ME-NETT 2018 Conference Presentation Program
วันพุธที 4 กรกฎาคม 2561 (ต่อ)
Parallel Sessions 1 (Staring Sessions) @ MAIN HALL
Room

ภูมโนรมย์ (400 คน)

น.อ. ศ. ดร.นพพล หาญกล้า (รร.นายเรืออากาศ)
Chair
ดร.ติ ณกร ภูวดิ น (มทร.อีสาน)
Co-Chair
13.00 – 13.20 น.
13.20 – 13.40 น.
13.40 – 14.00 น.
14.00 – 14.20 น.
YMEPC01 - 07
14.20 – 14.40 น.
14.40 – 15.00 น.
15.00 – 15.20 น.

ภูผาเทิ บ 1 (200 คน)

ภูผาเทิ บ 2 (200 คน)

ภูหมู (20 คน)

ดุสิตา (150 คน) ชัน 2

ศ. ดร.ผดุงศักดิ รัตนเดโช (ม.ธรรมศาสตร์)

ศ. ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ (มจธ.)

ดร. ฐานันดร์ศกั ดิ เทพญา (ม.สงขลา)

น.ต. ผ.ศ. ดร.เมษัณฑ์ ธรรมวิ ชยั (รร.นายเรืออากาศ)

ผศ. ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา (มทร. อีสาน)

ผศ. ดร.ปรีชา ขันติ โกมล (มทร. อีสาน)

ดร.ทวีศิลป์ เล็กประดิ ษฐ์ (มทร.อีสาน)

ดร.ไมตรี พลสงคราม (มทร. อีสาน)

ETM017
ETM019
BME002
TSF001
ETM020
BME003
TSF002
BME004
BME010
TSF003
BME005
Gold Presentation 1
BME006
Diamond Presentation
Gold Presentation 2
BME007
พักรับประทานอาหารว่าง 30 นาที (Coffee Break) ณ ลานอาคารประชุมหลัก (MAIN HALL)
และรับฟั งการนําเสนอสิ นค้าทีเวที MAIN HALL บริ ษทั ละ 4 นาที

Invited 1: ศ.ดร.ผดุงศักดิ รัตนเดโช
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์

15.20 – 15.50 น.

Invited 2: ศ.ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ
มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Invited 3: น.ต. ผ.ศ. ดร.เมษัณฑ์ ธรรมวิ ชยั
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมิ นทกษัตริ ยาธิ ราช

AME001
AME002
AME004
AME005
AME006

Parallel Sessions 1 (Starting Sessions) @ HOTEL
Room

กระดุมเงิ น (50 คน) ชัน 2

กระดุมทอง (50 คน) ชัน 2

มุจลิ นท์ (150 คน) ชัน 3

สร้อยสุวรรณา (100 คน) ชัน 3

ช้างน้ าว (50 คน) ชัน 3

Chair
Co-Chair
13.00 – 13.20 น.
13.20 – 13.40 น.
13.40 – 14.00 น.
14.00 – 14.20 น.
14.20 – 14.40 น.
14.40 – 15.00 น.
15.00 – 15.20 น.

ผศ. ดร.เชิ ดศักดิ สุขศิ ริพฒ
ั นพงศ์ (มทร. อีสาน)

ผศ. ดร.สมพล สกุลหลง (มก. ศรีราชา)

ศ. ดร.นคร ทิ พยวงศ์ (ม.เชียงใหม่)

ดร.พิ ทกั ษ์ พร้อมไธสง (ม.มหานคร)

ผศ. ดร.ธีระศักดิ หุดากร (ม.ศิ ลปกร)

ดร.ชัชริ นทร์ ศักดิ กําปัง (มทร. อีสาน ขก.)

ดร.นําพน พิ พฒ
ั น์ ไพบูลย์ (มทร. อีสาน สก.)

ดร.พรสวรรค์ ทองใบ (มทร. อีสาน)

ดร.สุริยา โชคเพิ มพูน (มทร. อีสาน สก.)

ดร.สุระ ตันดี (มทร. อีสาน ขก.)

15.20 – 15.50 น.

AMM008
AMM009
AMM010
AMM011
AMM012
AMM013
AMM014

TSF004
CST001
Invited 4: ศ. ดร.นคร ทิ พยวงศ์
มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
TSF005
CST003
TSF008
AEC018
CST005
TSF009
AEC019
CST009
TSF010
AEC020
CST010
TSF012
AEC021
CST011
TSF013/TSF040
HTE006
CST012
พักรับประทานอาหารว่าง 30 นาที (Coffee Break) ณ ลานอาคารประชุมหลัก (MAIN HALL)
และรับฟั งการนําเสนอสิ นค้าทีเวที MAIN HALL บริ ษทั ละ 4 นาที

ETM004
ETM007
ETM008
ETM009
ETM010
ETM013
ETM016

วันพุธที 4 กรกฎาคม 2561 (ต่อ)
Parallel Sessions 2 (Welcome Sessions) @ MAIN HALL
Room

ภูมโนรมย์ (400 คน)

น.อ. ศ. ดร.นพพล หาญกล้า (รร.นายเรืออากาศ)
Chair
ดร.ติ ณกร ภูวดิ น (มทร.อีสาน)
Co-Chair
15.50 – 16.10 น.
16.10 – 16.30 น.
16.30 – 16.50 น.
YMEPC08 - 12
16.50 – 17.10 น.
17.10 – 17.30 น.
17.30 – 17.50 น.

ภูผาเทิ บ 1 (200 คน)

ภูผาเทิ บ 2 (200 คน)

ภูหมู (20 คน)

ดุสิตา (150 คน) ชัน 2

ผศ.ดร.เอนก เจริ ญภักดี (มทร.อีสาน)

รศ. ดร.วรเชษฐ์ ภิ รมย์ภกั ดี (ม.บูรพา)

ผศ. ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล (มจพ.)

ผศ. ดร.คณิ ต มุกดาใส (ม.ขอนแก่น)

ผศ.ระพีพง์ เปี ยมสุวรรณ (มทร. อีสาน)

ดร.ทวีศิลป์ เล็กประดิ ษฐ์ (มทร. อีสาน)

ผศ. ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง (มทร. อีสาน สก.)

ดร.ณรงศักดิ โยธา (มทร. อีสาน)

Invited 5: ผศ.ดร.เอนก เจริ ญภักดี
มหาวิ ทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลอีสาน

Invited 6: รศ. ดร.วรเชษฐ์ ภิ รมย์ภกั ดี
มหาวิ ทยาลัยบูรพา

AME007
AME008
AME011
AME013
AME014
AME018

ASM001
ASM002
ASM003
ASM004
ASM005
ASM006

STD001
ASM019
ETM012
TSF019
TSF030

STD002
STD003
ETM037
TSF026
TSF031

AMM029
AMM030
AMM020
AMM021

18.00 – 19.30 น.

HTE001
HTE002
HTE003
HTE004
ประชุมคณะกรรมการสมาคมวิ ศวกรเครืองกลไทย (TSME Meeting)
ณ ห้องกระดุมทอง

Parallel Sessions 2 (Welcome Sessions) @ HOTEL
Room
Chair
Co-Chair
15.50 – 16.10 น.
16.10 – 16.30 น.
16.30 – 16.50 น.
16.50 – 17.10 น.
17.10 – 17.30 น.
17.30 – 17.50 น.
18.00 – 19.30 น.

กระดุมเงิ น (50 คน) ชัน 2

บริ เวณลานนําเสนอ Poster

ผศ. ดร.นุชิดา สุวแพทย์ (ม.สารคาม)

ผศ. ดร.ปรีชา การิ นทร์ (สจล.)

ดร.สุภทั รชัย สุวรรณพันธ์ (มทร. อีสาน)

อาจารย์โสภณ สิ นสร้าง (มทร. อีสาน)

CST013
CST014
CST016
CST017
AMM023
AMM024

AMM031
ASM011
ASM007
TSF007
TSF014
AEC011

AMM044
ASM012
ETM036
TSF011
AEC015
ประชุมคณะกรรมการสมาคมวิ ศวกรเครืองกลไทย (TSME Meeting)
ณ ห้องกระดุมทอง

วันพฤหัสบดีที 5 กรกฎาคม 2561
Parallel Sessions 3 (Morning Sessions) @ MAIN HALL
Room

ภูมโนรมย์ (400 คน)

Chair
Co-Chair
08.30 – 08.50 น.
08.50 – 09.10 น.
09.10 – 09.30 น.
09.30 – 09.50 น.
09.50 – 10.10 น.

ภูผาเทิ บ 1 (200 คน)

ภูผาเทิ บ 2 (200 คน)

ภูหมู (20 คน)

รศ. ดร.ธงชัย ฟองสมุทร (ม.เชียงใหม่)

ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ (มทร. รัตนโกสิ นทร์)

อาจารย์ปรัชญาพร ดวงคํา (ม.ปทุมธานี )

อาจารย์ธีระ ฮวบขุนทด (มทร. อีสาน)

อาจารย์สมพร หงส์กง (มทร. อีสาน สก.)

อาจารย์นพรัตน์ อมัติรตั น์ (มทร. อีสาน)

ดุสิตา (150 คน) ชัน 2

AMM057
TSF015
DRC002
AMM048
TSF016
DRC003
AMM052
TSF017
DRC004
AMM053
TSF018
DRC005
AMM063
TSF038
DRC015
พักรับประทานอาหารว่าง 30 นาที (Coffee Break) ณ ลานอาคารประชุมหลัก (MAIN HALL)
และรับฟั งการนําเสนอสิ นค้าทีเวที MAIN HALL บริ ษทั ละ 4 นาที

09.50 – 10.20 น.

Parallel Sessions 3 (Morning Sessions) @ HOTEL
Room

กระดุมเงิ น (50 คน) ชัน 2

กระดุมทอง (50 คน) ชัน 2

มุจลิ นท์ (150 คน) ชัน 3

สร้อยสุวรรณา (100 คน) ชัน 3

ช้างน้ าว (50 คน) ชัน 3

Chair
Co-Chair
08.30 – 08.50 น.
08.50 – 09.10 น.
09.10 – 09.30 น.
09.30 – 09.50 น.
09.50 – 10.10 น.

ผศ. ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา (มทร. อีสาน)

อาจารย์ปิยะนุช มีธรรม (ม.สยาม)

อาจารย์สมชาย แย้มใส (ม. ศรีนคริ นทรวิ โรฒ)

อาจารย์ศิริชยั พุธวัฒนะ (ส.เทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น)

ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิ ษฐ์ (มทร. อีสาน)

อาจารย์ธนกร หอมจําปา (มทร. อีสาน สร.)

ดร.อรรถพล สีดาํ (มทร. อีสาน สร.)

ดร.นิ รตุ อ่อนสลุง (มทร. อีสาน สก.)

อาจารย์กิตติ แก้วชาติ (มทร. อีสาน)

ดร.รติ นันท์ เหลือมพล (มทร. อีสาน)

09.50 – 10.20 น.

TSF020
TSF023
TSF027
TSF028
TSF029

CST019
ETM022
AEC024
CST020
ETM023
AEC003
CST021
ETM024
AEC004
CST022
ETM027
AEC005
CST026
ETM021
AEC006
พักรับประทานอาหารว่าง 30 นาที (Coffee Break) ณ ลานอาคารประชุมหลัก (MAIN HALL)
และรับฟั งการนําเสนอสิ นค้าทีเวที MAIN HALL บริ ษทั ละ 4 นาที

HTE014
HTE013
ETM031
ETM033
DRC012

วันพฤหัสบดีที 5 กรกฎาคม 2561 (ต่อ)
Parallel Sessions 4 (Before Touring Sessions) @ MAIN HALL
Room

ภูมโนรมย์ (400 คน)

Chair
Co-Chair
10.20 – 10.40 น.
10.40 – 11.00 น.
11.00 – 11.20 น.
11.20 – 11.40 น.
11.40 – 12.00 น.
12.00 – 12.20 น.
12.20 – 13.00 น.

ภูผาเทิ บ 1 (200 คน)

ภูผาเทิ บ 2 (200 คน)

ภูหมู (20 คน)

ศ.ดร.สมชาติ ฉันทศิ ริวรรณ (ม.ธรรมศาสตร์)

น.อ. ศ. ดร.นพพล หาญกล้า (รร.นายเรืออากาศ)

ผศ. ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ (มจธ.)

ดร.ทวีศิลป์ เล็กประดิ ษฐ์ (มทร. อีสาน)

ดร.พรสวรรค์ ทองใบ (มทร. อีสาน)

อาจารย์อภิ เดช บุญเจือ (มทร. อีสาน)

Invited 8: ศ.ดร.สมชาติ ฉันทศิ ริวรรณ
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์

Invited 9: น.อ. ศ. ดร.นพพล หาญกล้า
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมิ นทกษัตริ ยาธิ ราช

HTE007
HTE008
HTE009
HTE010

AME020
AME021
AME022
AME025
พักรับประทานอาหารเทียง (Lunch)

AEC008
AEC009
AEC012
AEC013
AEC010
AEC017

ดุสิตา (150 คน) ชัน 2

Parallel Sessions 4 (Before Touring Sessions) @ HOTEL
Room

กระดุมเงิ น (50 คน) ชัน 2

กระดุมทอง (50 คน) ชัน 2

มุจลิ นท์ (150 คน) ชัน 3

สร้อยสุวรรณา (100 คน) ชัน 3

ช้างน้ าว (50 คน) ชัน 3

Chair
Co-Chair
10.20 – 10.40 น.
10.40 – 11.00 น.
11.00 – 11.20 น.
11.20 – 11.40 น.
11.40 – 12.00 น.
12.00 – 12.20 น.
12.20 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.

นาวาเอก ชัยรัตน์ นภาศักดิ (โรงเรียนนายเรือ)

รศ. ดร.ไพโรจน์ สิ งหถนัดกิ จ (จุฬาลงกรณ์ฯ)

ผศ. ดร.ธงชัย บทมาทต์ (ม.ขอนแก่น)

รศ. ดร.สุรสิ ทธิ ปิ ยะศิ ลป์ (ม.ขอนแก่น)

ผศ. ดร.สราวุธ เวชกิ จ (ม.มหิ ดล)

ดร.ชญานนท์ แสงมณี (มทร. อีสาน)

ดร.ทศพร แจ่มใส (มทร. อีสาน สร.)

ดร.สาธิ ต ทูลไธสง (มทร. อีสาน)

ดร.ไมตรี พลสงคราม (มทร. อีสาน)

อาจารย์ไพลิ น หาญขุนทด (มทร. อีสาน)

AMM026
AMM027
AMM028
AMM017
AMM034
AMM035

AMM056
AMM059
AMM060
AMM061
AMM062
AMM065

Invited 10: ผศ. ดร.ธงชัย บทมาทต์
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น

AMM054
AMM055
AMM067
AMM066
AMM007
AMM064

EDU001
EDU002
EDU003
EDU004
CST023
CST025

15.30 – 18.00 น.
18.30 – 22.00 น.

ASM010
ASM014
ASM015
ASM023
พักรับประทานอาหารเทียง (Lunch)
นําผู้เข้าร่วมประชุมเยียมชม นมัสการพระธาตุพนม สิ งศักดิ สิ ทธิ ของชาวอีสานและคนลาว
(จังหวัดนครพนม ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร 53 กิ โลเมตร)
เยียมชม Unseen Thailand ของจังหวัดมุกดาหาร ทีภูผาเทิ บ และนมัสการรอยพระพุทธบาทจําลองและพระพุทธสิ งห์สองจําลอง
พร้อมชมแม่นําโขง ทิ วทัศน์ ทงสองฝั
ั
ง และดูพระอาทิ ตย์ตกดิ น ทีภูมโนรมย์
รับประทานอาหารเย็นและงานเลียง
(The ME-Nett Banquet Party)

วันศุกร์ที 6 กรกฎาคม 2561
Parallel Sessions 5 (The Before Best Paper Award Sessions) @ MAIN HALL
Room

ภูมโนรมย์ (400 คน)

Chair
Co-Chair
08.40 – 09.00 น.
09.00 – 09.20 น.
09.20 – 09.40 น.
09.40 – 10.00 น.

ภูหมู (20 คน)

ภูผาเทิ บ 2 (200 คน)

ผศ. ดร.ธนากร ภูเงิ นขํา (มทร. อีสาน)

ผศ. ดร.วราคม เนิ ดน้ อย (ส.เทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น)

ดร.ชยกฤต เพชรช่วย (มทร. อีสาน)

ผศ. ดร.รัฐพล สมนา (มทร. อีสาน)

ดร.ชญานนท์ แสงมณี (มทร. อีสาน)

อาจารย์จตั ุพล ป้ องกัน (มทร. อีสาน)

อาจารย์ธนกร หอมจําปา (มทร. อีสาน สร.)

ผศ. ดร.เกียรติ สุดา สมนา (มทร. อีสาน)

AMM036
TSF032
AMM042
AMM038
TSF034
AMM043
AMM040
TSF036
AMM045
AMM041
TSF037
AMM047
พักรับประทานอาหารว่าง 30 นาที (Coffee Break) ณ ลานอาคารประชุมหลัก (MAIN HALL)
และรับฟั งการนําเสนอสิ นค้าทีเวที MAIN HALL บริ ษทั ละ 4 นาที

10.00 – 10.20 น.

ดุสิตา (150 คน) ชัน 2

ภูผาเทิ บ 1 (200 คน)

AMM001
AMM003
AMM015
AME019

Parallel Sessions 5 (The Before Best Paper Award Sessions) @ HOTEL
Room

กระดุมเงิ น (50 คน) ชัน 2

พ.ท.หญิ ง ผศ.ดร.สุวิมล เสนี วงศ์ ณ อยุธยา (จปร.)
Chair
ดร.สิ ริธร สุภาคาร (มทร. อีสาน ขก.)
Co-Chair
08.40 – 09.00 น.
ETM034
09.00 – 09.20 น.
TSF039
09.20 – 09.40 น.
TSF041
09.40 – 10.00 น.

10.00 – 10.20 น.

กระดุมทอง (50 คน) ชัน 2

มุจลิ นท์ (150 คน) ชัน 3

สร้อยสุวรรณา (100 คน) ชัน 3

ช้างน้ าว (50 คน) ชัน 3

รศ. ดร.ทวิ ช จิ ตรสมบูรณ์ (มธส

ผศ. ดร.ปรีชา การิ นทร์ (สจล.)

ดร.ปฐมาภรณ์ ชัยกูล (มทร. อีสาน)

ผศ. ดร.ภราดร หนูทอง (มทร. อีสาน)

ดร.ปริ ศฑนุช เกษี ยร (มทร. อีสาน)

อาจารย์อภิ เดช บุญเจือ (มทร. อีสาน)

ดร.รติ นันท์ เหลือมพล (มทร. อีสาน)

ดร.ธรรมรัตน์ กลีบเมฆ (มทร. อีสาน)

ASM008
ASM013
ASM020

ETM028
DRC016
ETM029
DRC010
ETM030
DRC011
AEC023
DRC006
พักรับประทานอาหารว่าง 30 นาที (Coffee Break) ณ ลานอาคารประชุมหลัก (MAIN HALL)
และรับฟั งการนําเสนอสิ นค้าทีเวที MAIN HALL บริ ษทั ละ 4 นาที

ASM009
ASM016
ASM022

วันศุกร์ที 6 กรกฎาคม 2561 (ต่อ)
Parallel Sessions 6 (The Best Paper Award Sessions) @ MAIN HALL
Room

ภูมโนรมย์ (400 คน)

Chair
Co-Chair
10.20 – 10.40 น.
10.40 – 11.00 น.
11.00 – 11.20 น.
11.20 – 11.40 น.
11.40 – 12.10 น.

ภูผาเทิ บ 1 (200 คน)

ภูผาเทิ บ 2 (200 คน)

ภูหมู (20 คน)

ดุสิตา (150 คน) ชัน 2

รศ. ดร.คณิ ต วัฒนวิ เชียร (จุฬาลงกรณ์ฯ.)

ผศ. ดร.พรทิ พย์ แก่งอิ นทร์ (ม.มหิ ดล)

ผศ. ดร.มนชัย พฤกษ์วิไลเลิ ศ (ม.ธรรมศาสตร์)

ผศ. ดร.ปรีชา ขันติ โกมล (มทร. อีสาน)

ดร.ไมตรี พลสงคราม (มทร. อีสาน)

ดร.นิ รตุ อ่อนสลุง (มทร. อีสาน สก.)

ดร.ปฐมาภรณ์ ชัยกูล (มทร. อีสาน ขก.)

ดร.ติ ณกร ภูวดิ น (มทร. อีสาน)

AEC001
AEC007
AEC022

BME011
AMM018
BME001
AMM019
BME008
AMM032
BME009
พิ ธีปิดการประชุมวิ ชาการเครือข่ายวิ ศวกรรมเครืองกลแห่งประเทศไทยครังที 32 ณ อาคารประชุมหลัก ห้องภูมโนรมย์ 1

AME009
AME012
AME017
AME024

Parallel Sessions 6 (The Best Paper Award Sessions) @ HOTEL
Room
Chair
Co-Chair
10.20 – 10.40 น.
10.40 – 11.00 น.
11.00 – 11.20 น.
11.20 – 11.40 น.
11.40 – 12.10 น.

กระดุมเงิ น (50 คน) ชัน 2

กระดุมทอง (50 คน) ชัน 2

ผศ. ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ (ม.อุบลฯ)

ผศ. ดร.ชลทิ ศ เอียมวรวุฒิกลุ (ม.ศรีปทุม)

ผศ. ดร.อิ ทธิ พล วรพันธ์ (มทร. อีสาน)

ดร.รติ นันท์ เหลือมพล (มทร. อีสาน)

ETM001
ETM014
ETM018
ETM035

TSF006
TSF040
TSF021

มุจลิ นท์ (150 คน) ชัน 3

สร้อยสุวรรณา (100 คน) ชัน 3

ช้างน้ าว (50 คน) ชัน 3

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์ (สจล.)

ผศ. ดร.กีรติ สุลกั ษณ์ (ม.สุรนารี)

รศ. ดร.สมิทธิ เอียมสะอาด (ม. มหานคร)

ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิ ษฐ์ (มทร. อีสาน ขก.)

ดร.อรรถพล สีดาํ (มทร. อีสาน สร.)

ผศ.รพีพงษ์ เปี ยมสุวรรณ (มทร. อีสาน)

CST002
DRC007
CST008
DRC013
CST015
DRC014
CST024
พิ ธีปิดการประชุมวิ ชาการเครือข่ายวิ ศวกรรมเครืองกลแห่งประเทศไทยครังที 32 ณ อาคารประชุมหลัก ห้องภูมโนรมย์ 1

HTE005
HTE011
HTE012

