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and Andaman sea”, The 4th Asian Wave and Tidal Energy Conference, 
September 9-13, 2018, Taipei, Taiwan, pp. 1-8. 

บทความเรื่อง 6. Terum, B. and Kongkitkul, W. (2018) : “Load-strain-time behaviours of 
a PP geogrid affected by temperature change histories”, Proceedings 
of the 11th International Conference on Geosynthetics, September 
16-21, 2018, Coex, Seoul, Korea, paper S35-03. 

บทความเรื่อง 7. Punya-in, Y. and Kongkitkul, W. (2018) : “Compilation of non-linear 
three-component model for simulations of rate-dependent                        
load-strain-time behaviours of geogrids”, Proceedings of the 
11th International Conference on Geosynthetics, September 16-21, 
2018, Coex, Seoul, Korea, paper S35-05. 

บทความเรื่อง 8. Pramthawee, P. and Jongpradist, P. (2018) : “Incorporation of creep 
into an elasto-plastic soil model for time-dependent analysis of a 
high rockfill dam”, Proceedings of the 9th European Conference on 
Numerical Methods in Geotechnical Engineering (NUMGE 2018), June 
25-27, 2018, Porto, Portugal, pp. 299-305. 

บทความเรื่อง 9. Heama, N., Jongpradist, P., Lueprasert, P. and Suwansawat, S. (2018) : 
“ Investigation on Pile-Soil-Tunnel Interaction Due to Adjacent 
Loaded Pile Row by 3D FEM” , The 4th International conference on 
Engineering, Applied Sciences and Technology, Swissotel Resort 
Phuket Patong Beach, Thailand, July 4-7, 2018, pp.792-795. 
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บทความเรื่อง 10. 

 
 
Ekkawatpanit, C., Pratoomchai, W., Khemngoen, C. and Srivihok, P. 
(2018) : “Climate change impact on water resources in Klong Yai river 
basin, Thailand”, 8 th Global FRIEND-Water Conference, November                     
6--9, 2018, Beijing, China, pp. 1-10. 

บทความเรื่อง 11. Wararuksajja, W., Srechai, J. and Leelataviwat, S. (2018) : “Cyclic 
testing of intermediate RC moment frames with concrete block 
walls”, The 7th Asia conference on Earthquake Engineering, 
November 22-25, 2018, paper ID # ACEE0170. 

บทความเรื่อง 12. Lueprasert, P., Jongpradist, P., Ruangvirrojanakul, K. and Suwansawat, 
S. (2018) : “ Effect of tunnel size and lining thickness on tunnel 
deformation due to adjacent pile under loading” , 8th International 
Conference on Geotechnique, Construction Materials and 
Environment, November 20-22, 2018, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 
281-287. 

บทความเรื่อง 13. Wangyao, K., Bhatsada, A., Wungsumpow, C., Ngamket, K., Payomthip, 
P. and Laphitchayangkul, T., (2018) : “Evaluation of sUAS 
photogrammetry accuracy for landfill mapping”, The 10th Asia-Pacific 
Landfill Symposium (APLAS TOKYO 2018), November 24-26, 2018, 
Meisei University, JAPAN, pp. 1-7. 
 

บทความวิจัยที่เสนอในที่ประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศ 
 

บทความเรื่อง 1. ทศพล มุสิกะศิริ วีรชาติ ตั้งจิรภัทร สมิตร ส่งพิริยะกิจ และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 
(2561) “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตสด
และที่แข็งตัวแล้วที่ท าจากเถ้าถ่านหินที่มีปริมาณแคลเซียมสูง”, การประชุม
วิชาการคอนกรีตประจ าปี ครั้งที่ 13, วันที่ 7-9 มีนาคม 2561, ณ โรงแรม เดอะ
ซายน์ พัทยา, จังหวัดชลบุรี 

บทความเรื่อง 2. กันติยา โสธรชัยวิทย์ วีรชาติ ตั้งจิรภัทร เที่ยง ชีวะเกตุ และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 
(2561) “การศึกษาก าลังอัด และการต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจากกรดซัลฟูริค
ของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์จากเถ้าถ่านหินผสมซิลิกาฟูม”, การประชุมวิชาการ
คอนกรีตประจ าปี ครั้งที่ 13, วันที่ 7-9 มีนาคม 2561, ณ โรงแรม เดอะซายน์ 
พัทยา, จังหวัดชลบุรี 
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บทความเรื่อง 3. 

 
 
นันทศักดิ์ ทานะกาศ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล วีรชาติ ตั้งจิรภัทร  และ จักรพันธุ์                      
วงษ์พา  (2561) “ผลกระทบของเถ้ าก้นเตาบดละเ อียดต่อก าลั ง อัดและ
ความสามารถในการต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตที่ ใช้มวลรวมหยาบ                            
รีไซเคิล”, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี ครั้งที่ 13, วันที่ 7-9 มีนาคม 
2561, ณ โรงแรม เดอะซายน์ พัทยา, จังหวัดชลบุรี 

บทความเรื่อง 4. ชลดรงค์ เจริญไวยเจตน์ อรรคเดช อับดุลมาติน วีรชาติ ตั้งจิรภัทร และ ชัย                     
จาตุรพิทักษ์กุล (2561) “การศึกษาดัชนีก าลังของเถ้าก้นเตาที่ปรับปรุงคุณภาพ
โดยการร่อนผ่านตะแกรงก่อนบดละเอียด”, การประชุมวิชาการคอนกรีต
ประจ าปี ครั้งที่ 13, วันที่ 7-9 มีนาคม 2561, ณ โรงแรม เดอะซายน์ พัทยา, 
จังหวัดชลบุรี 

บทความเรื่อง 5. ฐิติพงศ์ ต่วนทอง วีรชาติ ตั้งจิรภัทร สมิตร ส่งพิริยะกิจ และ ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล 
(2561) “การปรับปรุงผิวหน้าคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินโดยการเคลือบผิวด้วย
สารละลายโซเดียมซิลิเกต”, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี ครั้งที่ 13, 
วันที่ 7-9 มีนาคม 2561, ณ โรงแรม เดอะซายน์ พัทยา, จังหวัดชลบุรี 

บทความเรื่อง 6. Solvej van Kampen, C., Ushiro, M., Hori, A and Sahamitmongkol, R. : 
(2018) “Development of water based expansive additive slurry for 
shrinkage compensation in concrete”, Annual concrete Conference 
13, March 7-9, 2018, The Zign Hotel,  Pattaya, Chonburi, pp. MAT-79 
– MAT-85. 

บทความเรื่อง 7. พินิจ รังสิติยากร มงคล นามลักษณ์ และ จุลพจน์  จิรวัชรเดช  (2561) “การ
พัฒนารูบริคส าหรับตรวจประเมินผลทักษะการสื่อสารของผู้เรียนในห้องเรียน
แบบกลับด้าน ที่ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกระบวนกร”, 2nd 
National Conference on Learning Innovation in Science and 
Technology, วันที่ 21-24 มีนาคม 2561, ณ โรงแรม โนโวเทล หัวหิน  ชะอ า 
บีช รีสอร์ท, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, หน้า 856-869. 

บทความเรื่อง 8. ไตรรัตน์ ใจดี ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ และ ชัยวัฒน์  เอกวัฒน์พานิชย์  (2561) 
“การศึกษาเครื่องก าเนิดพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นในบริเวณชายฝั่งของประเทศไทย
โดยใช้ทฤษฎีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ”, การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“มศว  วิ จั ย ”  ครั้ งที่  11, วั นที่  29-30 มี นาคม 2561, ณ มหาวิทยาลั ย                                   
ศรีนครินทรวิโรฒ 

บทความเรื่อง 9. ชาญวิทย์ ทองพรหม และ สมชาย  ชูชีพสกุล (2561) “การวิเคราะห์การรื้อถอน
โครงสร้างส่วนบนส าหรับแท่นหลุมผลิตแบบ 3 ขาในอ่าวไทย”, การประชุม 
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วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, ณ    
หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก 

บทความเรื่อง 10. ธนากร พรหมเจริญ อภินัติ อัชกุล และ รักติพงษ์ สหมิตรมงคล (2561) “ปัจจัยที่
ส่ งผลต่ อก าลั ง รับแรง เฉือนของ อุปกรณ์ฝั งยึ ดชนิ ดติ ดตั้ งภายหลั ง ใน
คอนกรีต”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, 
จ. นครนายก 

บทความเรื่อง 11. อาทิตย์ วงศ์ปวน วีรชาติ ตั้งจิรภัทร และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล (2561) “การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อก าลังอัดและการขยายตัวเนื่องจากปฏิกิริยาอัลคาไล-ซิลิ
กาของมอร์ต้าร์ที่ใช้เถ้าถ่านหินกระตุ้นด้วยด่างเป็นวัสดุประสาน”, การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, ณ    
หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก 

บทความเรื่อง 12. สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ (2561) “ระบบสีส าหรับโครงสร้างเหล็กในประเทศ
ไทย”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ  ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, 
จ. นครนายก 

บทความเรื่อง 13. จรัญ ศรีชัย และ สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ (2561) “ผลกระทบของผนังอิฐก่อต่อแรง
ภายในที่ เกิดขึ้นในโครงต้ านแรงดัดคอนกรีตเสริม เหล็กโดยวิธี ไฟไนต์                               
เอลิเมนต์”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, 
จ. นครนายก 

บทความเรื่อง 14. ดารกร  อินทรบุตร หัตกร สดรัมย์ ธนภูมิ องค์ลอย ธนากร ภูเงินข า ศุภษิต                         
ปันจันตา เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์  และ รักติพงษ์ สหมิตรมงคล (2561) “ก าลัง
ดึงถอนของอุปกรณ์ฝังยึดในจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต”, การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุม
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก 

บทความเรื่อง 15. จารุกิตติ์ พูนชัย และ สมโพธิ อยู่ไว (2561) “การจ าลองพฤติกรรมของเสาเข็ม
เดี่ยวในดินเหนียวกรุงเทพด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์”, การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุม
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก 

บทความเรื่อง 16. ฉัตรกมล เดชเรือง สมโพธิ อยู่ไว และ เพ่ิมพร บัวทอง (2561) “สมบัติด้านก าลัง
ของทรายที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยซีเมนต์และเส้นใยปาล์ม”, การประชุมวิชาการ 
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วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุม
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก 

บทความเรื่อง 17. พัชร รอดพล และ สมโพธิ อยู่ไว (2561) “ความแข็งแรงและการเสียรูปของดิน
เหนียวกรุงเทพและดินเหนียวป่าสักที่ ได้รับการปรับปรุงเสถียรภาพด้วย
ปูนซีเมนต์”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, 
จ. นครนายก 

บทความเรื่อง 18. เอกราช ศิลาบ าเพ็ญ พรเกษม จงประดิษฐ์ อภิวิชญ์ ทองรักษา และ จักราวุธ                      
ตันสกุล (2561) “การพัฒนาวิธีเอลิเมนต์ฟรีกาเลอร์กินส าหรับวิเคราะห์จุดเริ่ม
วิบัติในการศึกษารอยแตกบนมวลหิน”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก, หน้า GTE189-1-7. 

บทความเรื่อง 19. ธนณัฏฐ์ โยนจอหอ พรเกษม จงประดิษฐ์ และ ศิริวรรณ ไวยชิตา  (2561)   
“ผลกระทบของขนาดและความแกร่งเครื่องมือตรวจวัดต่อการถ่ายแรงของ
เสาเข็มดินซีเมนต์”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 
18-20 กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอ
เมือง, จ. นครนายก, หน้า GTE190-1-6. 

บทความเรื่อง 20. อาทิตย์ ฉายอรุณ พรเกษม จงประดิษฐ์ ประทีป หลือประเสริฐ และ Goran 
Arangjelovski  (2561) “อิทธิพลของวิธีการวิเคราะห์ต่อการประเมินผลกระทบ
ของอาคารจากการขุดอุโมงค์เข้าใกล้โครงสร้าง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก, หน้า GTE209-1-7. 

บทความเรื่อง 21. มนัสวี เฟ่ืองฟู วรัช ก้องกิจกุล และ ปกรณ์ มิลินทะเลข (2561) “อิทธิพลของ
ชนิดและลักษณะการคละขนาดของวัสดุมวลรวมที่มีต่อสมบัติมาร์แชลของ
แอสฟัลต์คอนกรึต”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 
18-20 กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอ
เมือง, จ. นครนายก, GTE 19, ID 170. 

บทความเรื่อง 22. ปรินทร มุทธากลิน ภคพณ ภัทรเคหะ ศรนเรศ อินทรัตน์ และ วรัช ก้องกิจกุล  
(2561) “การพัฒนา MS Excel Worksheet เพ่ือการวิเคราะห์เสถียรภาพของ
ลาดดินด้วยวิธี Mass Procedure”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก, GTE 13, ID 127. 
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บทความเรื่อง 23. 

 
พงศธร กระจ่ างผล วรัช  ก้องกิจกุล  และ Goran Arangjelovski (2561) 
“ผลกระทบของแรงกระท าด้านข้างแบบวัฐจักรทึ่ควบคุมแอมพลิจูดด้วย
ระยะทางต่อพฤติกรรมของเสาเข็มเดี่ยวและเสาเข็มกลุ่มในแบบจ าลอง”, การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, 
ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก, GTE 
44, ID 314. 

บทความเรื่อง 24. ชนาวรรธน์ สิริพฤกษา และ วรัช ก้องกิจกุล (2561) “การประเมินความเครียด
ในโครงสร้างชั้นทางภายใต้น้ าหนักจราจรที่แตกต่างกันด้วยแบบจ าลอง
กายภาพ”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, 
จ. นครนายก, GTE 36, ID 265. 

 
บทความเรื่อง 25. 

 
สุรพันธ์ สุดใจ และ วรัช ก้องกิจกุล (2561) “ผลกระทบของอัตราส่วนปกคลุม
ของตาข่ายเสริมก าลังที่มีต่อก าลังอัดและการเสียรูปของทรายเสริมก าลัง”, การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, 
ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก, GTE 
23, ID 197. 

บทความเรื่อง 26. สวรรยา ดารารัตน์ และ วรัช ก้องกิจกุล (2561) “การประมาณโมดูลัสยืดหยุ่น
ของหินคลุกโดยใช้โมดูลัสทิศทางเดียวแบบจ ากัด”, การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก, GTE 50, ID 375. 

บทความเรื่อง 27. ธมนวรรณ สืบพงศ์ วรัช ก้องกิจกุล และ พรเทพ ม่วงสุข า (2561) “การศึกษา
สมบัติทางวิศวกรรมเทคนิคธรณีของโฟมโพลียูรีเทน ”, การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุม
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก, GTE 28, ID 213. 

บทความเรื่อง 28. ฉัตรชัย ไข่แก้ว วัชริศ ถิ่นวัฒนากูล วงศธร ศิริกิจ และ วรัช ก้องกิจกุล (2561) 
“การพัฒนา MS Excel Worksheet เพ่ือการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน
ด้วยวิธี Method of Slices”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 
23, วันที่  18-20 กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก, GTE 14, ID 128. 

บทความเรื่อง 29. ธนา นวพงศ์ธนานนท์ และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา (2561) “การศึกษาปัญหาและ
การพัฒนาคุณภาพของบ้านส าเร็จรูปของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ราย
หนึ่ง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที ่23, วันที่ 18-20  
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กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, 
จ. นครนายก 

บทความเรื่อง 30. เทิดพงศ์ แสงระวี และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา (2561) “แนวทางการป้องกันการเกิด
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา งานก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนที่สาขา
ธนาคาร”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, 
จ. นครนายก 

บทความเรื่อง 31. S. Tooptiantong, S. Charoenpornpattana and R. Ruthankoon (2561) 
“Problems and benefits of using building information modeling for 
construction projects from contractor’s perspective”, The 23rd 
National Convention on Civil Engineering, July 18-20, 2018, Nakhon 
Nayok, THAILAND. 

บทความเรื่อง 32. นรินทร บุณยโยธิน และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา (2561) “การศึกษาผลิตภาพแรงงาน
และระดับคุณภาพของแรงงานก่อสร้าง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก 

บทความเรื่อง 33. ศุภกานต์ ศรีด่าน และ วศิน เกียรติโกมล (2561) “สถานการณ์ความพร้อมใน
การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร”, การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก 

บทความเรื่อง 34. อมรวดี หยังหลัง และ วศิน เกียรติโกมล (2561) “การศึกษาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของป้ายแจ้งเตือนความเร็วบนทางหลวง”, การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุม
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก 

บทความเรื่อง 35. ฐิติรัตน์ หอมหวล ณัฐภูมิ รัตนฉวี สุพัตรา หอมแก่นจันทร์ และ วศิน เกียรติโกมล 
(2561) “การศึกษาการก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการห้ามจอดรถริม
ทางเท้า กรณีศึกษาถนนประชาอุทิศ”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, จ. นครนายก 

บทความเรื่อง 36. ญาณีรัตน์ กฤตเวทิน และ วศิน เกียรติโกมล (2561) “การพัฒนาระบบขนส่ง
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนขนาด
ใหญ่”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ  ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2561, ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง, 
จ. นครนายก 
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บทความวิชาการ 
บทความเรื่อง 1. ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2561 , “การใช้วิธีการส ารวจตรวจสอบความเรียบผิวของพ้ืน

คอนกรีต”, KLIN KM, ตุลาคม 2561 ดูได้ที่
https://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/special/1071-2018-10-18-09-40-
17 

บทความเรื่อง 2. รศ.ดร.วิโรจน์  ศรีสุรภานนท์, 2561 , “เดินทางเชื่อมต่อจักรยานรถไฟฟ้า Bike & 
Ride สายสีม่วง”, วารสารส่งเสริมการเดินการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันเพ่ือ
สร้างชุมชนและเมืองน่าอยู่, ปีที่ 15 ฉบับที่ 18, หน้า 18-19.  

บทความเรื่อง 3. ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2561 , “เทคโนโลยี 3S ในงานส ารวจ (3S Technology in 
Surveying)”, KLIN KM, ธันวาคม 2561 ดูได้ที่
https://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/special/1086-3s-3s-technology-
in-surveying 
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