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Sanawung, W., Tangchirapat, W. and Jaturapitakkul, C. (2017) : 
“Influence of palm oil fuel ash fineness on alkali-silica reaction of 
mortar”, The 2nd ACF Symposium Innovations for sustainable 
concrete infrastructures, November 23-25, 2017, Chiang Mai, Thailand. 

บทความเรื่อง 7.  Rerkpiboon, A., Tanawuttiphong, N., Tangchirapat, W. and 
Jaturapitakkul, C. (2017) : “Effects of high-volume ground bagasse ash 
on compressive strength and heat evolution of concrete”, The 
2nd ACF Symposium Innovations for sustainable concrete 
infrastructures, November 23-25, 2017, Chiang Mai, Thailand. 

บทความเรื่อง 8.  Sahamitmongkol, R., Chammankid, B. and Sinthupinyo, S. (2017) : 
“Preliminary study on concrete with calcined clay and limestone 
powder in Thailand”, The 2nd ACF Symposium Innovations for 
sustainable concrete infrastructures, November 23-25, 2017, Chiang 
Mai, Thailand. 

 

บทความเรื่อง 9. 
  
Markpiban, P. and Sahamitmongkol, R. (2017) : “Shrinkage of mortars 
containing shrinkage reducing admixtures and pre-wetted lightweight 
aggregate”, Proceeding of the 37th Cement and Concrete Science 
Conference, September 11-12, 2017, University College, London, pp. 
315-318. 

บทความเรื่อง 10.  Sahamitmongkol, R., Sangsri, J., Puengtum, J., Duangjun, N. and 
Markpiban, P. (2017) : “Effect of polysaccharide derivatives on 
expansion and strength of expansive cement paste”, Proceeding of 
the 37th Cement and Concrete Science Conference, September 11-12, 
2017, University College, London, pp. 323-326. 

บทความเรื่อง 11.  Sornthom, W., Komvijit, T. and Sahamitmongkol, R. (2017) : 
“Parameters affecting performance of galvanic cathodic protection for 
steel bar in concrete”, The 8th Asia and Pacific Young Researchers 
and Graduates Symposium, September 7-8, 2017, Tokyo, Japan. 

บทความเรื่อง 12.  Sato, J., Asamoto, S., Wiwatrojanagul, P. and Sahamitmongkol, R. 
(2017) : “Preliminary field survey of deteriorated concrete structures 
in tropical conditions with non-destructive methods-case study : 
short span bridges in Bangkok, Thailand”, The 8th Asia and Pacific 
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Young Researchers and Graduates Symposium, September 7-8, 2017, 
Tokyo, Japan. 

บทความเรื่อง 13.  Ketsiri, C. Kositgittiwong, D. and Ekkawatpanit, C., (2017) : “Submerged 
Breakwaters Design Development based on Artificial Oyster Reef” , 
International Convention on Civil Engineering, 20-21 July, 2017 
Nakornratchasima, Thailand. 

บทความเรื่อง 14.  Ashakul, A. (2017) : “Experiments of angle welded connections under 
cyclic loads” , The 8th Asia and Pacific Young Researchers and 
Graduates Symposium, September 7-8, 2017, Tokyo, Japan. 

บทความวิจัยที่เสนอในที่ประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศ 
 

บทความเรื่อง 1. วิทวัส ครูด า พชร์พจี มากภิบาล และ รักติพงษ์ สหมิตรมงคล (2560) “ผลกระทบ
ของวิธีการผสมต่อการไหลแผ่ ระยะเวลาการก่อตัว และก าลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้
เถ้ากัน เตา”, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี  ครั งที่12, วันที่  15-17 
กุมภาพันธ์ 2560, ณ เดอะ รีเจนท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท, จังหวัดเพชรบุรี 

บทความเรื่อง 2. เซาฟีร์ ดือราแม วีรชาติ ตั งจิรภัทร และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล (2560) “ผลกระทบ
ของความละเอียดของวัสดุประสานและโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อก าลังอัดและการ
เกิดความร้อนของคอนกรีตที่ใช้ส่วนผสมของกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าถ่านหิน
เป็นวัสดุประสาน”, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี ครั งที่12, วันที่ 15-17 
กุมภาพันธ์ 2560, ณ เดอะ รีเจนท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท, จังหวัดเพชรบุรี 

บทความเรื่อง 3. อรรคเดช อับดุลมาติน เพ็ญพิชชา คงเพ่ิมโกศล วีรชาติ ตั งจิรภัทร และ ชัย จาตุร      
พิทักษ์กุล (2560) “การพัฒนาเถ้าก้นเตาเพ่ือใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน”, การประชุม
วิชาการคอนกรีตประจ าปี ครั งที่12, วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560, เดอะ รีเจนท์ 
ชะอ า บีช รีสอร์ท, จังหวัดเพชรบุรี 

บทความเรื่อง 4. วิกรินทร์ สอนถม และ รักติพงษ์ สหมิตรมงคล (2560) “ประสิทธิภาพของโลหะกัน
กร่อนในการป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต”, การประชุมวิชาการ
คอนกรีตประจ าปี ครั งที่12, วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560, ณ เดอะ รีเจนท์ ชะอ า 
บีช รีสอร์ท, จังหวัดเพชรบุรี 

บทความเรื่อง 5. ศุภษิต ปันจันตา รักติพงษ์ สหมิตรมงคล และ อภินัติ อัชกุล (2560) “พฤติกรรม
ภายใต้แรงดึงถอนของอุปกรณ์ฝังยึดแบบติดตั งภายหลังในคอนกรีต”, การประชุม
วิชาการคอนกรีตประจ าปี ครั งที่12, วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560, ณ เดอะ รี
เจนท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท, จังหวัดเพชรบุรี 
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บทความเรื่อง 6. 

 
 
วิศวินทร์ อัครปัญญาธร สุรัตน์  ภักดี  และ รักติพงษ์  สหมิตรมงคล (2560) 
“ประสิทธิภาพของวัสดุเคลือบผิวในการยับยั งคาร์บอเนชันของคอนกรีต”, การ
ประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี  ครั งที่12, วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560, ณ 
เดอะ รีเจนท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท, จังหวัดเพชรบุรี 

บทความเรื่อง 7. Markpiban, P., Krudam, W. and Sahamitmongkol, R. (2560) “Effect of 
synthetic lightweight aggregate on early age shrinkage of 
mortar”, Annual Concrete Conference 12, February, 15-17, 2017, The 
Regent Cha-Am Beach Resort, Phetchaburi.  

บทความเรื่อง 8. ดวงมณี  ทองค า และ ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ (2560) “การปรับตัวต่ออุทกภัย
ของประชาชนในอ าเภอเมืองจันทบุรี”, การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ 
ครั งที่ 7, 2 มิถุนายน 2560, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, หน้า G90- G99 

บทความเรื่อง 9. Weerakul, P., Arangjelovski, G. and Kongkitkul, W. (2017) : “Effects of 
group arrangements on the lateral resistance of pile groups”, 
Proceedings of the 22nd National Convention on Civil Engineering, 18-
20 July, 2017, The Greenery Resort Khao Yai Hotel, Nakhon 
Ratchasima, GTE 089, Vol.2, pp. 222-227. 

บทความเรื่อง 10. ภู เบศวร์ เตรัมย์  และ วรัช ก้องกิจกุล (2560) “ผลกระทบของประวัติการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่มีต่อสมบัติก าลังและการเสียรูปของวัสดุ เสริมแรง
สังเคราะห์”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่ 22, วันที่ 18-20
กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา, GTE 
141, เล่ม 2, หน้า 261-268. 

บทความเรื่อง 11. ฉัฐวัฒน์ วรรธนกันย์ วรัช ก้องกิจกุล Goran Arangjelovski และ จุฑา สุนิตย์สกุล
(2560) “การประเมินความเครียดในวัสดุชั นทางถนนผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีตโดย
ใช้พารามิเตอร์หลุมการแอ่นตัวสังเคราะห์จากการวิเคราะห์เชิงเส้น”, การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่  22, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560, ณ 
โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ , นครราชสีมา, GTE 144, เล่ม 2, หน้า 
269-277. 

บทความเรื่อง 12. สุภาวิตา ค าสร้อย วรัช ก้องกิจกุล และ ปกรณ์ มิลินทะเลข (2560) “ผลกระทบ
ของการก าหนดขนาดคละมวลรวมโดยวิธีการเบลีย์ที่มีต่อประสิทธิภาพของ
แอสฟัลต์”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่  22, วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา, GTE 
147, เล่ม 2, หน้า 278-287. 
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บทความเรื่อง 13. 

 
 
วรัช ก้องกิจกุล วรุตม์ ตันติวงษ์ ณัฐพงค์ โกวิทยานันต์ และ ชัชชัย พัดเย็นชื่น
(2560) “การปรับปรุงคุณภาพดินอ่อนบริเวณสนามบินนครศรีธรรมราชด้วยแผ่น
ระบายน  าแนวดิ่งร่วมกับสุญญากาศ ส่วนที่  1 การวิเคราะห์การทรุดตัวกับ
เวลา”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่  22, วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา, GTE 
154, เล่ม 2, หน้า 296-301. 

บทความเรื่อง 14. วรัช ก้องกิจกุล วรุตม์ ตันติวงษ์ ณัฐพงค์ โกวิทยานันต์ และ ชัชชัย พัดเย็นชื่น 
(2560) “การปรับปรุงคุณภาพดินอ่อนบริเวณสนามบินนครศรีธรรมราชด้วยแผ่น
ระบายน  าแนวดิ่งร่วมกับสุญญากาศ ส่วนที่ 2 ขั นตอนการก่อสร้าง”, การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่  22, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560, ณ 
โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ , นครราชสีมา, GTE 156, เล่ม 2, หน้า 
302-309. 

บทความเรื่อง 15. ชนาวรรธน์ สิริพฤกษา พงศธร กระจ่างผล สุรพันธ์ สุดใจ วรัช ก้องกิจกุล และ                    
จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ (2560) “การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทาน 
Rapid Cone Penetration กับพารามิเตอร์ก าลังของวัสดุชั นทาง”, การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่  22, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560, ณ 
โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา, GTE 156, เล่ม 2, หน้า 
302-309. 

บทความเรื่อง 16. Kunrattanawanit, N., Manapattananukul, S. Padungwong, P. Kongkitkul, 
W. and Sukoltat, J. (2560) “Laboratory study on evaluations of 
strengths of pavement structure materials by using a rapid cone 
penetrometer”, Proceedings of the 22nd National Convention on Civil 
Engineering, 18-20 July, 2017, The Greenery Resort Khao Yai Hotel, 
Nakhon Ratchasima, GTE 164, Vol.2, pp. 317-324. 

บทความเรื่อง 17. กฤษดา ตระกูลจั่นนาค พัฒนศักดิ์ ชัยพรรณนา และ พรเกษม จงประดิษฐ์ (2560) 
“อิทธิพลของเสาเข็มรับแรงต่อโครงสร้างชิ นส่วนผนังอุโมงค์โดยวิธีการไฟไนต์                    
เอเลเมนต์”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่ 22, วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา, เล่ม 
2, หน้า 325-331. 

บทความเรื่อง 18. พรเกษม จงประดิษฐ์ พงษ์พันธ์ ดาวแสงว่าง ทวีพงษ์ สุขวัสดิ์ เสฏฐพงศ์ ทอง
ประภา และ สมบูรณ์  กนกนภากุล (2560) “การพัฒนาระบบการประเมิน
เสถียรภาพของคันทางบนดินอ่อนร่วมกับผลการส ารวจประเมินสภาพเพ่ือการ
ตัดสินใจซ่อมบ ารุง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่  22,              
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ 
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นครราชสีมา, เล่ม 2, หน้า 332-337. 

บทความเรื่อง 19. Loahawiwaththanawong, L., Arangjelovski, G. and jongpradist, P”, 
(2017) “Effect of the in-situ stress ratio and rock property on the 
failure lnitiation point in rock mass around tunnel by numerical 
analysis”, The 22nd National Convention on Civil Engineering, 18-20 
July, 2017, The Greenery Resort Khao Yai Hotel, Nakhon Ratchasima,  
Vol. 2, pp. 338-344.  

บทความเรื่อง 20. ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร (2560) “หลังคาโดมตึกสตางค์ มงคลสุข: การวิเคราะห์แรงใน
โครงสร้าง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่ 22, วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา, เล่ม 
2, หน้า 88-96. 

บทความเรื่อง 21. Suriyachat, P. and Sawatdiwong, P. (2017) : “Finite element analysis of 
Buranasiri Mattayaram Pagoda”, The 22nd National Convention on 
Civil Engineering, 18-20 July, 2017, The Greenery Resort Khao Yai 
Hotel, Nakhon Ratchasima, Vol.2, pp. 97-106. 

บทความเรื่อง 22. ณัฐพร  จตุราบัณฑิต และ สมโพธิ อยู่ ไว (2560) “การศึกษาพฤติกรรมของ 
Expanded polystyrene foam ในงานชั นทางด้วยการให้แรงกระท าซ  าในทิศทาง
เดียว”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่  22, วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา, เล่ม 
2, หน้า ***-***. 

บทความเรื่อง 23. สุนิตษา  เสาระโส สันติ เจริญพรพัฒนา และ รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ (2560) “การ
ส ารวจการใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารในขั นตอนโครงการก่อสร้าง”, การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่ 22, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560, 
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา, เล่ม 2, หน้า 545-553. 

บทความเรื่อง 24. เอก จิตชัยเจริญ รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ และ สันติ เจริญพรพัฒนา (2560) “การจัดท า
ก าหนดการก่อสร้างด้วยแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารโครงสร้าง
ส าเร็จรูป”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่  22, วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา, เล่ม 
2, หน้า 560-567. 

บทความเรื่อง 25. ศดานันท์ อารยชูเกียรติ์ วุฒิพงศ์ เมืองน้อย และ สุทธิ ภาษีผล (2560) “การ
วิเคราะห์งบการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษ้ทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”, การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่  22, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรม
เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา, เล่ม 2, หน้า 568-579. 
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บทความเรื่อง 26. 

 
 
มนัสนันท์ สุทธิวงศ์ วุฒิพงศ์ เมืองน้อย และ สุทธิ ภาษีผล (2560) “การวิเคราะห์
งบการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมหาชนกลุ่มบริการรับเหมา
ก่อสร้าง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่  22, วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา, เล่ม 
2, หน้า 580-588. 

บทความเรื่อง 27. อาทิตย์  แสงดี วุฒิพงศ์ เมืองน้อย และ สุทธิ ภาษีผล (2560) “การศึกษาขั นตอน
งานก่อสร้างถนนลาดยางระหว่างผวิจราจรพราเคพซีลและผิวจราจรพาราแอสฟัสต์
คอนกรีต กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี”, การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่  22, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรม
เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา, เล่ม 2, หน้า 640-649. 

บทความเรื่อง 28. ณัฐพล  กระเสาร์ ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ และ ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ (2560) 
“การเปรียบเทียบแบบจ าลอง NAM และแบบจ าลอง IFAS ส าหรับการประเมิน
น  าท่าในลุ่มน  าน่านตอนบน”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่ 
22, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ , 
นครราชสีมา, เล่ม 2. 

บทความเรื่อง 29. พรรณทิพา  พันธ์ยิ ม ศุภชัย นามพูลวัน และ อ าพล การุณสุนทวงษ์ (2560) 
“การศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารระหว่างวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั งที่ 22, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่                
รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา, เล่ม 2. 

บทความเรื่อง 30. พจบรม ฤทัยสุจริตกุล ด ารง สินธุเจริญ ศุภกร อินทรวงษ์โชติ อดิวงษ์ คนยัง ศุภษิต 
ปันจันตา และ รักติพงษ์ สหมิตรมงคล (2560) “ผลของประมาณเส้นใยเหล็กแบบ
สั นต่อสมบัติและก าลังรับแรงดัดของคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก”, การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั งที่  22, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560, ณ 
โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา, เล่ม 2. 

บทความเรื่อง 31. Rungsitiyakorn, P., Chiravachradej, J., Anmanatarkul, A. and Ruayruay, 
E. (2017) : “Learning orientation development by physical model 
learning approach in flip classroom and facilitator techniques”, The 
22nd National Convention on Civil Engineering, 18-20 July, 2017, The 
Greenery Resort Khao Yai Hotel, Nakhon Ratchasima, pp. 850-855. 

บทความเรื่อง 32. พรเทพ วัฒนากรแก้ว ทวิช พูลเงิน และ สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์  (2560) “การ
ประ เมิ น และ เส ริมก าลั งอาค ารคอน กรีต เส ริม เห ล็ ก เพ่ื อต้ าน ทาน แรง
แผ่นดินไหว”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่ 14, วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560, 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, หน้า 353-362. 
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บทความเรื่อง 33. 

 
 
ณฐกานต์  นัยนา และ สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์  (2560) “การประเมินอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั นภายใต้แรงแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงใหม่”, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั งที่ 14, วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560, ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน, หน้า 393-401. 

บทความเรื่อง 34. กสาน  จันทร์โต และ ทวิช พูลเงิน (2560) “สมบัติทางวิศวกรรมของไม้ดักลาส
เฟอร์ประสานด้วยกาว”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่ 14, วันที่ 7-8 
ธันวาคม 2560, ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, หน้า 430-
438. 

บทความเรื่อง 35. สรวัชร์ จันทร์ทับ อ าพล การุณสุนทวงษ์ และ พรรณทิพา พันธ์ยิ ม (2560) 
“การศึกษาระยะห่างที่ปลอดภัยของรถที่ขับตามกันบนนถนนพระราม 2”, การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่  14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน, วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560, ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน, หน้า 504-511. 

  
บทความวิชาการ 
บทความเรื่อง 1. ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2560 , “โดรนยานบินในอนาคต (Drone for The Future)”, 

KLIN KM, เมษายน ดูได้ที่
https://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/special/945--drone-for-the-future 

บทความเรื่อง 2. ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2560 , “กล้องวัดมุมจากอดีตสู่อนาคต (Theodolite the 
past to the future) ”, KLIN KM, กันยายน ดูได้ที่
https://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/special/976-theodolite-the-past-
to-the-future 

บทความเรื่อง 3. ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2560 , “ppm คืออะไร (What is Parts Per Million?)”, 
KLIN KM, ตุลาคม ดูได้ที ่
https://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/special/985-ppm--what-is-parts-
per-million 
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