การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ ๖
(The 6th Academic Science and Technology Conference 2018)
“วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน”
(Science, Technology and Innovation: Following the Wisdom of the King for
Sustainable National Development)

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พื้นที่ส่วนขยาย มฉก.2)
ผู้จัดหลัก:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้จัดร่วม:

คณะวิทยาศาสตร์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

i

คานา
วิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2664) กาหนด
ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมี
ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งเตรียมความพร้อมของคนไทย และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ ที่อยู่
ในช่วงของการปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สะสมมานาน และนับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวขนานใหญ่ โดยต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในทุกด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้น ด้วยเหตุนี้ สถาบัน
เครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 หน่วยงาน 8 สถาบัน ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพั ฒนาบุคลากร และนิสิต
นักศึกษาในสถาบันให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาได้พัฒนา
งานวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ขึ้นมาทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 จนบัดนี้ปี พ.ศ. 2561 นับเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งมีการพัฒนาและเติบโตมาเรื่อยๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา รวมทั้งนักวิจัยทั่วไป สู่สาธารณชน นอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่เปิด
โอกาสให้นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่ายด้านวิจัย
พัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกี ยรติ ได้รับเกียรติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายฯ ให้เป็น
เจ้าภาพหลักในการดาเนินงาน และได้กาหนดหัวข้อการประชุมคือ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พื้นที่ส่วน
ขยาย มฉก.2)
การนาเสนอผลงานวิจัยในปีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไป โดยมี
ผลงานทั้งหมดจานวน 310 เรื่อง ประกอบด้วย ผลงานกลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐานจานวน 42 เรื่อง กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์จานวน
120 เรื่อง กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 46 เรื่อง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 78 เรื่อง และในปีนี้ได้มีการจัดประกวด
การนาเสนอผลงานนวัตกรรมชิงเงินรางวัล มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจานวน 24 ผลงาน ซึ่งนับเป็นปีแรกของเครือข่ายที่มีการ
จัดประกวดผลงานนวัตกรรม
ส าหรั บ รายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิ ชาการได้ร วบรวมบทความวิ จัย ฉบับ สมบูร ณ์ซึ่งได้ผ่า นการพิ จ ารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนทั้งสิ้น 239 เรื่อง โดยคณะผู้จัดการประชุมวิชาการหวังเป็น อย่า งยิ่ งว่าผู้เ ข้าร่วมประชุม ทุกท่ านจะได้ รั บ
ประโยชน์ และนาองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

ดร.สุรยี ์พร หอมวิเศษวงศา
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บรรณาธิการ
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รายนามคณะกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการ
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.ประจักษ พุม วิเศษ
คณะกรรมการฝายอํานวยการ
ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย
ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา มหัทธนทวี
อาจารยพรทิพย ตันติวงศ
ดร.ชัชวาลย ชางทํา
อาจารยตติภรณ ภัทรานุรักษโยธิน
คุณอริศรา สิทธิพงษ

ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
รองศาสตราจารยจิตราภรณ ธวัชพันธุ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี
ผูชวยศาสตราจารย สพ.ญ.รุงสวรรค วรรณสุทธิ์
ดร.ปยนันท นอยรอด
อาจารยอลิศรา พรายแกว

ฝายวิชาการ
รองศาสตราจารย ดร.บังอร ฉางทรัพย (ที่ปรึกษา)
ดร.ชัชวาลย ชางทํา
(ที่ปรึกษา)
ดร.สุรียพร หอมวิเศษวงศา
ดร.กิตติพัฒน โสภิตธรรมคุณ
ดร.ปยาภรณ สุภัคดํารงกุล
รองศาสตราจารย ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ชุมบัวทอง
ผูชวยศาสตราจารยเมตตา โพธิ์กลิ่น
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน เตชวุฒิพร
ผูชวยศาสตราจารยพัชรี ภคกษมา
ผูชวยศาสตราจารยฐิตยิ า แซปง
ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล
ดร.ทิพวรรณ จูประจบ
ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
อาจารยเนรมิธ จิรกาญจนไพศาล
อาจารยยิ่งศักดิ์ สวัสดิพาณิชย
อาจารยวัลวิภา เสืออุดม
อาจารยมฌ
ั ชกานต เผาสวัสดิ์

รองศาสตราจารย ดร.นิตติยา ปภาพจน
รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา จันทรประเสริฐ
รองศาสตราจารยดวงพร หัชชะวณิช
ผูชวยศาสตราจารย ศิริวรรณ วาสุกรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศนัย ชุมวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารยสมาพร เรืองสังข
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อินทิรา ลิจันทรพร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรนุช แกววิเศษ
ผูชวยศาสตราจารยดรุณี หันวิสัย
ดร.นพรัตน ไวโรจนะ
ดร.ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ
ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย
ดร.พรพิมล กาญจนวาศ
ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท
อาจารยณัฐพร นันทจิรพงศ
อาจารยวิภาพรรณ ชนะภักดิ์
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ฝายจัดหาทุนสนับสนุน
อาจารยกรรณิการ แกวกิ้ม
ดร.จํารูญศรี พุมเทียน
อาจารยผุสดี สิรยากร
อาจารยปยนุสร นอยดวง
อาจารยวิเชียร พุทธศรี
ดร.สุกญ
ั ญา เพชรศิริเวทย
ดร.สุรชัย เตชะเอย
คุณวิไลลักษณ พงษแพทย
คุณวารุณี จันทพึ่ง
คุณเบ็ญจมาศ นามณรงค
คุณอุบลวรรณ ไชยราช

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ พงศธีรัตน
ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ ชัยมงคล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรวินทรวชิ ญ บุญพิสุทธินันท
ผูชวยศาสตราจารยรัชนี ไสยประจง
ผูชวยศาสตราจารยวิชุดา แสงแกว
ดร.สุธารทิพย เรืองประภาวุฒิ
ดร.วรางคณา จิตตชุม
ดร.ณฐมล จินดาพรรณ
คุณสายฝน กันคลอย
คุณพรรณปพร โภคัง

ฝายประชาสัมพันธและจัดทําเว็บไซต
ดร.สมฤดี ไทพาณิชย
อาจารยจรรยา แหยมเจริญ
อาจารยธนาภรณ รอดชีวิต
อาจารยเวทิต ทองจันทร
นายชลัคร แสงศิริรัตนา
นายจักรพันธุ รักธรรมนูญ
นายสัญชัย จันทรศรี
อาจารยแสงนภา จําปาสุริ
อาจารยสุรัติวดี ทั่งมั่งมี
ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุม

นางสาวเนตรชนก คงเพ็ชร
อาจารยสุธีรา พึ่งสวัสดิ์
อาจารยอุมา รัตนเทพี
อาจารยวรวิทย จิตรงค
ดร.มานะชัย โตะชูดี
อาจารยปณณรัตน วงศพัฒนานิภาส
อาจารยชวลิต โควีระวงศ
อาจารยพิษณุ แกวตะพาน
อาจารยเอกรินทร บดีรัฐ
อาจารยสุวิชชา ธงพานิช

ฝายประชาสัมพันธและจัดทําเว็บไซต
อาจารยสุธีรา พึ่งสวัสดิ์
อาจารยเปรมรัตน พูลสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารยพิมพภัค ภัทรนาวิก
อาจารยสุกัญญา เหลืองไชยยะ
อาจารย ดร.รุงรัตน นิลธเสน
อาจารยธนา กั่วพานิช
อาจารยขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก
อาจารยเอกรินทร บดีรัฐ
อาจารยแสงนภา จําปาสุริ

ผูชวยศาสตราจารยจริ นาถ บุญคง
ผูชวยศาสตราจารยอําพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ
ดร.บุณฑริกา ทรงดอนพุม
ดร.พจมาน พูลมี
ดร.มานะชัย โตะชูดี
อาจารยสุวิชชา ธงพานิช
อาจารยเขมจิรา จามกม
คุณเนตรชนก คงเพ็ชร
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ฝายประชาสัมพันธและจัดทําเว็บไซต (ตอ)
คุณพิชิต มีสวัสดิ์
คุณเทพสุรีย จันทรสามารถ

คุณธนา ผองสวาง
คุณจริยา ประณิธาน

ฝายลงทะเบียนและประเมินผล
อาจารยวรนุช ปลีหจินดา
อาจารยยุวธิดา ชิวปรีชา
อาจารยวรพรรณี เผาทองศุข
อาจารยอลิษา สุนทรวัฒน
คุณขวัญใจ นาคพรม

อาจารยภัททิตา เลิศจริยพร
อาจารยนฤดี บูรณะจรรยากุล
อาจารยชวนพิศ จิระพงษ
คุณวรุณยุภา ปองหลง

ฝายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ
ดร.มธุรส ออนไทย
อาจารยพรศักดิ์ คุณวุฒมิ โนธรรม
อาจารยดเิ รก พนิตสุภากมล
อาจารยรังสรรค โกญจนาทนิกร
คุณอาคม สิมโสม
คุณพิเชษฐ ผลสวาง

อาจารยระพีพันธุ ศิริเดช
นายอภิชาต ไพศาลบริรักษ
คุณสมชาย วงษละคร
คุณบุณฑริกา กลัดพิบูลย
คุณดวงใจ อุนคํา

ฝายสวัสดิการจัดเลี้ยง
ดร.พนนา กิตไิ พศาลนนท
ดร.สุวรรณี สายสิน
ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกลุ
คุณโสภี บุญทรัพย

อาจารยรังสิมา ใชเทียมวงศ
คุณวิไล ปาคําทอง
ผูชวยศาสตราจารยสุภาภรณ วรรณภิญโญชีพ
คุณภัทยา แซอยุ

ฝายการเงินและบัญชี

ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ
อาจารยวรรณารัตน วิบูลสุข

อาจารยยุคลธร สถาปนศิริ
คุณอริศรา สิทธิพงษ

ฝายพิธีการ ตอนรับ และดําเนินการภายใน
อาจารยอัจจนา สุขประเสริฐ
อาจารยสุภา ประเสริฐวุฒิศักดิ์
อาจารยเกษม พลายแกว
อาจารยพรชนก ประชุมพันธุ
คุณธนโชติ ศรีกอก
คุณปวีณา เพชราวรรณ

อาจารยภาสินี สงวนสิทธิ์
อาจารยอุมา รัตนเทพี
อาจารยศรมน สุทิน
คุณดวงดาว ชื่นสวาง
คุณระพีพันธ บุญจันทร
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