวรรณ เปงกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

เคมีประยุกต การผลิตเตตระไฮโดรฟูแรนโดยปฏิกริิยาไซโคล            

ดีไฮเดรชันของ 1,4-บิวเทนไดออล 

โดยใชตัวเรงปฏิกิริยากรดชนิดของแข็ง 

77-86 

*** 

4 PMO4 11.45-12.00 น. นางสาวลลิศา เดชนิติรัตน จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ปโตรเคมีและ

วทิยาศาสตรพอลิเมอร 

การสังเคราะหแฮโลจิเนเทตพาราเบนและ            

แฮโลจิเนเทตฟนอกซีเอทานอล 

เปนสารตานแบคทีเรียในผลิตภัณฑคุชชัน 

87-97 

*** 

12.00-13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน 

5 PMO5 13.00-13.15 น.  นายวีระพล พูลสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

วศิวกรรมส่ิงแวดลอม 

 

ปริมาณสารสมที่เหมาะสมสําหรับการกําจัดความขุน

สูงในนํ้าของระบบผลิตนํ้าประปา 

98-104 

*** 



 

ที่ รหัส เวลา ช่ือ - สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หนา 

6 PMO6 13.15-13.30 น. นางสาวสุนิสา สุดไทย มหาวิทยาลัยแมโจ พืชสวน การเจริญเติบโตของตนกล็อกซิเนีย ภายใตสภาวะท่ีมี

การเพ่ิมปริมาณคารบอนไดออกไซด 

105-112 

*** 

7 PMO7 13.30-13.45 น. นางสาวเจษฎารัตน รัตนวรรณี มหาวิทยาลัยขอนแกน เทคโนโลยีธรณี การศึกษารอยเล่ือนมีพลังเบ้ืองตนในพื้นท่ีจังหวัด       

บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

113-120 

*** 

8 PMO8 13.45-14.00 น. นายสุธา ลอยเดือนฉาย มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

วทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การพัฒนาเคร่ืองปรับปรุงความละเอียดของเสนใย 

ดาหลาสวนลําตน 

 121-132 

*** 

9 PMO9 14.00-14.15 น. นายกิตติพงศ พัฒนไพศาลสิน มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

วทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การปรับปรุงเสนใยจากตนปุดสาํหรับการประยุกตใช

งานดานส่ิงทอ 

133-144 

*** 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

  กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ  2 ระดับปริญญาโท 

  ณ หอง GL 213 ช้ัน 2 อาคารพจน สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ที่ รหัส เวลา ช่ือ - สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หนา 

1 PMO10 11.00-11.15 น.  นายปยะวัฒน ปยะศิลป มหาวิทยาลัยขอนแกน ฟสิกส การออกแบบและสรางระบบอิเล็กโตรสปนนิง          

แบบหลอมสําหรับผลิตเสนใยพอลิเมอร 

145-153 

*** 

2 PMO11 11.15-11.30 น. นายณัฐพงษ เชื้อวังคํา มหาวิทยาลัยขอนแกน วสัดุศาสตรและนาโน

เทคโนโลยี 

การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติแมเหล็กในวัสดุ

ซีเมนตคอมโพสิต 

154-165 

*** 

3 PMO12 11.30-11.45 น. นายดุลยวิชญ พละพร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฟสิกส การสังเคราะหวัสดุเชิงประกอบระหวางวัสดุซิลิไซดท่ีมี

แมงกานีสสูงและซิลิกอนดวยวิธีบอลมิลและอัดดวย

ความรอน 

166-176 

*** 

4 PMO13 11.45-12.00 น. นายพงษสิทธ์ิ กระเบา 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ฟสิกส ผลของอุณหภูมใินการเผาตอสมบัติทางไฟฟาเคมีของ

วัสดุแคโทด LiMn0.5Fe0.5PO4/C ท่ีมีโครงสราง

จุลภาคคลายแคปซูลสําหรับแบตเตอร่ีชนิดลิเทียม

ไอออน 

177-186 

*** 

12.00-13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน 

5 PMO14  13.00-13.15 น.  นางสาวบุษราภรณ มูลเหล็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รังสีประยุกตและ

ไอโซโทป 

กระบวนการเตรียม ข้ึนรูปและสมบัติเชิงกล/ไฟฟาของ

วัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL 

187-196 

*** 



 

ที่ รหัส เวลา ช่ือ - สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หนา 

6 PMO15 13.15-13.30 น.   นางสาวปาริชาติ ชะอุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รังสีประยุกตและ

ไอโซโทป 

การสังเคราะหอนุภาคทองขนาดนาโนเพ่ือใชตรวจวัด

ปริมาณสารเคมีกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟส 

197-206 

*** 

7 PMO16 13.30-13.45 น.   นายปุรุเมธ พิพธิวรกุล มหาวิทยาลัยขอนแกน วสัดุศาสตรและนาโน

เทคโนโลยี 

ลิเทียมแลนทานัมไททาเนตสําหรับแบตเตอร่ีลิเทียม

ไอออนชนิดของแข็งท้ังหมด 

207 

*,*** 

8 PMO17 13.45-14.00 น.   นายยุทธนากร คณะพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน วสัดุศาสตรและนาโน

เทคโนโลยี 

การใชประโยชนจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเพ่ือ

ใชทําข้ัวไฟฟาในอุปกรณกักเก็บพลังงานดวยการ

ออกแบบวัสดุนาโน 

208 

*,*** 

9 PMO18 14.00-14.45 น.   นายณัฐพงษ คํามา มหาวิทยาลัยขอนแกน วสัดุศาสตรและนาโน

เทคโนโลยี 

การพรีลิทิเอชันข้ัวแอโนดจากซิลิกอนสําหรับ

แบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออนประสิทธิภาพสูง 

209 

*,*** 

   
          

   

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

  กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ  3 ระดับปริญญาโท 

  ณ หอง GL 214 ช้ัน 2 อาคารพจน สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที่ รหัส เวลา ช่ือ - สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หนา 

1 PMO19 11.00-11.15 น.  นายภาสกร จูหม่ืนไวย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

วศิวกรรมโยธา พฤติกรรมของคนเดินขามถนน บริเวณทางขามที่มีการ

ติดต้ังปุมกดสําหรับคนเดินขาม ; กรณีศึกษา ถนน 4 ชอง

จราจร และถนน 6 ชองจราจร ในเขตพ้ืนที่ชานเมือง

กรุงเทพมหานคร 

210-221 

*** 

2 PMO20 11.15-11.30 น. นายอภิชัย ทานะเวช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วศิวกรรรมความ

ปลอดภัย 

การประยุกตใชโปรแกรมจําลองการอพยพ เพ่ือ

วิเคราะหขีดความสามารถในการอพยพ กรณีศึกษา

โรงงานผลิตช้ินสวนยานยนต 

222-232 

*** 

3 PMO21 11.30-11.45 น. นางสาวสินีนาฏ    โอจารุทิพย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

วศิวกรรมโยธา การศึกษาพฤติกรรมการใชความเร็วของผูใชรถยนตและ

รถบรรทุกเพ่ือเสนอแนะการปรับความเร็วจํากัด 

ใหมีความเหมาะสมบนถนนทางหลวงในสภาวะการไหล

ของจราจรแบบอิสระ 

233-245 

*** 

4 PMO22 11.45-12.00 น. นางสาวภคินี  ทองฤทธ์ิ มหาวิทยาลัย           

ศรีนครินทรวิโรฒ 

วสัดุศาสตร การศึกษาการขึ้นรูปและสมบัติไดอิเล็กทริกจากผลของ

การเจือแลนทานัมในพีซีทีท่ีข้ึนรูปโดยเทคนคิหลอแผน

บาง 

246-255 

*** 

12.00-13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน 



 

ที่ รหัส เวลา ช่ือ - สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ืองภาษาไทย หนา 

5 PMO23 13.00-13.15 น.  นางสาวจิรภา เลือกนารี มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

 

วศิวกรรมเคร่ืองกล 

 

แบบจําลองทางวิสโคอิลาสติกของเสนเอ็นขอตอในวัย

เจริญเติบโต 

256-265 

*** 

6 PMO24  13.15-13.30 น.  นางสาวอุษณีย จันทะสุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถิติประยุกต ชวงความเช่ือม่ันสําหรับผลตางของคามัธยฐานของ

การแจกแจงล็อกปรกติ 

266-277 

*** 

7 PMO25 13.45-14.00 น. นางสาวเบญญาภา วาดสูงเนิน มหาวิทยาลัยขอนแกน คณิตศาสตรประยุกต วิธีหาคาเหมาะสมท่ีสุดเชิงการเรียงสับเปล่ียนสําหรับ

การแกปญหาการใหสีกราฟ 

278-289 

*** 

8 PMO26 14.00-14.15 น. นางสาวจุฑามาศ วงษเพ็ญ มหาวิทยาลัยขอนแกน คณิตศาสตรประยุกต การแกปญหากราฟบริบูรณยอยใหญสุดโดยข้ันตอนวิธี

วิวัฒนาการเชิงผลตาง 

290-298 

*** 

9 PMO27 14.15-14.30 น. นางสาวณหทัย เทพเกษตรกุล มหาวิทยาลัยขอนแกน คณิตศาสตรประยุกต การปรับปรุงวิธีแคนนีสําหรับการตรวจจับขอบของ

รูปภาพ 

299-308 

*** 

10 PMO28 14.30-14.45 น. นายศานตสัมพันธ จิรกุลชยัวงศ มหาวิทยาลัยขอนแกน คณิตศาสตรประยุกต การปรับปรุงการรูจําภาพใบหนาของวิธีไอเกนเฟส 309-316 

*** 

หมายเหตุ * ไมประสงคตีพิมพ *** บทความดูในเว็ปไซต https://conference.kku.ac.th/grc/ 

 


