การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3

กําหนดการนําเสนอ
(Presentation Schedule)
Session A1

11.00–11.15

11.15-11.30

11.30-11.45
11.45-12.00

Logistics & Supply Chain Management
IE_46
การพยากรณและหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมสําหรับ
ปุยเคมี : กรณีศึกษารานปุยศรีโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

LOGM_08 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุและจัดเก็บภายใน
คลังสินคาโดยการลดความผิดพลาดของคน

LOGM_20 จําลองการเคลื่อนที่ของวัสดุในกระพอลําเลียงดวยวิธี DEM
LOGM_23 การปรับปรุงผังคลังสินคาและเสนทางการหยิบสินคาเพื่อลด
เวลาในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินคากอนการจัดสง
ลูกคา กรณีศึกษา: บริษัทประกอบชิ้นสวนรถยนต ABC
Session A2 Industrial Engineering & Management (1)
11.00–11.15
IE_14
การกําหนดปจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการประกอบชิ้นสวน
หนาจอโทรศัพทมือถือ โดยเทคนิคการออกแบบการทดลอง
11.15-11.30
IE_29
การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอรใน
กระบวนการฉีดขึ้นรูปที่สงผลตอรอยตําหนิของผลิตภัณฑในการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม

หอง 50-203 (ชั้น 2)
ปานจิต ศรีสวัสดิ์
รณฤทธิ์ ทามณี
อาคม พันธศรี
พงษสิทธิ์ วงศบา
ธนาวุฒิ มีอานุภาพ
โชติกา วิริยะรัตนศักดิ์
วิศิษฏศรี วิยะรัตน
อนุชา วัฒนาภา
สถาพร วังฉาย
ภิรมยา ศรีธงไชย
สุรีวรรณ ภูลียาว
ปรัชญ บุญแซม

หอง 50-204 (ชั้น 2)
วิทยา สุมะลิ
ระพี กาญจนะ
รัชนี หมวดเมืองกลาง
กรกนก ควรพิมาย
เจนจิรา เทียมขุนทด
ศรราม วงคศิลา
ภานุพงษ พิลัยโชติ
จิตติวัฒน นิธิกาญจนธาร
อนุชิต คงฤทธิ์
11.30-11.45
IE_17
การบริหารความเสี่ยงของสถานีกักเก็บและจายกาซ LPG ดวย ศิริโรจน แยมงามเหลือ
เทคนิค FTA และ FMEA ในโรงงานอุตสาหกรรม
ณฐา คุปตัษเฐียร
11.45-12.00
IE_03
การออกแบบและพัฒนาตัวกันกระแทกสําหรับบรรจุหมอมีหู นิทัศน ทิพยโสตนัยนา
หิ้วเพื่อการขนสง
ธนธร ทองสัมฤทธิ์
Session A3 Manufacturing Processes and Design
หอง 50-302 (ชั้น 3)
11.00–11.15
IE_13
การศึกษากระบวนการตัดโลหะดวยกาซธรรมชาติ
ชัยรัตน หงสทอง
ธวัชชัย คําแดง
อภิรมย ชูเมฆา
11.15-11.30
IE_19
วัสดุเชิงประกอบจากขยะพลาสติกกับเปลือกไข
สมโภชน กูลศิริศรีตระกูล
นฤมล กูลศิริศรีตระกูล
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11.30-11.45
11.45-12.00
Session B1

13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45
13.45-14.00
Session B2

13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45
13.45-14.00
Session B3

13.00-13.15

13.15-13.30
13.30-13.45

IE_26
IE_41

การออกแบบแมพิมพตีขึ้นรูปเย็นและตัดเจาะรูชิ้นสวนยานยนต
เครื่องอัดกลีบผาทําชุดนาฏศิลปไทยแบบใชไอน้ํา

Civil Engineering (1)
CE_02 ผลของการขัดสีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางธรณี
เทคนิคในตะกรันเหล็ก

ณพรรตศกร จรทอง
อุดมพงษ เกศศรีพงษศา
พิพัฒน ประจญศานต

หอง 50-203 (ชั้น 2)
อรุณเดช บุญสูง
ธนัตถา กรพิทักษ
กณพ วัฒนา
CE_40 การวิเคราะหโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตานทานแรง เจนศักดิ์ คชนิล
แผนดินไหวสําหรับพื้นที่เสีย่ งภัยในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ทวีศักดิ์ วรจักร
ปญจพล ไทยปยะ
สมเจตน บุญชื่น
CE_42 การวิเคราะหโครงสรางคันกั้นน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
ยุทธพงษ จันทพาส
ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต
วิเชียร โสมณวัฒน
CE_43 การวิเคราะหโครงสรางธาตุกองขาวนอยดวยระเบียบวิธีไฟไนต สนธยา ยังมี
เอลิเมนต
วิเชียร โสมณวัฒน
Industrial Engineering & Management (2)
หอง 50-204 (ชั้น 2)
IE_31
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทอกระสอบ กรณีศึกษา จิรโชติ แกนนอก
บริษัทผลิตกระสอบพลาสติกทอสาน
ศิขริน ไกรกลาง
ละอองดาว ขุนงิ้ว
IE_34
การวางผังโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิต
ณพิตร วัฒนวีรพงษ
ชิ้นสวนยานยนต
เจนวิทย อยูคงดี
อนุรักษ กุลเสนา
จิรวัฒน โลพันดุง
IE_44
การลดความสูญเปลาในกระบวนการจัดเตรียมสินคา :
วรกฤษ ศรีมูลราช
กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนต
กนกพร บุญจูบุตร
IE_06
การศึกษาประสิทธิภาพการทํางานไซโคลนสครับเบอรแบบ
เรวัต ซอมสุข
แรงดันน้ําสูง
จิรวัฒน ใจอู
Chemical Processing and Printing
หอง 50-302 (ชั้น 3)
CHEM_22 ผลของการปรับผิวขี้เถาปาลมน้ํามันตอพฤติกรรมการเจลของ จิณณดี ทองขุนดํา
ยางฟองน้ําดันลอป
ชลีพร มีเผาะ
ศศิพิมพ คารมดี
CHEM_37 การผลิตหมึกพิมพรองพื้นสีขาวฐานตัวทําละลายสําหรับการ
พิชิต ขจรเดชะ
พิมพบรรจุภัณฑ
IE_04
การหาอัตราสวนผสมหมึกพิมพสําหรับจําลองสิ่งพิมพใหมีสี
พงศยุทธ จั่นทอง
ใกลเคียงกับงานพิมพจากเครื่องพิมพกราเวียรที่พิมพลงบน
ฟลมโพลีเอทิลีนเทอเรฟทาเลต

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3
13.45-14.00
Session C1

14.15-14.30
14.30-14.45

14.45-15.00

15.00-15.15

Session C2

14.15-14.30
14.30-14.45

IE_05

การเตรียมหมึกพิมพนําไฟฟาฐานตัวทําละลายจากกราฟน
สังเคราะหผสมคารบอนแบล็ค

Civil Engineering (2) / Information Technology
CE_21 การจัดการแบบรูปและรายการกอสราง โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการควบคุมงานกอสราง
CE_38 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางไกลชวยควบคุมงานกอสราง :
กรณีศึกษางานกอสรางอาคารนอกเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
IT_18
การศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใชสื่อมัลติมีเดีย
กรณี ศึกษารายวิช า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
IT_36
ระบบสารสนเทศออนไลนเพื่อสนับ สนุนกิจกรรมในชั้นเรีย น
สําหรับเขตพื้นที่อินเทอรเน็ตไมเสถียร: กรณีศึกษาโรงเรียน
บานโพธิ์กระมัล

หอง 50-203 (ชั้น 2)
นายกณพ วัฒนา
อรุณเดช บุญสูง
ปกรณ เข็มมงคล

Physical Sciences and Mechanical
ME_07 แบบจําลองรูปแบบการเผาตอซังขาวเพื่อศึกษาแนวทางลด
ความรุนแรงของไฟ
ME_11 แขนกลควบคุมดวยระบบทางกายภาพ

หอง 50-204 (ชั้น 2)
พงษธร วิจิตรกูล

14.45-15.00

ME_12

15.00-15.15

ENVI_09

Session C3

Electrical and Electronics Engineering
EE_28 การออกแบบเครื่องฟกไขจิ่งหรีดแบบอัตโนมัติ

14.15-14.30

ธนธร ทองสัมฤทธิ์
นิทัศน ทิพยโสตนัยนา

14.30-14.45

EL_27

14.45-15.00

EL_47

การปรับแตงกลองควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป API ในรถจักรยานยนต GPM-FI เพื่อการแขงขัน
ฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง
การยับยั้งการเจริญเติบโตของสแตฟฟโลค็อกคัสดวยกระบวนการ
โฟโตคะตะลิติก

การประมาณคาแสงสวางดวยตัวประมาณแบบไบลีเนียร
สําหรับควบคุมไฟอัจฉริยะที่ใชตัวควบคุมแบบฟซซีลอจิก
วงจรแปลงสัญญาณอารเอ็มเอสเปนสัญญาณไฟฟากระแสตรง
โดยใชซีมอสที่สามารถสรางเปนวงจรรวมได

กุลยา เจริญมงคลวิไล

ฉัตรพัฒน สิทธิพันธ
ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล

โกวิทย กัลยาทอง
อังคาร ทัศนศร
เมธาวุฒิ พันโน
อเนกชัย กาญจนะ
ชัชวาล นิมโรธรรม
นรินทร กุลนภาดล
ณัฐชา เวชโอสถศักดา
ธรรมศักดิ์ โรจนวิรุฬห
อรวรรณ โรจนวิรุฬห
ณัฐพล ชาวสวน
สัญญา สิริวิทยาปกรณ
หอง 50-302 (ชั้น 3)
ประสพสุข สรอยทอง
บัญชา ใตศรีโคตร
สุธี โสมาเกตุ
เชิดพงษ ดีเลิศไพบูลย
พันตรี โคมพิทยา
ดํารงศักดิ์ อรัญกุล
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Session D1

09.00-10.30

Poster Presentation
หองประชุมตนคูน
IE-45
การพยากรณยอดขายเพื่อจัดการสินคาคงคลังสําหรับปุยเคมี : วรัญู ทิพยโพธิ์
กรณีศึกษารานอํานาจเจริญเกษตรภัณฑ
ณัฐชัย ชูเมือง
ธีรพงศ สักขัน
ศักดิ์ณรงค กิ่งแกว
รณฤทธิ์ ทามณี
IE-01
การลดเวลาสูญเสียในแผนกคลังสินคาดวยแนวคิดลีนซิกซซิกมา : นิภาส ลีนะธรรม
กรณีศึกษา โรงงานผลิตยางแทง
สุวรรณา พลภักดี
ภัทราวรรณ คหะวงศ
IE-10
การพัฒนาอุปกรณปองกันการลัดวงจรไฟฟาแรงสูงจากนก
สุรพงษ แกนมณี
ศิลปะชัย กลิ่นไกล
ชัชวาล นิมโรธรรม

