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ตารางที่ 1: กําหนดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
เวลา
8:00-9:15

หอง HORNBILL-1
ประธาน: ผศ.ดร. กีรติ สุลักษณ
รองประธาน: อ.ดร. สนันตนเขม อิชโรจน

หอง HORNBILL-2
ประธาน: อ.ดร. ธีระชาติ พรพิบูลย
รองประธาน: อ.กนตธร ธรรมกุล

ECE0001-0004, 0007

ECE0005-0006, 0008-0010

9:15-9:30
9:30-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-15:15

ประธาน: อ.ดร. ชัยยุทธ สัมภวะคุปต
รองประธาน: อ.ดร.โศรฎา แข็งการ

หอง HERON-1
ประธาน: รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
รองประธาน: อ.พรพรม บุญพรม

หอง HERON-2
ประธาน: ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ
รองประธาน: ผศ.ดร.สุภกิจ รูปขันธ

หอง VANDA
หอง FALCON-2
ประธาน: รศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชยกุล ประธาน: ผศ.ดร. วิรชัย โรยนรินทร
รองประธาน: อ.ดร.เอกรงค สุขจิต รองประธาน: อ.ดร. วิทูรย เห็มสุวรรณ

SEU0001-0005
SEU0006-0010
EM0001-0005
WHA0001-0005
รับประทานอาหารวาง
ประธาน: ผศ.ดร. ภานุ ประทุมพนรัตน ประธาน: ผศ.ดร.กิตติ สถาพรประสาธน ประธาน: ผศ.ดร.ขวัญชัย จอยเจริญ ประธาน: รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชยกุล ประธาน: รศ.ดร. พานิช อินตะ
รองประธาน: อ. กนตธร ธรรมกุล
รองประธาน: อ.พรพรม บุญพรม
รองประธาน: ผศ.ดร.สุภกิจ รูปขันธ
รองประธาน: อ.ดร.เอกรงค สุขจิต รองประธาน: อ.ดร. วิทูรย เห็มสุวรรณ

ECE0011-0012, 0033, 0014-0016

ECE0017-0022

SEU0011-0016
BBE0001-0006
EM0006-0007, 0010-0013
WHA0006-0011
หอง FALCON-1: พิธีเปดการประชุม, บรรยายพิเศษ (Keynote Speaker)
รับประทานอาหารกลางวัน
ประธาน: อ.ดร. พลเทพ เวงสูงเนิน
ประธาน: ผศ.ดร. สมชาย มณีวรรณ
ประธาน: ผศ.ดร.บุญเรือง มะรังศรี ประธาน: ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ ประธาน: อ.ดร.อนุสรณ วรสิงห
ประธาน: รศ.ดร. บัณฑิต กฤตาคม
รองประธาน: อ.ดร. ณัฐดนย พรรณุเจริญวงษ รองประธาน: อ.ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน รองประธาน: อ.ดร.ธีทัต ดลวิชัย
รองประธาน: อ.ดร. พรสวรรค ทองใบ รองประธาน: ผศ.ดร.กระวี ตรีอํานรรค รองประธาน: อ.อภิลักษณ หลอนกลาง
ECE0023-0031

EMP0001-0009

SEU0017-0025
SEU0026-0034
EA0001-0009
WHA0012-0020
15:15-15:30
รับประทานอาหารวาง
ประธาน: อ.ดร. ธงชาติ เกิดผล
ประธาน: อ.ดร. จารินี จงปลื้มปติ
ประธาน: อ.ดร. ภาณุศักดิ์ มูลศรี ประธาน: ผศ.ดร.การุญ ฟงสุวรรณรักษ ประธาน: ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ ประธาน: รศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ
รองประธาน: อ.ดร. ณัฐดนย พรรณุเจริญวงษ รองประธาน: อ.ดร.อัฎฐพล อริยฤทธิ์
รองประธาน: อ.ดร.ธีทัต ดลวิชัย รองประธาน: อ.อภิลักษณ หลอนกลาง รองประธาน: ผศ.ดร.กระวี ตรีอํานรรค รองประธาน: อ.ดร.วิกันดา ศรีเดช
15:30-17:30
SGST0001-0004
ECE0032, 0013, 0034-0038
ECE0039-0045
BBE0007-0012, 0014
BBE0015-0021
EA0010-0014 & EM0014-0016
ประชุมเครือขายฯ 16:30-17:30
18:00-22:00
หอง FALCON-1: งานเลี้ยงตอนรับ, พิธมี อบธงสําหรับเจาภาพปถดั ไป, และพิธีปด
หมายเหตุ: คํายอสาขาบทความตางๆ เปนดังนี้
1. การจัดการและนโยบายพลังงาน (Energy Management and Policy: EMP)
5. การอนุรักษพลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Conservation and Efficiency: ECE)
2. พลังงานแสงอาทิตยและการใชประโยชน (Solar Energy and Utilization: SEU)
6. พลังงานเพื่อการเกษตร (Energy for Agriculture: EA)
3. พลังงานชีวมวลและชีวภาพ (Biomass and Bioenergy: BBE)
7. Smart Grid and Smart Technology: SGST
4. พลังงานลม พลังงานน้ํา และพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น ๆ (Wind, Hydro and Alternative Energy: WHA) 8. วัสดุศาสตรพลังงาน (Energy Materials: EM)

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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กําหนดการ
ประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทศ ครั้งที่ 15
ระหวางวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2562
ณ เดอะ กรีนเนอรี่ เขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
__________________________________________
ตารางที่ 2: กําหนดการงานประชุมวิชาการฯ

อังคาร
21 พ.ค. 2562

พุธ
22 พ.ค. 2562

13:00 – 17:00 น.
- ลงทะเบียนเขารวมงานประชุม
- อัพโหลดไฟลนาํ เสนอ

07:00 – 08:00 น.
- ลงทะเบียนเขารวมงานประชุม
- อัพโหลดไฟลนาํ เสนอ

08:00 – 11:00 น.
- นําเสนอบทความ จํานวน 6 หอง
- รับประทานอาหารวาง (Break)
- นําเสนอบทความ จํานวน 6 หอง

11:00 – 12:00 น.
- พิธีเปด (Opening Ceremony)
- บรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) :
เรื่อง “นวัตกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืน”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีรชัย อาจหาญ

12:00 – 13:00 น.
- รับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13:00 – 17:30 น.
- นําเสนอบทความ จํานวน 6 หอง
- รับประทานอาหารวาง (Break)
- นําเสนอบทความ จํานวน 6 หอง
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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18:00 – 22:00 น.
- งานเลี้ยงตอนรับ (Banquet)
- พิธีมอบธงสําหรับการเปนเจาภาพปถัดไป
- พิธีปด (Closing Ceremony)

พฤหัสบดี
23 พ.ค. 2562

8:30 – 12:00 น.
- Technical Tour : ไรองุน PB Valley KhaoYai Winery” อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา (คาบริการ 300 บาท/คน รวมบริการรถรับ-สงจากโรงแรมที่จัดงาน)
- http://www.pbvalley.com/wine-tour/
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กําหนดการนําเสนอบทความ Parallel Sessions
หอง HORNBILL-1 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 8:00 – 9:15 น
สาขาบทความ การอนุรักษพลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Conservation and Efficiency: ECE)
ประธานการนําเสนอบทความ ผศ.ดร. กีรติ สุลักษณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. สนันตนเขม อิชโรจน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
08:00
ECE0001 โครงการศึกษาจัดทํามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความรอนอุณหภูมิต่ํา
ฉันทนา พันธุเหล็ก
08:15
ECE0007 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตพลังงานไฟฟาและความรอนในอุตสาหกรรมน้ําตาล
ฉันทนา พันธุเหล็ก
08:30
ECE0002 การออกแบบระบบประจุแบตเตอรี่บนรถตุกตุกไฟฟา
รัชต มั่งมีชัย
08:45
ECE0003 การจําลองพฤติกรรมการเผาไหมของเตาประหยัดแกส S-10 ดวยวิธี
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
ภัทราวรรณ ชิมชม, อนิรุตต มัทธุจักร, มานะ วิชางาม, ธนรัฐ ศรีวีระกุล และ
เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล
09:00
ECE0004 การศึกษาอิทธิพลของมุมเอียงของรูทางออกของหัวเตาตอพฤติกรรมการถายเทความรอน
สูภาชนะของเตาแกสแรงดันสูงโดยพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
มานะ วิชางาม, อนิรุตต มัทธุจักร, ธนรัฐ ศรีวีระกุล, เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล และ
สุทธิศักดิ์ พงศธนาพาณิช
9:15 – 9:30
พักรับประทานอาหารวาง
หอง HORNBILL-2 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 8:00 – 9:15 น
สาขาบทความ การอนุรักษพลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Conservation and Efficiency: ECE)
ประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. ธีระชาติ พรพิบูลย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองประธานการนําเสนอบทความ อ. กนตธร ธรรมกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
08:00
ECE0005 การศึกษาพฤติกรรมการเผาไหมของเตาแกสแรงดันต่ําแบบเวอรติคอลพอรตโดยพลศาสตร
ของไหลเชิงคํานวณ
อนิรุตต มัทธุจักร, ถนัดกิจ ชะนะกุล, มานะ วิชางาม, ธนรัฐ ศรีวีระกุล, บงกช จันทมาส,
เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล และ สุทธิศักดิ์ พงศธนาพาณิช
08:15
ECE0006 Selection of Cascade Heat Pump Refrigerant Couple for Simultaneous Heating
and Cooling
Chan Oussa Suong and Attakorn Asanakham
08:30
ECE0008 การศึกษาคามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตูแชเย็นแสดงสินคาแบบกึ่งตั้ง (ตูแชเบเกอรี่)
สมชาย มณีวรรณ
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08:45

ECE0009 สมรรถนะของ scroll expander และปมสําหรับโรงไฟฟาโออารซีขนาด 1 กิโลวัตต
ธนิต หินไลเลิศ และ อาทิตย คูณศรีสุข
09:00
ECE0010 การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของระบบอัดอากาศโดยการตั้งคาความดันที่เหมาะสม
อนุชาติ ศิรินาถ, ไชยะ แชมชอย และ สมพงษ พุทธิวิสุทธิศักดิ์
9:15 – 9:30
พักรับประทานอาหารวาง
หอง HERON-1 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 8:00 – 9:15 น
สาขาบทความ พลังงานแสงอาทิตยและการใชประโยชน (Solar Energy and Utilization: SEU)
ประธานการนําเสนอบทความ รศ.ดร. บุญยัง ปลั่งกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองประธานการนําเสนอบทความ อ. พรพรม บุญพรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
08:00
SEU0001 เครื่องประจุแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดดวยพลังงานแสงอาทิตย
ปุณยภัทร ภูมิภาค
08:15
SEU0002 ระบบบําบัดน้ําแบบเติมอากาศบนทุนลอยน้ําอยางงายดวยพลังงานแสงอาทิตย
ปุณยภัทร ภูมิภาค
08:30
SEU0003 การพัฒนาแสงอาทิตยเทียมตามมาตรฐาน EN-12975-2 โดยการใชหลอดไฟฮาโลเจน
กฤษกร ปริชัยยะ, ภาณุกรณ โคตรศิริ, จิรายุ ฉิมนอก, บัณฑิต กฤตาคม และ รตินันท เหลือมพล
08:45
SEU0004 Maximizing the Efficiency of Photovoltaic Water Pumping System (PVWPS)
using an MPPT-based Fuzzy Logic Controller
Wongsathan R, Tawanna N, Takkabutr F and Kesutha A
09:00
SEU0005 Potential on the Use of Solar Collector-Assisted RDF-Boiler of a Small-Scale
Organic Rankine Cycle for Power Generation
Kimsan Sorn, Nat Vorayos, Thoranis Deethayat and Tanongkiat Kiatsiriroat
9:15 – 9:30
พักรับประทานอาหารวาง
หอง HERON-2 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 8:00 – 9:15 น
สาขาบทความ พลังงานแสงอาทิตยและการใชประโยชน (Solar Energy and Utilization: SEU)
ประธานการนําเสนอบทความ ผศ.ดร. ธเนศ ไชยชนะ มหาวิทยาลัยแมโจ
รองประธานการนําเสนอบทความ ผศ.ดร. สุภกิจ รูปขันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
08:00
SEU0006 การศึกษาประสิทธิภาพทางความรอนของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ระบบหมุนเวียน
อากาศแบบบังคับสําหรับอบแหงตะเกียบไมไผ
จารุนันท อินทะรังษี, วณิชยา รัตพันธ และ วีระ พันอินทร
08:15
SEU0007 โคมไฟ LED สองสวางถนนจากพลังงานแสงอาทิตย
อําภา สาระศิริ
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08:30

SEU0008 การปรับปรุงสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยโดยการใชคอนเวอรเตอร
แบบฟลายแบคที่ทํางานในโหมดกระแสไมตอเนื่อง
โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ
08:45
SEU0009 การตามรอยจุดกําลังไฟฟาสูงสุดของเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ โดยวิธีรบกวณและ
อางอิงกระแส
กรกฎ คงสวัสดิ์ และ เทพพนม โสภาเพิ่ม
09:00
SEU0010 การจําลองการกระจายอุณหภูมิและรูปแบบการไหลภายในโรงเรือนอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
โดยใชพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
อลงกรณ จันทรตา, ศิริชัย เทพา และ ณัฏฐ กาศยปนันทน
9:15 – 9:30
พักรับประทานอาหารวาง
หอง VANDA วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 8:00 – 9:15 น
สาขาบทความ วัสดุศาสตรพลังงาน (Energy Materials: EM)
ประธานการนําเสนอบทความ รศ.ดร. ยุทธนา ฏิระวณิชยกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รองประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. เอกรงค สุขจิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
08:00
EM0001 Comparative study of mass attenuation coefficients, effective atomic numbers
and effective electron densities of Eu doped CsCaBrI2, CsSrBrI2 and CsSrClBr2
scintillators
Kittisak Sriwongsa, Thartorn Sordsangarunngam, Anuvit Nantadechawut,
Punsak Glumglomchit, Tharanin Panyachan, Sunantasak Ravangvong and
Chumphon Khobkham
08:15
EM0002 The comparative study photon shielding’s properties of MoNbCrVTi and
MoNbCrZrTi alloy materials
Kittisak Sriwongsa, Noppasit Laopoonphol, Thanutnut Aiemphongpaitoon,
Punsak Glumglomchit, Nitcha Pungpang, Sunantasak Ravangvong and
Chumphon Khobkham
08:30
EM0003 สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลรวมและยอยของโลหะผสมไนโอเบียม C-103 ที่พลังงาน 1 keV
ถึง 100 GeV
สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ, กิตติศักดิ์ ศรีวงศษา, ศลิษา กิตติวุฒิไกร, จิดาภา ศรีจําปา,
พันธศักดิ์ กล่ํากลอมจิตร, จุมพล ขอบขํา, วราภรณ นิสสภา และ สิทธิศักดิ์ ศรีสวย
08:45
EM0004 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของพลาสติกผสมกากกาแฟสําหรับวัสดุบังแสงโครมไฟ
นิภาพร สุวรรณศรี, อมริศา มณีรุง และ นุชจิรา ดีแจง
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09:00

EM0005 การสังเคราะหฟลมบางซิงคออกไซดเจือบิสมัทที่มีผลึกนาโน สําหรับเปนชั้นรับแสงของ
เซลลแสงอาทิตย
ศุภณัฐ เลาหวิโรจน, พีรวุฒิ รัตนวิชัย, กมลชนก เมฆหมอก, วรากร ลิ้มศิริ, รุงเรือง พัฒนากุล
และ ทิพยวรรณ ฟงสุวรรณรักษ
9:15 – 9:30
พักรับประทานอาหารวาง
หอง FALCON-2 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 8:00 – 9:15 น
สาขาบทความ พลังงานลม พลังงานน้ํา และพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น ๆ
(Wind, Hydro and Alternative Energy: WHA)
ประธานการนําเสนอบทความ ผศ.ดร. วิรชัย โรยนรินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. วิทูรย เห็มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
08:00
WHA0001 Simulation of Power System Blackout Restoration Plan in Southern Area of Lao
PDR using DIgSILENT PowerFactor
Vanhxay Khounnavong, Suttichai Premrudeepreechacharn and
Kanchit Ngamsanroaj
08:15
WHA0002 Energy generation on a moving circular cylinder by longitudinal vortex: Effects
of the geometrical parameters
Withun Hemsuwan and Tsutomu Takahashi
08:30
WHA0003 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการลดกรดไขมันอิสระสําหรับการผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ํามันพืชใชแลว
พรนภา เพ็ชรอําไพ, บัณฑูร เวียงมูล, ชนากานต เพิ่มฉลาด และ ศิรินุช จินดารักษ
08:45
WHA0004 Hybrid Lenz2 VAWT and Solar PV for Rural Lighting
Nichakorn Vanjongkham, Nattapat Aukkarapattarapun, Paris Chanpen,
Sutattar Charwandee and Bundit Limmeechokchai
09:00
WHA0005 ผลของสนามไฟฟาแรงสูงและเทคนิคตัวนําควบตอการตกตะกอนกลีเซอรีน ในกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซล
ธารินทร รัตนบุญทา, ธนากร วงศวัฒนาเสถียร และ อํานาจ สุขศรี
9:15 – 9:30
พักรับประทานอาหารวาง
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หอง HORNBILL-1 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:30 – 11:00 น
สาขาบทความ การอนุรักษพลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Conservation and Efficiency: ECE)
ประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. ชัยยุทธ สัมภวะคุปต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รองประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. โศรฎา แข็งการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
09:30
ECE0011 การวิเคราะหความเหมาะสมของระบบทําน้ําเย็นแบบหอยโขงชนิดอัดไอหลายขั้นขนาด 1,000
ตันความเย็น
พงศกร คชาพงศกุล
09:45
ECE0012 การประเมินสภาพของแบตเตอรี่ในระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยโดยการวิเคราะห
คาอิมพีแดนซ
ภูริช เหมือนออย, นริส ประทินทอง และ รุงโรจน สงคประกอบ
10:00
ECE0033 อุปกรณจัดเรียงอากาศภายในทอรวมไอดี
ณัฐพล ที่รัก, วชิรพงษ จันทรดารา, สุณิชา ไชยกิจ, เผาไผท ไชยทะเศรษฐ และ เอกรงค สุขจิต
10:15
ECE0014 การศึกษาสมรรถนะของโรงไฟฟาโออารซีแบบซับคริติคัล, โรงไฟฟาโออารซีแบบซุปเปอร
คริติคัล และโรงไฟฟาแรงคินไซเคิลแบบไตรแลทเตอรัลสําหรับแหลงความรอนที่อุณหภูมิ
160 – 200 องศาเซลเซียส
สิรชิ ัย ดวงเดือน และ อาทิตย คูณศรีสุข
10:30
ECE0015 การศึกษาโรงไฟฟาโออารซีแบบซับคริติคัล, โรงไฟฟาโออารซีแบบซุปเปอรคริติคัล และ
โรงไฟฟาแรงคินไซเคิลแบบไตรแลทเตอรัลสําหรับแหลงความรอนที่มีอุณหภูมิ
130 - 150 องศาเซลเซียส
วชิราภรณ รักษาอินทร และ อาทิตย คูณศรีสุข
10:45
ECE0016 ตัวเก็บประจุยิ่งยวดสําหรับระบบกักเก็บพลังงานเพื่อความยั่งยืนตอสิ่งแวดลอม
พุทธพร เศวตสกุลานนท และ วิจิตร กิณเรศ
หอง HORNBILL-2 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:30 – 11:00 น
สาขาบทความ การอนุรักษพลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Conservation and Efficiency: ECE)
ประธานการนําเสนอบทความ ผศ.ดร. ภานุ ประทุมพนรัตน เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองประธานการนําเสนอบทความ อ. กนตธร ธรรมกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
09:30
ECE0017 การศึกษาเปรียบเทียบการลดความรอนของหลังคาดวยการใชอากาศและน้ํา
ณัฐวุฒิ วิชัย, ปยะนันท เจริญสวรรค และ นินนาท ราชประดิษฐ
09:45
ECE0018 การหาประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบแสงสวางภายในอาคารดวยระบบ
แจงเตือนการใชพลังงานแบบดิจิตอลโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร ARM7
เอกชัย พรหมมาส, ลภัส นาเพ็ญ และ ชํานิ ใจประดิษฐธรรม
10:00
ECE0019 การเปรียบเทียบคุณลักษณะการเผาไหมแบบเปลวไฟอิสระของหัวเผาวัสดุพรุน
และหัวเผาดั้งเดิม
ไพลิน แนวจําปา, ธนรัฐ ศรีวีระกุล, มานะ วิชางาม และ อนิรุตต มัทธุจักร
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10:15
10:30
10:45

ECE0020 การอบแหงขาวกลองงอกดวยสนามไฟฟารวมกับรังสีอินฟราเรด และรังสีอินฟราเรด
รวมกับลมรอน คุณภาพ และความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ
จิราพร เผาเอี้ยง, สุภวรรณ ฏิระวณิชยกุล และ ยุทธนา ฏิระวณิชยกุล
ECE0021 ประสิทธิภาพการระบายความรอนของปลองลมแสงอาทิตย รวมกับกําแพงทรอมบโดยใช
วัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดเลี้ยงสัตว
ธเนศ ไชยชนะ, เสาวลักษณ ทองดี, เสริมสุข บัวเจริญ และ วรวรรณ เพชรอุไร
ECE0022 ตําแหนงที่เหมาะสมสําหรับติดตั้งอุปกรณเก็บพลังงานไฟฟาโดยพิจารณาพลังงานสูญเสีย
นอยที่สุดในระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน
นัชพร สุตพรหม และ ทศพล รัตนนิยมชัย

หอง HERON-1 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:30 – 11:00 น
สาขาบทความ พลังงานแสงอาทิตยและการใชประโยชน (Solar Energy and Utilization: SEU)
ประธานการนําเสนอบทความ ผศ.ดร. กิตติ สถาพรประสาธน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองประธานการนําเสนอบทความ อ. พรพรม บุญพรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
09:30
SEU0011 การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทยโดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
ประสาน ปานแกว
09:45
SEU0012 การออกแบบ และสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยระดับครัวเรือนสําหรับอบแหง
กลวยน้ําวา
สราวุฒิ แนบเนียร และ เพ็ญพร นิ่มนวล
10:00
SEU0013 Solar Drying of Galangal Slices (Alpinia galangal (Linn.) Swartz.) using
Household Solar Dryer
Nimnuan P. and Nabnean S.
10:15
SEU0014 การใชระบบทําน้ําเย็นโฟโตวอลเทอิกสําหรับการปรับอากาศในอาคารสํานักงาน
พชร เชื้อวิโรจน, อรรถกร อาสนคํา, ธรณิศวร ดีทายาท และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน
10:30
SEU0015 Automated Low-carbon Leaves Collecting Machine
Kamothip Wongsaroj, Supparawan Mongkoltanawat and Bundit Limmeechokchai
10:45
SEU0016 รูปแบบการจัดวางแผงโซลาเซลลที่เหมาะสมตอการผลิตไฟฟาสําหรับอาคาร
ปญจมา มังครักษ, ไชยะ แชมชอย และ สมพงษ พุทธิวิสุทธิ์ศักดิ์
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หอง HERON-2 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:30 – 11:00 น
สาขาบทความ พลังงานชีวมวลและชีวภาพ (Biomass and Bioenergy: BBE)
ประธานการนําเสนอบทความ ผศ.ดร. ขวัญชัย จอยเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองประธานการนําเสนอบทความ ผศ.ดร. สุภกิจ รูปขันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
09:30
BBE0001 การพัฒนาเชื้อเพลิงอัดแข็งจากการผลิตรวมชานออยกับกากตะกอนน้ํามันดิบ
วีระ พันอินทร, เอกวิทย ใยดี, ฉันทนา พันธุเหล็ก และ สมชาย มณีวรรณ
09:45
BBE0002 การพัฒนาหัวพนไฟวัสดุพรุนเชื้อเพลิงแข็งดวยการจายเชื้อเพลิงผสมกับอากาศกอนเขาสู
หองเผาไหม
ทศพล มวงน้ําเงิน, ชัชพงศ พลโยธา, ณัฐพงษ สุขบรรเทิง, บัณฑิต กฤตาคม และ นิวัฒน เกตุชาติ
10:00
BBE0003 การผลิตถานกัมมันตคุณภาพสูงจากชานออย
เอกวิทย ใยดี, ฉันทนา พันธุเหล็ก, และ สมชาย มณีวรรณ
10:15
BBE0004 แกสซิไฟเออรชนิดเบดหยุดนิ่งเปลวไฟไหลลงโดยใชชีวมวลชนิดโตเร็ว เพื่อศึกษาขนาดที่
เหมาะสมในการใชงาน
นัฐพล บุญเตก, ธวัชชัย วงศชาง, กนกกาญจน จิรกุลสมโชค และ วารีรัตน เต็มวุฒิกุล
10:30
BBE0005 การเพิ่มคุณภาพชีวมวลดวยกระบวนการทอรรีแฟคชั่นจากคลื่นไมโครเวฟ
ศกลรัตน จินดารักษ, ชูรัตน ธารารักษ, เสริมสุข บัวเจริญ, นิกราน หอมดวง และ ณัฐวุฒิ ดุษฎี
10:45
BBE0006 ชุดลดขนาดชีวมวลสําหรับถานกะลามะพราวและเศษไมยคู าลิปตัส
สุกฤตา จํารัสศรี, สิรกิ าญจน ผลจันทร และ คณิต มานะธุระ
หอง VANDA วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:30 – 11:00 น
สาขาบทความ วัสดุศาสตรพลังงาน (Energy Materials: EM)
ประธานการนําเสนอบทความ รศ.ดร. สุภวรรณ ฏิระวณิชยกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รองประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. เอกรงค สุขจิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
09:30
EM0006 การศึกษาการลดความรอนผานหลังคาอาคารดวยแผงเซลลแสงอาทิตยกับระบบหลังคาสองชั้น
รวมกับแผนสะทอนรังสีความรอน และฉนวนกันความรอนโพลีเอทิลีน
ณัฐวุฒิ วิชัย, ฉันทนา พันธุเหล็ก และ สมชาย มณีวรรณ
09:45
EM0007 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของของเหลวของการไหลชนิดคูเอทแบบไมคงที่บนแผนวัสดุพรุน
ฆนัท วิญูวิสิทธิ์รกั ษ และ บัณฑิต กฤตาคม
10:00
EM0010 การศึกษาโครงสรางจุลภาคและสมบัติทางแสงของฟลมเพอรอฟสไกตบนชั้นซิงคออกไซดเจือ
ดวยบิสมัท สาหรับการประยุกตในเซลลแสงอาทิตยชนิดเพอรอฟสไกต
พีรวุฒิ รัตนวิชัย, ศุภณัฐ เลาหวิโรจน, กมลชนก เมฆหมอก, วรากร ลิ้มศิริ,
ทิพยวรรณ ฟงสุวรรณรักษ และ รุงเรือง พัฒนากุล
10:15
EM0011 ผลของอุณหภูมิและเวลาในการเผาดวยความรอนสูงอยางรวดเร็วที่มีตอประสิทธิภาพ
ของเซลลแสงอาทิตย
กมลชนก เมฆหมอก, วรากร ลิ้มศิริ, ศุภณัฐ เลาหวิโรจน, พีรวุฒิ รัตนวิชัย และ
ทิพยวรรณ ฟงสุวรรณรักษ
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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10:30

10:45

EM0012 อิทธิพลของระยะหางของวัสดุพรุนชนิดตาขายสแตนเลสตอการสงเสริมการพาความรอน
แบบบังคับในทอกลมกรณีฟลักซความรอนผิวคงที่
ชยานนท ทองเหล็ก, ณัฐพงศ วิมาโคกกรวด, บงกชกร ปราบงูเหลือม, ปฏิวัติ วรามิตร,
บัณฑิต กฤตาคม, ภาณุวัฒน จันทรมาก และ รพีพงศ เปยมสุวรรณ
EM0013 อิทธิพลของคาความพรุนที่มีผลตอพฤติกรรมการไหลของของไหลแบบคูเอทแผนวัสดุพรุน
จัตุพล ปองกัน, ชนิดา โตปะคํา, โกญจนาท จารุสิงห, ธีรวุฒิ สังสูงเนิน และ บัณฑิต กฤตาคม

หอง FALCON-2 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:30 – 11:00 น
สาขาบทความ พลังงานลม พลังงานน้ํา และพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น ๆ
(Wind, Hydro and Alternative Energy: WHA)
ประธานการนําเสนอบทความ รศ.ดร. พานิช อินตะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
รองประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. วิทูรย เห็มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
09:30
WHA0006 อิทธิพลของจํานวนชั้นที่สงผลตอประสิทธิภาพกังหันลมแกนตั้งชนิดซาโวเนียส
เสาวลักษณ ทองดี และ ธเนศ ไชยชนะ
09:45
WHA0007 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางโรงไฟฟาโออารซแี บบซับคริติคัล, โรงไฟฟาโออารซี
แบบซุปเปอรคริติคัล และโรงไฟฟาแรงคินไซเคิลแบบไตรแลทเตอรัลสําหรับแหลงความรอน
ที่อุณหภูมิ 210 – 250 องศาเซลเซียส
ธงชัย เทียมทัด และ อาทิตย ศูณศรีสุข
10:00
WHA0008 การประยุกตใชเทอรโมอิเล็กทริกในการทําความเย็น
ปรัชพงศ นับถือตรง และ ศตวรรษ จําปาศรี
10:15
WHA0009 ชุดผลิตไฟฟาขนาด 30 วัตตดวยกังหันน้ําแนวแกนตั้ง
ประเสริฐ หาชานนท, ภาณุ ประทุมนพรัตน, เฉลิมชิต ศรีอนงค, เอกชัย แสงกร
และ พีรพล ขัดเพ็ชร
10:30
WHA0010 ชุดควบคุมการจายโหลดและชารจแบตเตอรี่ดวยเซลลเชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตอน ขนาด 1.2 kW
ภูริช บัวจันทร, สมศัก อุดมวิทยา และ บุญยัง ปลั่งกลาง
10:45
WHA0011 การศึกษาสมรรถนะของโรงไฟฟา Trilateral, Subcritical ORC และ Supercritical ORC
โดยใชแหลงความรอนใตพิภพเปนแหลงพลังงาน
อนุกูล โมงปราณีต และ อาทิตย คูณศรีสุข
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หอง FALCON-1 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 – 12:00 น
11:00 – 11:20 น.
พีธีเปดการประชุมเชิงวิชาการ
รายงานความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการ
โดย ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กลาวเปดการประชุม
โดย รศ.รอ.ดร.กนตธร ชํานิประศาสน คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11:20 – 12:00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืน”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย อาจหาญ
รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

หอง HORNBILL-1 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:15 น
สาขาบทความ การอนุรักษพลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Conservation and Efficiency: ECE)
ประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. พลเทพ เวงสูงเนิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รองประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. ณัฐดนย พรรณุเจริญวงษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
13:00
ECE0023 การหาคาที่เหมาะสมของระบบจัดเก็บพลังงานแบบติดตั้งบนตัวรถไฟฟาโดยใชวิธีการ
หาคําตอบที่เหมาะสมที่สดุ แบบกลุมอนุภาค
ณัฐธยาน ยาแกว, ชัยยุทธ สัมภวะคุปต และ ทศพล รัตนนิยมชัย
13:15
ECE0024 การหาขนาดติดตั้งสถานีชารจรถยนตไฟฟาที่เหมาะที่สุดสําหรับระบบจําหนาย 30 บัส
ตามมาตรฐาน IEEE ดวยวิธีการหาคาเหมาะที่สุดดวยการเคลื่อนที่ของกลุมอนุภาค
ปรารถนา โพธิ์ธิน และ ทศพล รัตนนิยมชัย
13:30
ECE0025 เตาแกสหุงตมในครัวเรือนแบบวัสดุพรุนชนิดเซลลูลารเปด
เกษมศักดิ์ สีดา, อนุกูล แสงมณี, ธนวัฒน เสือใจ, บัณฑิต กฤตาคม และ สุรเดช สนิจะโปะ
13:45
ECE0026 พลังงานสะสมรวมของบานประหยัดพลังงานในประเทศไทย
สรวุฒิ นิจสุนกิจ, กูสกานา กูบาฮา และ สริลักษณ เจียรากร
14:00
ECE0027 ประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องอุนไสกรอกแบบแกนหมุน
วรชัญา พลูสวัสดิ์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และ กูสกานา กูบาฮา
14:15
ECE0028 เครื่องยนตสเตอรลิงเพื่อผลิตพลังงานโดยแหลงความรอนจากกระบวนการแกสปโตรเลียมเหลว
ธนพล สุขนิ่ม, กิติพงษ เจาจารึก และ ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห
14:30
ECE0029 การศึกษาปญหาที่กอใหเกิดการสูญเสียพลังงานในระบบไอน้ํา (กรณีศึกษาโรงพยาบาล)
วุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย และ ฉลอง ไชยเพชร
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

- 12 -

E-NETT 2019: Sustainable Energy Innovations
15th

การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 15
21 - 23 พฤษภาคม 2562

Conference on Energy Network of Thailand

14:45

ECE0030 การควบคุมการนําพลังงานกลับมาใชใหมในยานยนตไฟฟาโดยใชการสื่อสารพื้นที่เครือขาย
สิทธินันท หวังดังกลาง และ ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ
15:00
ECE0031 ผลของการจายอากาศเปนชั้นในหัวพนไฟที่ใชน้ํามันเครื่องใชแลวเปนเชื้อเพลิง
ทวีศิลป เล็กประดิษฐ, พรสวรรค ทองใบ และ ธีระ ฮวบขุนทด
15:15 – 15:30
พักรับประทานอาหารวาง
หอง HORNBILL-2 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:15 น
สาขาบทความ การจัดการและนโยบายพลังงาน (Energy Management and Policy: EMP)
ประธานการนําเสนอบทความ ผศ.ดร. สมชาย มณีวรรณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13:00
EMP0001 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานของนักศึกษามหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
บุรัณย เหล็งจุย, กูสกานา กูบาฮา และ วารุณี เตีย
13:15
EMP0002 การประเมินเพื่อการปรับปรุงดานพลังงานและสิ่งแวดลอมตามเกณฑสํานักงานสีเขียว
กรณีศึกษา: สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศราวุธ เพียซาย และ กีรติ สุลักษณ
13:30
EMP0003 ผลกระทบของยานยนตอัตโนมัติตอการใชพลังงานในภาคการขนสงไทย
สราวุฒิ มูลสุข และ จิตติชัย รุจนกนกนาฏ
13:45
EMP0004 Energy and Water Conservation Evaluation of the Centralized HVAC System for
Suranaree University of Technology Hospital (SUTH)
Andreas Prasetyadi and Atit Koonsrisuk
14:00
EMP0005 ผลกระทบตนทุนการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติเหลวนําเขา สําหรับโรงไฟฟาฐาน
ในประเทศไทย
ศุภราภรณ รอดไฝ และ ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย
14:15
EMP0006 การทดลองสมรรถนะเชิงความรอนของทอความรอนแบบสั่นวงรอบที่มีวาลกันกลับโดยใช
แอมโมเนียเปนสารทํางาน
ณัฐพงษ หอมวัน, วัชรพงษ นกเสือ, ปฏิวัติ วรามิตร และ โสภณ สินสราง
14:30
EMP0007 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมกาซธรรมชาติ
สิรลิ ักษณ โรคารักษ และ อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
14:45
EMP0008 การเพิ่มมลูคาของกากมันสําปะหลังเพื่อผลิตกาซชีวภาพภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
กรณีศึกษาโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง
ณัฐภัทร พุทธสุวรรณ, ฐติศิกัดิ์ บุญปราโมทย และ อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
15:00
EMP0009 การศึกษาสภาวะนาสบายเชิงอุณหภาพในพื้นที่ปรับอากาศ กรณีศึกษา: อาคารบรรณสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ณัฐพล เขตกระโทก และ กีรติ สุลักษณ
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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15:15 – 15:30

พักรับประทานอาหารวาง

หอง HERON-1 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:15 น
สาขาบทความ พลังงานแสงอาทิตยและการใชประโยชน (Solar Energy and Utilization: SEU)
ประธานการนําเสนอบทความ ผศ.ดร. บุญเรือง มะรังศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13:00
SEU0017 Solar distillation of water using the inclined metal tubes as a receiver and
condenser
Hieu Tri Le, Thawit Chitsomboon and Atit Koonsrisuk
13:15
SEU0018 การปรับปรุงรูปแบบการไหลของอากาศภายในโรงเรือนทําแหงพลังงานแสงอาทิตย
อมลณัฐ วิชชุเวสคามินทร, เกากันยา สุดประเสริฐ และ ศิริชัย เทพา
13:30
SEU0019 การวิเคราะหการใชพลังงานและตนทุนการแปรรูปขาวของระบบสีขาวพลังงานแสงอาทิตย
นงเยาว หอมดวง, นิกราน หอมดวง และ ทัดพงศ อวิโรธนานนท
13:45
SEU0020 การประมาณคาความชื้นของผลิตภัณฑพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบพาราโบลาโดมสําหรับการอบแหงกลวยน้ําวาโดยใชโครงขายประสาทเทียม
อรวรรณ อัมพร, ทวีเดช หมื่นภูเขียว, สุมามาลย บรรเทิง, รุงรัตน วัดตาล, กรทิพย โตะสิงห
และ เสริม จันทรฉาย
14:00
SEU0021 ชุดฝกการเรียนรูเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ
ปรัชพงศ นับถือตรง และ ชไมพร คชเค
14:15
SEU0022 การเปรียบเทียบการผลิตกําลังไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกเดี่ยวขนาด 80 วัตต
ที่ติดตั้งบนบกและติดตั้งบนผิวน้ํา
พรหมพักตร ดาวัลต, กมลวรรณ บัววิเชียร, พรพิมล เทียมพันธ, กวีพจน วรเนตรสุทธิกุล
และ ธีระพงษ บุญรักษา
14:30
SEU0023 เครื่องกลั่นเอทานอล โดยใชพลังงานความรอนจากรังสีอาทิตย
หฤษฎ คลองดี, พรไพลิน ศรีลาศักดิ์ และ วัชรชัย สมใจ
14:45
SEU0024 อิทธิพลของขนาดสําหรับระบบเติมอากาศแบบน้ําไหลเวียนดวยพลังงานแสงอาทิตยชนิด
ปลองบาน
เพ็ญพิชา เนียมสกุล และ อาทิตย คูณศรีสุข
15:00
SEU0025 จักรยานบรรทุกสินคาไฟฟารวมกับสถานีพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก
ชลีดล อินยาศรี, ปองพล รักการงาน และ ภาณุศักดิ์ มลูศรี
15:15 – 15:30
พักรับประทานอาหารวาง

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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หอง HERON-2 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:15 น
สาขาบทความ พลังงานแสงอาทิตยและการใชประโยชน (Solar Energy and Utilization: SEU)
ประธานการนําเสนอบทความ ผศ.ดร. อุษาวดี ตันติวรานุรกั ษ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. พรสวรรค ทองใบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
13:00
SEU0026 Charge Controller for Lithium-ion Battery
Wichit Sirichote and Kajpanya Suwansukho
13:15
SEU0027 การกลั่นเอทานอลดวยเครื่องกลั่นเอทานอลกึ่งอัตโนมัติโดยใชพาราโบลิกโซลาคอเลคเตอร
แบบทอสุญญากาศ
พิชิตพล เนียมอยู, สุมล แซเฮง พิสิษฐสังฆการ, กนกกาญจน จิรกุลสมโชค, วิกันดา ศรีเดช
และ ธีรวัฒน คลับคลาย
13:30
SEU0028 การศึกษาเชิงตัวเลขของการระบายอากาศแบบธรรมชาติภายในอาคาร ดวยระบบ
หลังคาแสงอาทิตยแบบหนึ่งชองทางไหล
พรสวรรค ทองใบ, พิมผกา หมวกสันเทียะ และ ทวีศิลป เล็กประดิษฐ
13:45
SEU0029 การศึกษาระบบผลิตพลังงานไฟฟาและน้ํารอนดวยเซลลแสงอาทิตย
อาทิตย คูณศรีสุข และ ปณต สีสูงเนิน
14:00
SEU0030 อิทธิพลของรูปทรงสําหรับเครื่องอบแหงปลองลมแดด
สรวิช คลองดี และ อาทิตย คูณศรีสุข
14:15
SEU0031 การผลิตไฟฟาดวยเทอรโมอิเล็กทริกจากการรวมแสงของจานรับแสงพาราโบลิก
ชนินทร คําวันดี และ อนุสรณ แสงประจักษ
14:30
SEU0032 นาฬิกาพลังงานแสงอาทิตย
เกียรติชัย รักษาชาติ, วีรยุทธ เทียนทอง, ชลอ เทียนทอง และ นิติ ติงสุวาทิตย
14:45
SEU0033 การศึกษาความแข็งแรงโครงหลังคาอาคารโรงงาน ที่ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยระดับความหาง
ตางกันเพื่อลดอุณหภูมิใตแผง
ชาญชัย ทิมทับ, กัญญานัฐ ทองเทพ, ณัฐตณิชา สุขเกษม, ยิ่งรักษ อรรถเวชกุล, นิกราน หอมดวง
และ ธิดารัตน ศิรบิ ูรณ
15:00
SEU0034 การพัฒนาอุปกรณเทอรโมอิเล็กทริก CaMnO2 ผลิตไฟฟาจากความรอนในระบบกักเก็บความ
รอนดวยสารเอทิลีนไกลคอล รวมกับระบบพาราโบลิครวมความรอนรังสีดวงอาทิตย
นริศร นพคุณ, ชัยวัฒน พรหมเพชร และ เชรษฐา รัตนพันธ
15:15 – 15:30
พักรับประทานอาหารวาง

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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หอง VANDA วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:15 น
สาขาบทความ พลังงานเพื่อการเกษตร (Energy for Agriculture: EA)
ประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. อนุสรณ วรสิงห มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองประธานการนําเสนอบทความ ผศ.ดร. กระวี ตรีอํานรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13:00
EA0001 การศึกษาการทํางานของเครื่องลดความชื้นในอากาศ
บัญญัติ นิยมวาส, บรรเจิด โปฏกรัตน และ อภิชิต ศรีไชยรัตนา
13:15
EA0002 การอบแหงใบมะกรูดดวยไมโครเวฟรวมกับลมรอน
คเณค สิทธิชัยทวีกุล, ธนิต สวัสดิ์เสวี และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
13:30
EA0003 ผลของวิธีการอบแหงที่มีตออัตราการอบแหงและคุณภาพพลับ
อารีย อัจฉริยวิริยะ, ศิวะ อัจฉริยวิริยะ และ ธนิดา เกตุวิจิตรชัย
13:45
EA0004 การพัฒนาเครื่องอบแหงกลวยอบน้ําผึ้งโดยใชพลังงานชีวมวล
ศิวะ อัจฉริยวิริยะ, ไพโรจน จันทรแกว และ อารีย อัจฉริยวิริยะ
14:00
EA0005 การควบคุมการจายพลังงานไฟฟาใหกับโหลดมอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟส
ดวยไมโครคอนโทรลเลอรระหวางระบบเซลลแสงอาทิตย และโครงขายไฟฟา
อนุรักษ เกษวัฒนากุล, สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ และ กมลวรรณ วงศวุฒิ
14:15
EA0006 การพัฒนาการอบแหงปลาสลิดเพื่อวิสาหกิจชุมชน ดวยเครื่องอบแหงแบบสัมผัสโดยตรงกับ
แผนรอนที่ใชน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย
วริกานต ศิริวัฒน, ศศิธร พุทธวงษ และ ศิรชิ ัย เทพา
14:30
EA0007 การพัฒนาตูแชเครื่องดื่มสําหรับการเพาะเลี้ยงถังเชา
ธัญวรัตม ประเดชบุญ, ธีรนาฎ สารผล, กวี ศุจิปุล,ิ สุรศิ ิกัดิ์ ประสานพันธ, บัณฑูร เวียงมูล
และ ศิรินุช จินดารักษ
14:45
EA0008 ลักษณะเฉพาะของการอบแหงเนื้อสันในหมูดวยรังสีอินฟราเรดระยะไกล: สมการแบบจําลอง
จลนพลศาสตรของการอบแหง
สุภวรรณ ฏิระวณิชยกุล, สิริกานต ยอดแกว และ ยุทธนา ฏิระวณิชยกุล
15:00
EA0009 การผลิตฉนวนความรอนจากกานใบและแกนทางใบของปาลมน้ํามันและน้ํายางธรรมชาติ
อุษาวดี ตันติวรานุรักษ, วิโรจน เครือภู และ ณัชชา ปนทอง
15:15 – 15:30
พักรับประทานอาหารวาง

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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หอง FALCON-2 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:15 น
สาขาบทความ พลังงานลม พลังงานน้ํา และพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น ๆ
(Wind, Hydro and Alternative Energy: WHA)
ประธานการนําเสนอบทความ รศ.ดร. บัณฑิต กฤตาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รองประธานการนําเสนอบทความ อ. อภิลักษณ หลอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13:00
WHA0012 การใชกาซไฮโดรเจนปรับปรุงสมรรถนะเครื่องยนตเชื้อเพลิงรวมของเชื้อเพลิงดีเซลผสม
น้ํามันไพโรไลซิสพลาสติก
วรรธนะ เชาวนสินธุ, ชลกาญจน วงศกอ ทรัพย และ กัมปนาท เทียนนอย
13:15
WHA0013 ผลกระทบของการใชน้ํามันไบโอดีเซลที่สงผลตอสมรรถนะและสารมลพิษไอเสียของเครื่องยนต
เมธัส พันธุตวน, ยงศธร โคตรบุตร, การุญ ฟงสุวรรณรักษ และ สุริยา พันธโกศล
13:30
WHA0014 อิทธิพลขององศาการฉีดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมในเครื่องยนตดีเซลที่ใชน้ํามันไพโรไลซิส
จากพลาสติก
อนุชา ครุฑธาพันธ, ชลกาญจน วงศกอทรัพย และ กัมปนาท เทียนนอย
13:45
WHA0015 การผลิตไฟฟาจากครอบเตาแกสดวยแผนเทอรโมอิเล็กทริก
จุไรรัตนจินดา อรรคนิตย, อลงกรณ พรมที, สุขสันต ยุนิลา และ สิทธิโชค สุริยะแสง
14:00
WHA0016 Waste for power generation: Prospective of an alternative clean energy
consumption in Thailand
Prachuab Peerapong
14:15
WHA0017 Dynamics Study of PEM Fuel Cell on Relative to DC Load Respecting
Pre-Feasibility to PV and WT 5 kW Inverter Hybrid System
Palakorn Prommet
14:30
WHA0018 Experimental Investigation of Ethanol Blended with Waste Plastic Oil as an
Alternative Biofuel in Diesel Engine
Somkiat Maithomklang, Jiraphon Srisertpol and Ekarong Sukjit
14:45
WHA0019 การเปรียบเทียบผลลัพธดวยพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณกับการทดสอบของเครื่องยนตสเตอร
ลิง บนแหลงอุณหภูมิคงที่
ณัฐกิจ ทองดี และ ชโลธร ธรรมแท
15:00
WHA0020 การศึกษาผลกระทบของน้ํามันละหุงในน้ํามันดีเซลผสมเอทานอล ตอสมรรถนะและการเผาไหม
ของเครื่องยนตดีเซลสูบเดียว
นิติ กลิ่นแกว, สมเกียรติ หมายถมกลาง, ณัฐพล ที่รัก, อนุภาพ พุมพวง และ เอกรงค สุขจิต
15:15 – 15:30
พักรับประทานอาหารวาง
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หอง HORNBILL-1 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 – 17:30 น
สาขาบทความ การอนุรักษพลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Conservation and Efficiency: ECE)
ประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. จารินี จงปลื้มปติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รองประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. ณัฐดนย พรรณุเจริญวงษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15:30
ECE0032 การวิเคราะหการถายเทความรอนของแมพิมพอัดขึ้นรูปเมลามีนเพื่อลดการใชพลังงาน
พัฒนศักดิ์ สุทธิดี และ กีรติ สุลักษณ
15:45
ECE0013 สมรรถนะเชิงความรอนของสารทํางานที่มีของไหลนาโนเปนสวนประกอบ
เอกวิทย ใยดี และ ฉันทนา พันธุเหล็ก
16:00
ECE0034 Numerical Simulation of Turbulent Flow and Heat Transfer in Hexagonal
Protrusion Channels
Somchai Sripattanapipat, Satienpong Huyanan and Pongjet Promvonge
16:15
ECE0035 การอบแหงขมิ้นชันดวยเครื่องอบแหงระบบปด
หฤทัย บงแกว, บริสุทธิ์ จันทรวงศไพศาล, ปราโมทย วาดเขียน และ ศิรินุช จินดารักษ
16:30
ECE0036 อิทธิพลของรูปแบบการจัดวางกลุมทอน้ําตอประสิทธิผลของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
ที่มีการติดตั้งในหัวพนไฟวัสดุพรุน
วาป ศรีปญญา และ บัณฑิต กฤตาคม
16:45
ECE0037 การวิเคราะหคาพารามิเตอรเพื่อพัฒนาประสิทธิผลนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศดวยลมเย็น
ประหยัดพลังงาน
ยุทธพงษ ศรีวิชัยมูล, สุรเกียรติ์ คลายศรี, ชัชพงศ หอมจันทร, และ บุญยัง ปลั่งกลาง
17:00
ECE0038 การวิเคราะหประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานผลิตผลไมบรรจุกระปอง
ภทัรภร ชยเดชานนท, ไชยะ แชมชอย และ สมพงษ พุทธิวิสุทธิศักดิ์
หอง HORNBILL-2 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 – 17:30 น
สาขาบทความ การอนุรักษพลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Conservation and Efficiency: ECE)
ประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. ภานุศักดิ์ มูลศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รองประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. อัฎฐพล อริยฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15:30
ECE0039 การจําลองเชิงตัวเลขของการผลิตไฟฟาจากความรอนทิ้งของศูนยขอมูล
ปุณยาพร วิรุญจิตร และ อาทิตย คูณศรีสุข
15:45
ECE0040 ความคุมคาของการติดตั้งเซลลพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาสําหรับการใชภายในโรงงาน
ทิฆัมพร กุลบุตร และ ฐิติศกั ดิ์ บุญปราโมทย
16:00
ECE0041 อิทธิพลของการจายอากาศหมุนวนตอประสิทธิภาพการแผรังสีของหัวพนไฟวัสดุพรุน
เชื้อเพลิงเหลว
กิตติ แกวชาติ, วิรุตน นันทชัยศรี และ บัณฑิต กฤตาคม
16:15
ECE0042 การศึกษาความเปนไปไดในการลดเสียงรบกวนจากแบบจําลองใบพัดเฮลิคอปเตอร
กันตพัฒน ศรียาสวิน, พงศธร ศรีสรุ ะ, กฤติเดช ขนิษฐทอง และ วิกันดา ศรีเดช
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16:30
16:45
17:00

ECE0043 Effects of Evaporator Airflow under a Filter Adoption on the Performance of
a Room Air Conditioner
Surachat Lek-ngam, Paiboon Limpitipanich and Pawinee Suksuntornsiri
ECE0044 การวิเคราะหการสูญเสียพลังงานของชุดลิเนียรแบริ่งที่บกพรองในกระบวนการหยอดกาว
และติดหัวอานเขียน
ธนศักดิ์ หวังลอมกลาง, ประธาน ชมเมืองปก และ จิระพล ศรีเสริฐผล
ECE0045 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบนดฮีตเตอรกับอินฟราเรดฮีตเตอร ในอุตสาหกรรม
เพื่อเปนแนวทางการประหยัดพลังงาน
กฤษฎิ์ นิลบท

หอง HERON-1 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 – 17:30 น
สาขาบทความ พลังงานชีวมวลและชีวภาพ (Biomass and Bioenergy: BBE)
ประธานการนําเสนอบทความ ผศ.ดร. การุญ ฟงสุวรรณรักษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15:30
BBE0007 การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอกิจการซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานใน
จังหวัดลําปาง
ปรมาภรณ มะโนตัน, ชลิตา เครือแหยม และ วีระ พันอินทร
15:45
BBE0008 การประเมินสมรรถนะเตาชีวมวลไฮบริดสําหรับการผลิตพลังงานความรอนและถานชีวภาพ
นิกราน หอมดวง, พันธวัฒน ไชยวรรณ, กิตติกร สาสุจิตต และ ณัฐวุฒิ ดุษฎี
16:00
BBE0009 การผลิตแกสชีวภาพจากมูลแพะในสภาวะเมโซฟลิก
ธวัลรัตน ผโลทัยสิทธิ์, ชัยยุทธ ไชยงาม, รัตนชัย ไพรินทร และ ณัฏฐ กาศยปนันทน
16:15
BBE0010 Product Characterisation of the Microwave Torrefaction of Moist Municipal
Solid Waste (MSW) Pellets using Char of Bagasse as a Microwave Absorber
Prodpran Siritheerasas and Phichayanan Waiyanate
16:30
BBE0011 Modeling of Anaerobic Co-digestion using Organic Waste and Manure as
Substrate
Nattadon Pannucharoenwong, Phadungsak Rattanadecho, Victoria Timchenko
and Snunkhaem Echaroj
16:45
BBE0012 Investigation of different Impeller Configuration on Anaerobic Co-digestion of
Manure and Organic waste for Bio-methane Production
Nattadon Pannucharoenwong, Phadungsak Rattanadecho, Victoria Timchenko
17:00
BBE0014 การทดสอบหาสมรรถนะรถยนต ใชเชื้อเพลิงจากเตาผลิตกาซชีวมวลแบบไหลขวาง
ภูนิฑัต สายแกว และ ชูรัตน ธารารักษ
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หอง HERON-2 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 – 17:30 น
สาขาบทความ พลังงานชีวมวลและชีวภาพ (Biomass and Bioenergy: BBE)
ประธานการนําเสนอบทความ ผศ.ดร. ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองประธานการนําเสนอบทความ อ. อภิลักษณ หลอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15:30
BBE0015 ผลกระทบของอัตราสวนการอัดตอคุณลักษณะการเผาไหมและสมรรถนะของเครื่องยนตดีเซล
ที่ใชไบโอดีเซล
ยงศธร โคตบุตร, เมธัส พันธุตวน, การุญ ฟงสุวรรณรักษ และ สุริยา พันธโกศล
15:45
BBE0016 ศึกษาวัสดุขั้วแอโนดเพื่อผลิตกระแสไฟฟาจากจุลินทรีย KU-EGAT 13
ธัชพล กุลชาติวิจิตร, ชมาพร เจียรบุตร, ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, ณัฐพงศ มณีอินทร, วัชรพงษ พึ่งพา
และ เสฎฐวุฒิ เรืองแสง
16:00
BBE0017 การพัฒนาเครื่องอบแหงแบบมัสทโฟลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลแข็งดวยกระบวนการ
ทอรีแฟคชัน
ศราวุธ ถนอมมิตร, ประชา บุณยวานิชกุล, มุสตาฟา ยะพา, มณฑล ชูโชนาค และ อิศราฐ เชาระกํา
16:15
BBE0018 ศึกษาขั้วแคโทดที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟาดวยจุลชีพในรากพืช
ศาสตรา รสหอม, สืบสกุล คุรุรัตน, ชมาพร เจียรบุตร, ศีลวัชร อัศวธีรากุล, กุลภัทร ชัชวาลวุฒิกุล
และ ธนพงษ สุขมี
16:30
BBE0019 Financial feasibility with feed-in tariffs and CDM incentives of investment in
sugarcane industry for clean electricity generation in Thailand
Prachuab Peerapong
16:45
BBE0020 พัฒนาขั้วแคโทดลอยน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
อลงกรณ พิมพเทพ, สืบสกุล คุรุรัตน, ชมาพร เจียรบุตร, ศิริพรรณ สุคนธสิงห, ปฏิภาณ ชายเกตุ
และ กษีติ นําประดิษฐทรัพย
17:00
BBE0021 การพัฒนาเตาเผาขยะชีวมวลรวมดวยระบบผลิตน้ํารอนจากปลองไอเสีย
นิธิพัฒน ตลึงจิตร, วรพจน โพธาเจริญ และ ชยานนท สวัสดีนฤนาท
หอง VANDA วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 – 17:30 น
สาขาบทความ พลังงานเพื่อการเกษตร(Energy for Agriculture: EA)
และ วัสดุศาสตรพลังงาน (Energy Materials: EM)
ประธานการนําเสนอบทความ รศ.ดร. ศิวะ อัจฉริยวิริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองประธานการนําเสนอบทความ ผศ.ดร.กระวี ตรีอํานรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15:30
EA0010 การศึกษาการอบแหงเมล็ดพันธุขาวดวยเครื่องอบแหงแบบมัสทโฟลขนาด 1 เมตร
ภูวนัย ปาลคะเชนทร, ประชา บุณยวานิชกุล, มุสตาฟา ยะภา และ มณฑล ชูโชนาค
15:45
EA0011 ระบบตรวจวัดและควบคุมน้ําสําหรับเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย
วันวิเศษ อภิชาติ, นรากรณ สงกิตติโรจน, วรจิตต เศรษฐพรรค และ หทัยทิพย สินธุยา
16:00
EA0012 ประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องอบแหงแบบกระแสชนสําหรับวัสดุทางการเกษตร
อัศวิน ยอดรักษ, ฉัตรชัย นิมมล และ อนุชา หิรัญวัฒน
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16:15
16:30
16:45
17:00
17:15

EA0013

การศึกษาการทําแหงเมล็ดกาแฟดวยวิธีการทําแหงแบบความชื้นต่ํา
ภคกุล วงษแกว, เกากันยา สุดประเสริฐ และ ศิริชัย เทพา
EA0014 Mathematical modelling of moisture sorption isotherms and determination of
isosteric heat of black pepper d
Tirawanichakul Y, Sae-khow A and Tirawanichakul S
EM0014 อิทธิพลของคาความพรุนที่มีผลตอคาประสิทธิผลการนําความรอน ของวัสดุพรุนชนิดเม็ดกลม
อัดแนน
วรวุฒิ นวลดั้ว, กิชราวุฒิ โพแกว, กฤษณ ศรารัตนรากร, บัณฑิต กฤตาคม และ ไพลิน หาญขุนทด
EM0015 การศึกษาพฤติกรรมการอบแหงมันสําปะหลังดวยลมรอนรวมกับการใชวัสดุพรุนชนิด
ตาชายสแตนเลส
คมเพ็ชร อินลา, นพดล ออนหา, อรรถพล สีดํา, บัณฑิต กฤตาคม และ รตินันท เหลือมพล
EM0016 อิทธิพลของชองวางตอนิ้วของตาขายสแตนเลสแบบเอียงที่มีผลตอการพาความรอนแบบบังคับ
ของอากาศที่ไหลภายในทอ
ภาณุวัฒน จันทรมาก, บัณฑิต กฤตาคม และ รพีพงศ เปยมสุวรรณ

หอง FALCON-2 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 – 17:30 น
สาขาบทความ Smart Grid and Smart Technology (SGST)
ประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. ธงชาติ เกิดผล Kyushu Institute of Technology, Fukuoka, Japan
รองประธานการนําเสนอบทความ อ.ดร. วิกันดา ศรีเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
15:30
SGST0001 Practical Virtual Synchronous Generator for Community-based
Renewable Energy
Veena PHUNPENG and Thongchart KERDPHOL
15:45
SGST0002 ความตองการพลังงานไฟฟาของรถบัสไฟฟาสําหรับสถานีประจุไฟฟาเร็วแบบแยกเดี่ยว
รวมกับระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยและระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่
ธีระพงษ บุญรักษา, พรหมพักตร ดาวัลต และ บุญเรือง มะรังศรี
16:00
SGST0003 Effect of Distributed Generation on Voltage Regulation and Power Loss in a
Radial Distribution System
A. Paudel and B. Marungsri
16:15
SGST0004 การศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางและการบริการสถานีอัดประจุไฟฟาสําหรับรถยนต
ขนาดเล็ก กรณีศึกษา : อาคารและสถานที่ในกรุงเทพมหานครฯและเขตปริมณฑล
ศุภาตา ทวีวิกยการ และ จิตติชัย รุจนกนกนาฎ
หอง FALCON-2 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 – 17:30 น
16:30 – 17:30 น.
ประชุมคณะกรรมการเครือขายพลังงานฯ และตัวแทนสถาบันเครือขายพลังงานฯ
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การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 15
21 - 23 พฤษภาคม 2562

Conference on Energy Network of Thailand

ตารางที่ 3: รายละเอียดการนําเสนอบทความ
รายระเอียดการนําเสนอบทความ E-NETT2019
1. การนําเสนอผลงานวิจัยกําหนดใหนําเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) นําเสนอ
ดวย Power Point หรือ PDF โดยใชเวลาในการนําเสนอ เรื่องละไมเกิน 10 นาที และถาม-ตอบ
3 นาที รวมเปน 13 นาที
2. การเตรียมตัวกอนนําเสนอใหผูนําเสนอบทความนํา file ในรูปแบบ PowerPoint หรือ PDF มาลง
ใน Computer ที่จัดเตรียมไวให ณ หองที่ทานนําเสนอ กอนเวลาเริ่มของแตละ Session อยาง
นอย 15 นาที โดยติดตอกับเจาหนาที่ประจําหองนั้น ๆ และทําการทดสอบไฟลใหเรียบรอยกอน
ถึงเวลาเริ่มนําเสนอของแตละ session
3. หลังการนํา เสนอบทความ ผูนํา เสนอบทความจะไดรั บเกี ยรติบั ตรการนํา เสนอ ก็ตอเมื่ อการ
นําเสนอบทความสุดทายของ session นั้นจบลง โดยมี Chair session ในแตละหองเปนผูมอบ
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