
กำหนดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 

(The 5th National Conference of Industrial Technology : 5th ITECH CON) 

ในหัวขอ “การพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อทองถิ่นเขมแข็งอยางย่ังยืน” 

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
 

Session 2 เคร่ืองกล การผลิต และ Session 1 ไฟฟา    

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ อาคารศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 2  หอง Training Room 1 

ประธานกลุมยอย : อ.ดร.จิตกร กนกนัยการ   

เวลา หมายเลข ช่ือบทความ ผูนำเสนอ 

13.00-13.15 น. ID 2-4 การศึกษาอุณหภูมิในตูอบแหงจากการดึงพลังงานความรอนท้ิงของระบบปรับอากาศแบบ

แยกสวน 

สิริสวัสดิ ์ จึงเจริญนิรชร 

13.15-13.30 น. ID 2-1 

 

การออกแบบและทดลองเครื่องยอยเปลือกสับปะรดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เนตรตะวัน โสมนาม, จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย 
 และ ทองแทง ทองลิ่ม 

13.30-13.45 น. ID 2-2 

 

ฉนวนกันความรอนใตหลังคาคอนกรีต โดยประยุกตใชยางฟองน้ำเซลลปดจากยาง

ธรรมชาติชนิด STR 20  

ธีระทัศน โสภากิติบูรณ 

13.45-14.00 น. ID 2-3 

 

การออกแบบและการพัฒนาเครื่องตีแปงขนมจีนขนาดเล็ก  วีระยุทธ สรุิคำ, นพดล  อ่ำดี และ  

กูเกียรติ  ครองระวะ 

14.00-14.15 น. ID 2-5 

 

การออกแบบและสรางแมพิมพในงานข้ึนรูปตัดเกือกมาสำหรับรองเทา 

 

วัฒนพงศ ออนนุม, วสันต นาคเสนีย ,  

เชิดชัย ธุระแพง และ ทองแทง ทองลิ่ม 

14.15-14.30 น. ID 1-3 การออกแบบและสรางเครื่องเก็บเก่ียวน้ำตาลโตนดอัตโนมัติ ราเชณ คณะนา 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 



Session 2 เคร่ืองกล การผลิต และ Session 1 ไฟฟา    

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ อาคารศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 2  หอง Training Room 1 

ประธานกลุมยอย : อ.ดร.จิตกร กนกนัยการ   

เวลา หมายเลข ช่ือบทความ ผูนำเสนอ 

14.45-15.00 น. ID 1-1 ชุดเครื่องทดสอบสัญญาณดวยออสซิลโลสโคปกับการกำเนิดสัญญาณ สุขุม หลานไทย 

15.00-15.15 น. ID 2-6 

 

อิทธิพลของหัวฉีดน้ำฝอยและจำนวนครั้งในการใหปุยดวยเครื่องใหปุยน้ำแบบก่ึงอัตโนมัติ 

 
สกล นันทศรวีิวัฒน, สงา มุงงาม ,  

วันเฉลิม ทองสงา และ ณัฐพล หัสสะโต 

15.15-15.30 น. ID 2-7 การศกึษามุมของแผนสะทอนแสงดานลางตูอบพลังงานแสงอาทิตย 

ที่มีผลตอการตากกลวยทั้งสองดาน 

โชติวุฒิ ประสพสุข 

 

15.30-15.45 น. ID 1-4 การศกึษาเปรียบเทียบการทำงานของอินเวอรเตอร 5 ระดับ ระหวางฟลายอิ้งคาปาซิเตอร

และไดโอดแคลมป ดวยเทคนิคพีดับบลิวเอ็มชนิดแคเรียรหลายระดับท่ีมีลักษณะแคเรียร

ซอนกัน (COPWM) 

สถิตยพร เกตุสกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 



Session 3 การจัดการอุตสาหกรรม อุตสาหการ โลจิสติกส    

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ อาคารศนูยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 2  หอง Training Room 3 

ประธานกลุมยอย : ผศ.ดร.ปรียาวดี ผลเอนก 

เวลา หมายเลข ช่ือบทความ ผูนำเสนอ 

13.00-13.15 น. ID 3-11 การวิเคราะหการลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

กรณศีึกษา โรงงานผลิตขวดพลาสติกแหงหนึ่งในจังหวัดสิงหบุรี 

พีรญา เตาทอง 

 

13.15-13.30 น. ID 3-1 การลดรอบเวลาการผลิตชิ้นสวนรถยนต : ขั้นตอนการประกอบนอตสกรูเขากับแผนคลิป จิณณวัตร กันเรือน*, ธีรวัฒน อยูด,ี  

ปยะพงษ หริ่มแกว และ ธนธัช มั่นมงคล 

13.30-13.45 น. ID 3-2 การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นสวนเบาะรถยนต: ข้ันตอนการเย็บรองกลางลูกฟูก 

เบาะแนวตะเข็บ 

วนันชา เทียนทอง*, สุริยา พุทธวักขิต,  

วีรวัฒน ประเสริฐ และ ยุทธณรงค จงจันทร 

13.45-14.00 น. ID 3-3 การลดปริมาณของเสียในกระบวนการตรวจเช็คผลิตภัณฑลิปสติก วรวิทย สงวนพันธ*,และ คณิศร ภูนิคม 

14.00-14.15 น. ID 3-4 การปรับปรุงประสิทธิภาพงานซอมบำรุงในกระบวนการผลิตของโรงงานทอผา ชัยเดช อัศวปรีชานนท*  วสันต นาคเสนีย   

และ ชูศักดิ์ พรสิงห 

14.15-14.30 น. ID 3-5 การปรับปรุงกระบวนการประกอบแกนบังคับพวงมาลัยรถยนต 

กรณีศึกษา: บริษัทผลิตชิ้นสวนรถยนต 

กิตติพงษ แสงบุดด*ีและ คณติศร ภูมิคม 

 

14.30-14.45 น. ID 3-6 การจัดการเทคโนโลยีพัฒนากระถางตนไมจากขุยมะพราวดวยวิธีการอัดขึ้นรูป 

โดยวิสาหกิจชุมชนอัมพวา 

จตุภัทร จินดาศักดิ*์, จินตศกัดิ์ กาญจนอโนทัย 

และ ทองแทง ทองลิ่ม    

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

15.00-15.15 น. ID 3-7 บรรจุภัณฑของมังคุดสำหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฤติยา เกิดผล*, ปรัชภรณ เศรษฐเสถียร  

และไพลิน ทองสนิทกาญจน 



Session 3 การจัดการอุตสาหกรรม อุตสาหการ โลจิสติกส    

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ อาคารศนูยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 2  หอง Training Room 3 

ประธานกลุมยอย : ผศ.ดร.ปรียาวดี ผลเอนก 

เวลา หมายเลข ช่ือบทความ ผูนำเสนอ 

15.15-15.30 น. ID 3-8 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสำหรับโรงงานถานอัดแทงไรควัน คุลยา ศรีโยม*, ศรีวรรณ ขำตร,ี ฟาริดา ซาชา 

และ ธนพงศ วุนแสง 

15.30-15.45 น. ID 3-9 การศกึษาปจจัยที่มีผลตอเวลาของนักกีฬาขามสิ่งกีดขวางประเภทบุคคล 

ดวยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุและโลจิสติกส 

กฤษดา สีแพง*, คเณศ พันธุสวาสดิ์1  

และ จันทรเพ็ญ อนุรัตนานนท 

15.45-16.00 น. ID 3-10 การประยุกตใชบทเรียนประเด็นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ชยพล   เรืองเดช 

16.00-16.15 น. ID 3-12 การลดรอบระยะเวลาการดำเนินงานในคลังสินคา SBM2  

บริษัทสมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด ดวยระบบ QR Code 

ถิรภร สายทอง, สิทธิเดช กุลบุตร,  

และ ปรียาวดี ผลเอนก 

16.15-16.30 น. ID 3-14 ประเทศไทย 4.0 กับผูใหบริการดานโลจิสติกส กัญญทอง หรดาล*, และ ภัคระวี แหวนเพชร 

 

 

 

 

 

 



Session 4 อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอร    

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ อาคารศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 2  หอง Training Room 4 

ประธานกลุมยอย : รศ.ดร.สนัติ ตันตระกูล 

เวลา หมายเลข ช่ือบทความ ผูนำเสนอ 

13.00-13.15 น. ID 4-11 โปรแกรมชวยฝกทาทางการออกกำลังกายทาสควอชดวยกลองวีดิทัศน 

 

ศิริพร เขตตทอง, อัจฉรา จิระประพาฬ 

และ นนทรัฐ บำรุงเกียรต*ิ  

13.15-13.30 น. ID 4-1 ทุนสงสัญญาณขอความชวยเหลือทางทะเล 

 

สมชาย สาลีขาว, อมรเทพ เพชรทอง  

และ ภานุวัฒน แกวไทรเลิศ 

13.30-13.45 น. ID 4-2 การระบุตัวตนโคนมพันธุโฮลสไตนขณะแสดงอาการเปนสัดโดยการถูกปนทับ 

ดวยเทคนิค Scale Invariant Feature Transform 

วัชระ นิลเพชร* และ นฤมล ชูเมือง 

13.45-14.00 น. ID 4-3 ระบบเฝาระวังการเขาใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรผานแอปพลิเคชันไลน วาสนา วงศษา* และ ศรัญญา ตรีทศ 

14.00-14.15 น. ID 4-4 การพยากรณพฤติกรรมผูบริโภคสินคาประเภทรถยนตสวนบุคคลดวยการวิเคราะห 

การถดถอยโลจิสติค 

ขวัญเรือน รัศมี* และ นฤมล ชูเมือง 

14.15-14.30 น. ID 4-5 การประยุกตใชอัลกอริทึมวิธีนาอีฟเบสเพ่ือหาประสิทธิภาพการพยากรณผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา 

สุดารัตน  เทียนนอย*, นฤมล ชูเมือง3  

และ เชิดชัย ธุระแพง 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45-15.00 น. ID 4-10 วงจรกำเนิดสัญญาณไซนหลายเฟสที่ปรับคาไดดวยวิธีการเชิงอิเล็กทรอนิกส 

โดยใชวงจร CCCCTAs 

ธาดา คำแดง 

 

15.00-15.15 น. ID 4-6 ระบบตรวจจับใบหนาบุคคลตองสงสัยเพื่อปองกันบุคคลตางดาว 

ลักลอบเขาราชอาณาจักรไทย 

คำนึง วงศปรีชากร*,และ นฤมล ชูเมือง 

 



Session 4 อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอร    

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ อาคารศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 2  หอง Training Room 4 

ประธานกลุมยอย : รศ.ดร.สนัติ ตันตระกูล 

เวลา หมายเลข ช่ือบทความ ผูนำเสนอ 

15.15-15.30 น. ID 4-7 ระบบการพยากรณความเสี่ยงอัจฉริยะในธุรกิจการบริการสินเชื่อบนพื้นฐานของพฤติกรรม

ลูกคาดวยเทคนิค SMO 

จิตติมาภรณ ฉายสุวรรณ และ นฤมล  ชูเมือง 

15.30-15.45 น. ID 4-8 ระบบการแจงเตือนเรียนหลับขณะเรียนออนไลนดวยการตรวจสอบภาพใบหนาและดวงตา 

 

จิตตภู พูลวัน*และ ศิลปะชัย กลิ่นไกล 

15.45-16.00 น. ID 4-9 เครื่องจำหนายบะหมี่ก่ึงสำเร็จรูปอัตโนมัติผาน NB-IoT 

 

สิทธิณัฐ  งามบุษยรัตน, ณรงคกร  วรภักด,ี  

ทิพยรัตน จันทรสิงห และ  

อินทวดี  จันทรทักษิโณภาส* 

16.00-16.15 น. ID 4-12 การใชงานโปรโตคอลมอดบัส RTU และ TCP โดยใช ESP32 สำหรับตัวควบคุมแบบฟซซี่ 

 

สมพร เตียเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Session 5 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สถาปตยกรรม และโยธา 

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ อาคารศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 2  หอง Training Room 5 

ประธานกลุมยอย : ผศ.ดร.ชรินทร นมรักษ 

เวลา หมายเลข ช่ือบทความ ผูนำเสนอ 

13.00-13.15 น. ID 5-3 การศึกษาคุณภาพน้ำที่กรองผานชุดกรองน้ำฉุกเฉินเพื่อผูประสบภัย 

 

ภาณุวัฒน  ธนะศักดิ์ศรี* วรพจน รุจิภัทรมงคล 

นายณัฐพงศ วชิรกิจกุล และรติมา จุยเจริญ 

13.15-13.30 น. ID 5-4 การศกึษากำลังอัดของแผนพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเสริมดวยไมไผตง สุธาสินี อินตุย 

13.30-13.45 น. ID 5-6 การพัฒนารูปแบบเฟอรนิเจอรไมสักเหลือใชจากกระบวนการผลิต  

สำหรับกลุมวิสาหกิจผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรจากรากไม ตอไม จังหวัดแพร 

อุสุมา พันไพศาล, สิงหา  ปรารมภ* และนิรัช สุด

สังข 

13.45-14.00 น. ID 5-7 การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑผาทอพื้นเมืองบานน้ำใสใต อำเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ 

อุสุมา พันไพศาล, อังกาบ บุญสูง* และ พิชินาถ 

เส็งเมือง 

14.00-14.15 น. ID 5-8 Design of an anti-washout underwater concrete for an undersea concrete 

structure repair 

Samita Chaikasatsin*, Chalermchai 

Wanichlamlert, Parnthep Julnipitawong 

and Somnuk Tangtermsirikul 

14.15-14.30 น. ID 5-9 อิฐดินดิบผสมน้ำยางพาราธรรมชาติสำหรับการกอสรางบานดิน สุรัตน ศรีจันทร* และ วีระศักดิ์ ละอองจันทร 

14.30-14.45 น. ID 5-10 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาเตาเผาถานใหแกชุมชนบานหนองโดนนอย  

ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี

อิษฎ รานอก 

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

 

 



Session 6  วิจัยเพื่อการพฒันากระบวนการเรียนรู และอื่นๆ 

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ อาคารศนูยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 2  หอง Training Room 2 

ประธานกลุมยอย : อ.ดร.วิทยา พันธุพา 

เวลา หมายเลข ช่ือบทความ ผูนำเสนอ 

13.00-13.15 น. ID 6-8 ระบบควบคุมการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟาภูฐานและการประยุกตใช NB-IoT  

สำหรับตรวจสอบสภาพแวดลอมในโรงเรือน 

พิชิต อวนไตร*,  ธวัชชัย แวนแกว และ  

ธารทิพย พัฒนภาดา 

13.15-13.30 น. ID 6-1 การวิเคราะหประเมินเพ่ือตัดสินใจลงทุนเครื่องนับจำนวนกระสอบอาหารสัตว 

ในโรงงานผลิตอาหารสัตวจังหวัดราชบุร ี

ณิภารัตน บุญกุล*, ทองแทง ทองลิ่ม,  

ชูศักดิ์ พรสิงห, และนพดล อ่ำด ี

13.30-13.45 น. ID 6-2 พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากใชสารเคมีกำจัดศตัรูพืชของเกษตรกร 

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานหนองไผ จังหวัดราชบุรี 

อมลรดา  รงคทอง* , ไพฑูรณ เหมือนเพ็ชร  

และ ขณัฏฐาพรรณ ปานณรงค 

13.45-14.00 น. ID 6-3 ปริมาณสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (PAHs) ที่ดูดซับบนฝุนละออง 

ขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ผูพักอาศัยในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพฯ ไดรับ  

ขณัฏฐาพรรณ ปานณรงค*,  

ทรรศนีย พฤกษาสิทธิ ์ และ จุรีภรณ แกวจันดา 

14.00-14.15 น. ID 6-4 ความสัมพันธของฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 กับมลสารทางอากาศ 

หลังภาวะวิกฤตการฟุงกระจายฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในจังหวัดราชบุร ี

ไพฑูรย เหมือนเพ็ชร*, จันทิมา ดรจันทรใต  

และ อมลรดา รงคทอง1 

14.15-14.30 น. ID 6-5 ผลของการสอนโดยการสอดแทรกคำคมที่มีตอพฤติกรรมความสนใจเรียน 

ในรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรม ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 

ธวัชชัย  ประหยัดวงศ*, รังรอง งามศิร ิ 

และเชิดชัย ธุระแพง 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45-15.00 น. ID 6-6 การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑเจลทาผิวจากสารสกัดวานหางจระเข ศิวาพัชญ จิรโชติเกศกุล* และ ญษมณ ละทัยนิล 

15.00-15.15 น. ID 6-7 การพัฒนาผลิตภัณฑชาสมุนไพรจากผลแกของชมพูพันธุทับทิมจันทรจังหวัดราชบุรี ญษมณ ละทัยนิล 

 


