
IE Tech for High Quality of LifeIE  N
ETW

O
RK  2018  IE Tech for H

igh Q
uality of Life

23 – 26 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมสุนีย�แกรนด� โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร� อุบลราชธานี

IE Tech for High Quality of Life
EE

IE Tech for High Quality of Life
NETWORK 2018

FA
C

U
L

T
Y

 O
F E

N
G

INEERING UBONRATCHATH
A

N
I 

U
N

IV
E

R
SI

TY

คณ
ะวิศวก

รรมศาสตร์

มห
าวิท

ยาลัยอุบลราชธานี

Contacts : ภาคว�ชาว�ศวกรรมอุตสาหการ คณะว�ศวกรรมศาสตร� มหาว�ทยาลัยอุบลราชธานี

ภาคว�ชาว�ศวกรรมอุตสาหการ
คณะว�ศวกรรมศาสตร�

มหาว�ทยาลัยอุบลราชธานี

โทร. 045-353307, 045-353324
Fax. 045-353333
http://ienetwork.eng.ubu.ac.th

Conference
Proceedings







~ ข ~

สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย ดร.นงนิตย  ธีระวัฒนสุข

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี





ประจําป พ.ศ.2561





~ ฉ ~ 

  สำขำวิชำในกำรประชุมวิชำกำร          

     

 Operations Research 
 Production and Operation Management 
 Work Study, Plant Layout, Ergonomic, Safety Management 
 Quality Engineering 
 Energy and Environmental Management 
 Green and Sustainability in Industrial Engineering 
 Materials and Manufacturing Engineering 
 Supply Chain and Logistics 
 Innovation Management, Industrial Technology Transfer 
 Engineering Management 
 Maintenance and Reliability Engineering 
 Life Cycle Approach, Eco-Design of Products 
 Carbon/Water/Material/Environmental Footprints 
 Other Related to Industrial Engineering and Innovation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน  

 

 ท่ีปรึกษา 
 
 
 

 ประธานจัดงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561 
 

 
 
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ 
 
 
 
 ฝ่ายอ านวยการ 
  
   
 

 ฝ่ายต้อนรับ 
  
 
              
 

 

 ฝ่ายวิชาการ 
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รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ ศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง  
รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสด์ิ 
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ผศ.ดร.คณิศร ภูนิคม อาจารย์ลออง ผโลดม 
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ผศ.ดร.ธารชุดา พันธนิกุล
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นางสาวชีวาพร ไชยพันธ์ นายณัฐ ประสีระเตสัง 
นายณรงค์ บุญเสนอ นายยิ งยศ ทิพย์ศรีราช 
นายรุ่งวสันต์ ไกรกลาง นายนิรุทธิ ์ วัฒนแสง 
นายฉกาจ เชื อดี นายกิตติ วิเศษลา 
นายพูนธนะ ศรีสระคู นายวัฒนา  จันทะโคตร 
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ดร.สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา อาจารย์วนษา สินจังหวีด 
ดร.นัทธพงศ์ นันทส าเริง อาจารย์วรัญญู ทิพย์โพธิ์  
ดร.นิกร เห็นงาม อาจารย์เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล 
อาจารย์บริบูรณ์ ดีกา อาจารย์ปวิณญดา บุญรมย์ 
อาจารย์ธนาชัย  แสวงผล นางกิติยาภรณ์  ทองแก้ว 
อาจารย์อโศก ศรีทองธรรม ว่าที ร้อยตรีอนุชา ศรีบุรัมภ์ 
นายนรงค์ วิชาผา นายอามิณฑ์ หล้าวงศ์ 
นายวรรณรพ ขันธิรัตน ์ นายปิยณัฐ โตอ่อน 
นายอุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย นางสาวณัฐนันท์ อิสสระพงศ์ 
นางสาวรัชฏา แต่งภูเขียว นางสาวอาจารี แสงเสถียร 
นายกฤษฎา นามฉิมพลี นายรณชัย สังหมื นเม้า 
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  ฝ่ายพิธีการ/สถานท่ี 

   
 

    ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 

 
 

 ฝ่ายประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นางฐิติวรดา ศรีสุวรรณดี     นางสาวเฉลิมพร แสนทวีสุข 
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นางลัพธวรรณ วงศ์บุญ นางสาวสุมาลินี จิตรสายใหม 
นางสาวนันทวรรณ  มาภัยภักดี นางสุจิตรา  แก้วพลอย 
นางบัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี  โปณะทอง     นางสาวศริญญา ศิริแสน     
นางสาวนวนิจ แก้วเกิด                                     

ผศ.ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล  (ประธาน) 
นายอมต  ยอดคุณ นายอดิศักดิ์  มณีสุข 
นายเกรียงศักดิ์  บุญส่ง นายสุนัน  จรรยากรณ์ 
นายอภิชาติ  แสนชัย นายพรเทพ สงมาตย์ 
นายศักดา อ่วมอ ่า นายกิตติพงษ์  มุสิกสาร 

นายนรา  บุริพันธ ์ นายวรพจน์ แซงบุญเรือง 
นายสุภางค์ ครั นคร้ามผิด  

   นางอัจจิมา โพธิ์ศรี นางสาวอภิญญา แตงอ่อน 
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  ฝ่ายพิธีการ/สถานท่ี 
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รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน   
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ดร.สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา อาจารย์วนษา สินจังหวีด 
ดร.นัทธพงศ์ นันทส าเริง อาจารย์วรัญญู ทิพย์โพธิ์  
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~ ฌ ~



~ ญ ~ 

ผู้ทรงคณุวุฒิในกำรพิจำรณำบทควำม  
 

  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผศ.ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์ 
ดร.พิศิษฎ์ จารุมณีโรจน์ ผศ.ภูม ิ เหลืองจามีกร 
ดร.อมรศิริ  วิลาสเดชานนท์ ผศ.สุรพงษ ์ศิริกุลวัฒนา 
ดร.อริศรา เจียมสงวนวงศ์ ผศ.หฤทัย  โลหะศิริวัฒน์ 
ผศ.ดร. สีรง ปรีชานนท์ รศ.จิรพัฒน์  เงาประเสริฐวงศ์ 
ผศ.ดร.ดาริชา  สุธีวงศ์ รศ.ดร.จิตรา  รู้กิจการพานิช   
ผศ.ดร.นภัสสวงศ์  โอสถศิลป์ รศ.ดร.ณัฐชา  ทวีแสงสกุลไทย 
ผศ.ดร.นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี รศ.ดร.ปวีณา  เชาวลิตวงศ์ 
ผศ.ดร.ประมวล  สุธีจารุวัฒน   รศ.ดร.วิภาวี  ธรรมาภรณ์พิลาศ 
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล   รศ.ดร.สมเกียรติ  ตั้งจิตสิตเจริญ 
ผศ.ดร.สมชาย  พัวจินดาเนตร ศ.ดร.ปารเมศ  ชุติมา 
ผศ.ดร.อังศุมาลิน  เสนจันทร์ฒิไชย อาจารย์วรโชค  ไชยวงศ์ 
ผศ.ดร.โอฬาร กิตติธีรพรชัย  

 
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ดร.กฤษ วงษ์เกษม ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ 
ดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล ผศ.ดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล 
ดร.สุดารัตน์ วงศว์ีระเกียรติ อาจารย์เริงทิวา ทิพยศักดิ์ 
ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล 

 
  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ดร.สาลินี สันติธีรากุล  ผศ.ดร.วสวัชร นาคเขียว 
ผศ.ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์  รศ.ดร.ชนนาถ กฤตวรกาญจน์ 
รศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์  รศ.ดร.นิวิท เจริญใจ 
รศ.ดร.รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว  รศ.ดร.วิมลิน เหล่าศิริถาวร 
ผศ.ดร.วริษา วิสิทธิพานิช  รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 
 
  

~ ฎ ~ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพิจำรณำบทควำม  
 

  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  ดร.ฐนวรรธน์  นิยะโมสถ   ผศ.ดร.ปาพจน์ เจริญอภิบาล 
  ดร.ฐิติพงศ์  จ ารัส    ผศ.ดร.รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล 
  ดร.ปนิทัศน ์ สุรียธนาภาส   ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ 
  ดร.ศิรวดี  อรัญนารถ   ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ 
  ดร.ศิโรรัตน์ พัฒนไพโรจน์   รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ 
  ดร.อภิชาติ บุญมา   รศ.ดร.ชาญณรงค์ สายแก้ว 
  ผศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์   รศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา 
  ผศ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี   รศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต 
  ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล   ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล 

 
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 

ดร.ธนิดา สุนารักษ์ อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ 
อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล อาจารย์อุษาวดี อินทร์คล้าย 
อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา  

 
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

ดร. กุลชาติ จุลเพ็ญ ผศ.ดร. ศิริชัย ต่อสกุล  
ดร. ปรกช สิริสุวัณณ์ ผศ.ดร.กุณฑล ทองศรี 
ดร. อนินท์ มีมนต์ ผศ.ดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง 
ผศ. ศุภเอก ประมูลมาก ผศ.ดร.ระพี กาญจนะ 
ผศ. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ ผศ.ประจักษ์ อ่างบุญตา 
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ กิมะพงษ์ รศ.ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร 

 
  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.โพธิ์งาม สมกุล ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 
ผศ.ดร.ภูพงษ ์พงษ์เจริญ ผศ.ภาณ ุ บูรณจารุกร 
ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ผศ.ศิษฎา สิมารักษ ์
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~ ฐ ~ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพิจำรณำบทควำม  

  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
ดร.จรสวรรณ  โกยวานิช ผศ.ดร.วิภู  ศรีสืบสาย 
ดร.เชาวลิต  หามนตรี ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์  ลิ่มนรรัตน์ 
ดร.นพดล  สุกแสงปัญญา ผศ.ดร.อุดม  จันทร์จรัสสุข 
ดร.นิรันดร์  พิสุทธอานนท์ รศ.ดร.กรรณชัย  กัลยาศิริ 
ดร.พชรพล  ตัณฑวิรุฬห์ รศ.ดร.ทศพล  เกียรติเจริญผล 
ดร.พลชัย  โชติปรายนกุล รศ.ดร.ฤดี  มาสุจันท ์
ดร.ภาสุ  พูนภักด ี รศ.ดร.สกนธ์  คล่องบุญจิต 
ผศ.ดร.กิตติวัฒน์  สิริเกษมสุข รศ.ดร.สิทธิพร  พิมพ์สกุล 
ผศ.ดร.ชุมพล  ยวงใย อาจารย์รณน  เจียรตระกูล 
ผศ.ดร.มนัสชนก  จงประสิทธิ์พร  

 
  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส    รศ.ดร.ปรีชา เกรียงกรกฎ 
ดร.กิตติมา ศิลปษา      ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน ์
รศ.ดร.นุชสรา เกรียงกรกฎ   ผศ.ดร.นลิน  เพียรทอง  
ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ ผศ.ดร.คณิศร ภูนิคม 
ดร.จรวยพร แสนทวีสุช ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม 
ผศ.ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล   อาจารย์ไท แสงเทียน 
ดร.กสิณ  รังสิกรรพุม   อาจารย์ลออง ผโลดม 
อาจารย์ถนัดกิจ ศรีโชค อาจารย์ธน ทองกลม 
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  มหำวิทยำลัยมหิดล 
ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย ผศ.ตวงยศ สุภีกิตย์ 
ดร.จิรพรรณ เลียงโรคาพาธ ผศ.ธนา สาตรา 
ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ ผศ. ดร. สรนาถ ไรภู 
ผศ.ดร.รณชัย ศิโรเวฐนุกูล รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ 
ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ รศ.ศุภชัย นาทะพันธ์ 
ผศ.ดร.ศภุชัย ราษฎร์ศิริ  
  

 มหำวิทยำลัยรังสิต 
ดร. ประพล จิวะพรทิพย์   ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท  
ดร. สมพร พรหมดวง   อาจารย์ศิลปชัย วัฒนเสย   
ดร.พิษณุ มนัสปิติ อาจารย์สายสุนีย์ พงษ์พัฒนศึกษา  
ผศ.ดร.ธนวรรณ อัศวไพบูลย์  

 
 มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ดร.วรฤทัย ชูเทียร รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร 
ดร.สิทธิชัย แซ่เหล่ม อาจารย์เกษรินทร์ พูลทรัพย์ 
ผศ.จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์  

 
 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ผศ.ดร.วนัฐฌพงษ์  คงแก้ว ผศ.พิเชฐ  ตระการชัยศิริ 
ดร.สุริยา จิรสถิตสิน รศ.ดร.ธเนศ  รัตนวิไล 
ผศ.ดร.นภิสพร  มีมงคล รศ.ดร.นิกร  ศิริวงศ์ไพศาล 
ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย รศ.ดร.เสกสรร  สุธรรมานนท์ 
ผศ.ดร.สุภาพรรณ  ไชยประพัทธ์ รศ.วนิดา รัตนมณ ี
ผศ.ดร.องุ่น  สังขพงศ ์ รศ.สมชาย  ชูโฉม 
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ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรข่ำยงำนวิศวกรรมอุตสำหกำร ประจ ำปี พ.ศ.2561 (IE Network Conference 2018) 
วันที่ 23-26 กรกฎำคม พ.ศ.2561  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

วัน/เวลำ รำยละเอียด หมำยเหตุ 
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ.2561  

15.00-18.00 น. ลงทะเบียน ชั้น 5 
วันอังคำรท่ี 24 กรกฎำคม พ.ศ.2561 

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ชั้น 5 
09.00-10.00 น.  พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข  

อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 

10.00-10.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “IE กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต” 
โดย ศาสตราจารย์อัมพิกา ไกรฤทธ์ิ 

ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 
10.45-11.20 น. การบรรยาย เรื่อง “Enhance of competitiveness for industry using smart 

transportation” โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์  
ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 

11.20-12.00 น. การบรรยาย เรื่อง  “Agricultural supply Chain” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล 

ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหาร ชั้น 4 
13.00-17.30 น. น าเสนอผลงานวิชาการ ตามก าหนดการน าเสนอบทความ 
13.00-17.30 น. แข่งขันเขียนโปรแกรม Lindo Optimization Modeling Competition 2018 ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 
15.00-17.00 น.  ประชุมสามัญหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง VIP3 ชั้น 4 
18.00-22.00 น. งานเลี้ยงรับรอง “ตุ้มโฮมฮักแพง ยามแลงสุขขี ไออีแห่งสยาม” ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 

วันพุธที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ.2561 
08.30-10.30 น. น าเสนอผลงานวิชาการ ตามก าหนดการน าเสนอบทความ 
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม หน้าห้องประชุม 
10.45-11.30 น. การเสวนา เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ  (Technical 

Writing)” ด าเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปติาคะโส 
เสวนาโดย  

 ศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ ขจิตวิชยานุกูล 
 ศาสตราจารย์ ดร.ตรทีศ เหล่าศิริหงส์ทอง  
 ศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท ์

ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 

11.30-12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง“การประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ”   โดย   
 ดร.มานพ ศรีตุลยโชต ิ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ กล่อมจิตร 

ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหาร ชั้น 4 
13.00-17.30 น. น าเสนอผลงานวิชาการ ตามก าหนดการน าเสนอบทความ 
14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 กรกฎำคม พ.ศ.2561 
รำยละเอียด หมำยเหตุ 

โปรแกรมทัศนศึกษากระบวนการผลิตสินค้าพื้นบ้าน และศึกษา
วัฒนธรรมพื้นเมือง 

ทั้งน้ีรายละเอียดสามารถดูรายละเอียดได้ที่  
Website : ienetwork.eng.ubu.ac.th 

~ ฒ ~ 

  ก ำหนดกำรน ำเสนอบทควำม          
 

นวั รทนัจ  ีที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ.2561 
ช่วงเวลำ ห้องประชุมทบัทิมสยำม 3 ชั้น 5 

15.00 - 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมขา่ยงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561  
 

  วันอังคารที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ.2561 
ช่วงเวลำ ห้องประชุมทบัทิมสยำม 3 ชั้น 5 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561  
09.00 - 10.30 น. พิธีเปิด/การบรรยายพิเศษ เรื่อง “IE กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคณุภาพชีวิต”  
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Enhance of competitiveness for industry using smart 

transportation” และ การบรรยายพิเศษ  เรื่อง  “Agricultural supply Chain” 
 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.45 น. 

ห้องประชุม 
A1 A5 A7 B3 B4 ปทุมชำติ ปทุมทพิย ์

QME 1 QME 8 MMA 1 SME 1 LSC 1 OHP 1 ORT 1 
QME 2 QME 9 MMA 2 SME 2 LSC 2 OHP 2 ORT 2 
QME 3 QME 10 MMA 3 SME 3 LSC 3 OHP 3 ORT 3 
QME 4 QME 11 MMA 4 SME 4 LSC 4 OHP 4 ORT 4 
QME 5 QME 12 MMA 5 SME 5 LSC 5 OHP 5 ORT 5 
QME 6 QME 13 MMA 6 SME 6 LSC 6 OHP 6 ORT 6 
QME 7 QME 14 MMA 7 SME 7 LSC 7 OHP 7 ORT 7 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
 
 
 
 
 

15.00 – 17.30 น. 

QME 15 QME 25 MMA 8 SME 8 LSC 8 OHP 8 ORT 8 
QME 16 QME 26 MMA 9 SME 9 LSC 9 OHP 9 ORT 9 
QME 17 QME 27 MMA 10 SME 10 LSC 10 OHP 10 ORT 10 
QME 18 QME 28 MMA 11 SME 11 LSC 11 OHP 11 ORT 11 
QME 19 QME 29 MMA 12 SME 12 LSC 12 OHP 12 ORT 12 
QME 20 QME 30 MMA 13 SME 13 MMA 18 OHP 13 ORT 13 
QME 21 QME 31 MMA 14 SME 14 MMA 19 OHP 14 ORT 14 
QME 22 QME 32 MMA 15 SME 15 MMA 20 OHP 15 ORT 15 
QME 23 QME 33 MMA 16 SME 16 MMA 21 OHP 16 ORT 16 
QME 24 QME 34 MMA 17 SME 17 MMA 22 OHP 17 ORT 17 

13.00 - 17.30 น. Lindo ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 ช้ัน 5 
15.00 - 17.00 น. ประชุมสามัญหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ ห้อง VIP 3 ช้ัน 4 
18.00 - 22.00 น. งานเลี้ยงรับรอง “ตุ้มโฮมฮักแพง ยามแลงสุขขี ไออีแห่งสยาม” ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 ช้ัน 5 

~ ฑ ~



~ ฒ ~ 

  ก ำหนดกำรน ำเสนอบทควำม          
 

นวั รทนัจ  ีที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ.2561 
ช่วงเวลำ ห้องประชุมทบัทิมสยำม 3 ชั้น 5 

15.00 - 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมขา่ยงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561  
 

  วันอังคารที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ.2561 
ช่วงเวลำ ห้องประชุมทบัทิมสยำม 3 ชั้น 5 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561  
09.00 - 10.30 น. พิธีเปิด/การบรรยายพิเศษ เรื่อง “IE กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคณุภาพชีวิต”  
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Enhance of competitiveness for industry using smart 

transportation” และ การบรรยายพิเศษ  เรื่อง  “Agricultural supply Chain” 
 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.45 น. 

ห้องประชุม 
A1 A5 A7 B3 B4 ปทุมชำติ ปทุมทพิย ์

QME 1 QME 8 MMA 1 SME 1 LSC 1 OHP 1 ORT 1 
QME 2 QME 9 MMA 2 SME 2 LSC 2 OHP 2 ORT 2 
QME 3 QME 10 MMA 3 SME 3 LSC 3 OHP 3 ORT 3 
QME 4 QME 11 MMA 4 SME 4 LSC 4 OHP 4 ORT 4 
QME 5 QME 12 MMA 5 SME 5 LSC 5 OHP 5 ORT 5 
QME 6 QME 13 MMA 6 SME 6 LSC 6 OHP 6 ORT 6 
QME 7 QME 14 MMA 7 SME 7 LSC 7 OHP 7 ORT 7 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
 
 
 
 
 

15.00 – 17.30 น. 

QME 15 QME 25 MMA 8 SME 8 LSC 8 OHP 8 ORT 8 
QME 16 QME 26 MMA 9 SME 9 LSC 9 OHP 9 ORT 9 
QME 17 QME 27 MMA 10 SME 10 LSC 10 OHP 10 ORT 10 
QME 18 QME 28 MMA 11 SME 11 LSC 11 OHP 11 ORT 11 
QME 19 QME 29 MMA 12 SME 12 LSC 12 OHP 12 ORT 12 
QME 20 QME 30 MMA 13 SME 13 MMA 18 OHP 13 ORT 13 
QME 21 QME 31 MMA 14 SME 14 MMA 19 OHP 14 ORT 14 
QME 22 QME 32 MMA 15 SME 15 MMA 20 OHP 15 ORT 15 
QME 23 QME 33 MMA 16 SME 16 MMA 21 OHP 16 ORT 16 
QME 24 QME 34 MMA 17 SME 17 MMA 22 OHP 17 ORT 17 

13.00 - 17.30 น. Lindo ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 ช้ัน 5 
15.00 - 17.00 น. ประชุมสามัญหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ ห้อง VIP 3 ช้ัน 4 
18.00 - 22.00 น. งานเลี้ยงรับรอง “ตุ้มโฮมฮักแพง ยามแลงสุขขี ไออีแห่งสยาม” ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 ช้ัน 5 



~ ณ ~ 

  ก ำหนดกำรน ำเสนอบทควำม          
 

    วันพุธที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ.2561 

ช่วงเวลำ ห้องประชุม 
A1 A5 A7 B3 B4 ปทุมชำต ิ ปทุมทิพย์ 

08.30 – 10.30 น. 

QME 35 QME 43 MMA 23 SME 18 MMA 31 OHP 18 MMA 39 
QME 36 QME 44 MMA 24 SME 19 MMA 32 OHP 19 MMA 40 
QME 37 QME 45 MMA 25 SME 20 MMA 33 OHP 20 MMA 41 
QME 38 QME 46 MMA 26 SME 21 MMA 34 OHP 21 MMA 42 
QME 39 QME 47 MMA 27 SME 22 MMA 35 OHP 22 MMA 43 
QME 40 QME 48 MMA 28 SME 23 MMA 36 OHP 23 MMA 44 
QME 41 QME 49 MMA 29 SME 24 MMA 37 OHP 24 MMA 45 
QME 42 QME 50 MMA 30 SME 25 MMA 38 OHP 25 MMA 46 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 11.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ” ห้องประชุมทับทิม

สยาม 3 ช้ัน 5 
11.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.45 น. 

QME 51 QME 58 MMA 47 SME 26 MMA 54 OHP 26 QME 65 
QME 52 QME 59 MMA 48 SME 27 MMA 55 OHP 27 QME 66 
QME 53 QME 60 MMA 49 SME 28 MMA 56 OHP 28 QME 67 
QME 54 QME 61 MMA 50 SME 29 MMA 57 OHP 29 QME 68 
QME 55 QME 62 MMA 51 SME 30 MMA 58 OHP 30 QME 69 
QME 56 QME 63 MMA 52 SME 31 MMA 59 OHP 31 QME 70 
QME 57 QME 64 MMA 53 SME 32 MMA 60 OHP 32 QME 71 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
 
 
 
 

15.00 – 17.30 น. 

QME 72 QME 78 QME 84 SME 33 MMA 61 OHP 33 QME 90 
QME 73 QME 79 QME 85 SME 34 MMA 62 OHP 34 QME 91 
QME 74 QME 80 QME 86 SME 35 MMA 63 OHP 35 QME 92 
QME 75 QME 81 QME 87 SME 36 OHP 40 OHP 36 QME 93 
QME 76 QME 82 QME 88 SME 37 OHP 41 OHP 37 QME 94 
QME 77 QME 83 QME 89 SME 38 OHP 42 OHP 38 MMA 64 
QME 95 QME 98 QME101  SME 39 OHP 43 OHP 39 MMA 65 
QME 96 QME 99 QME102 MMA 68 OHP 44 LSC 13 MMA 66 
QME 97 QME 100 QME103 MMA 69 OHP 45 ORT 18 MMA 67 

  ORT 23 ORT 22 ORT 21 ORT 19 ORT 20 
   ** เวลาน าเสนอพร้อมตอบค าถาม 15 นาทีต่อบทความ ** 

~ ด ~ 

  สำรบัญ                                        

 หน้ำ 
ค าน า ก 
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข 
สารจากคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ค 
สารจากประธานจัดงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561 ง 
หลักการและเหตุผล จ 
วัตถุประสงค์ จ 
สาขาวิชาในการประชุมวิชาการ ฉ 
รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุม ช 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ ญ 
ก าหนดการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561 ฑ 
ก าหนดการน าเสนอบทความ ฒ 
สารบัญ ด 
รหัสบทความ ด 

        
    

 
 

  รหัสบทควำม                                
 

 Quality, Management and Economy (QME)  
 Material, Manufacturing and Automation (MMA)  
 Safety, Maintenance, Ergonomics and Environment (SME) 
 Logistic and Supply Chain (LSC)  
 Operations Research, Heuristics and Production Planning (OHP)  
 Other Related Topics (ORT)  
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  สำรบัญ                                        

 หน้ำ 
ค าน า ก 
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข 
สารจากคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ค 
สารจากประธานจัดงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561 ง 
หลักการและเหตุผล จ 
วัตถุประสงค์ จ 
สาขาวิชาในการประชุมวิชาการ ฉ 
รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุม ช 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ ญ 
ก าหนดการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2561 ฑ 
ก าหนดการน าเสนอบทความ ฒ 
สารบัญ ด 
รหัสบทความ ด 

        
    

 
 

  รหัสบทควำม                                
 

 Quality, Management and Economy (QME)  
 Material, Manufacturing and Automation (MMA)  
 Safety, Maintenance, Ergonomics and Environment (SME) 
 Logistic and Supply Chain (LSC)  
 Operations Research, Heuristics and Production Planning (OHP)  
 Other Related Topics (ORT)  



~ ต ~ 

                                                                                 หน้ำ                         

กลุ่มบทควำมที่ 1 Quality, Management and Economy (QME) 
QME 1 การเลือกผังโรงงานแบบพิจารณาหลายเกณฑ์ด้วยวิธี Analytic Hierarchy Process  

: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตและออกแบบชิ้นส่วนวัสดุเครื่องจักร 
สุรางคณา ปรึกไธสง และ ศิรวดี อรัญนารถ 

1 

QME 2 การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดเวลาการจัดเรียงแผ่นเหล็กแกน 
อุษาวดี อินทร์คล้าย 

6 

QME 3 การลดเวลาในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนปีกนกในรถยนต์ 
ณราวดี สิทธิเดชธ ารง 

11 

QME 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพงานระเบิดหินในเหมืองแร่แบไรท์ 
ชนนาถ กฤตวรกาญจน์ และ สุรพงษ์ วิริยา 

16 

QME 5 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดของเสียในอุตสาหกรรมผลิตเบรค 
ณัฐวร ศรีวิเศษ และ ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ 

21 

QME 6 การศึกษาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์รีไซเคิลกดอัดยางเชื่อมต่อประสานยาง 
ขอบประตูรถยนต์ 
ธวัช วิวัฒน์เจริญ  สุรพจน์ วชัโรภากุล  รุ่งวสันต์ ไกรกลาง  เมที สุขขี  
และ ฤทธิชัย ศรีธร 

26 

QME 7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสม่าเพ่ือเพ่ิมอัตราการงอกของข้าวหอมมะลิ 105 
ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ และ เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง 

30 

QME 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บ โดยลดเวลาในการค้นหาสินค้า 
วรินทร์ เกียรตินุกูล 

35 

QME 9 การปรับปรุงระบบการจัดเก็บคลังสินค้าส าเร็จรูป 
ศุภพัฒน์ ปิงตา 

40 

QME 10 การลดด้ายสต๊อกโดยใช้แนวคิด DMAIC ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
สุพจน์ ศรณรินทร์ และ ศีขรินทร์ สุขโต 

47 

QME 11 การออกแบบและพัฒนาชั้นวางของกระดาษลูกฟูก 
โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
วัสสนัย วรรธนัจฉริยา และ พิมพรรณ นะงอลา 

53 

QME 12 การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกิจกรรมคลังสินค้าโดยเทคนิค ECRS  
และการจัดสมดุลงาน 
สัญลักษณ์ บุญอินทร์ และ ศีขรินทร์ สุขโต 

58 

QME 13 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดเล็ก 
ในจังหวัดราชบุรี 
นพดล อ  าดี 

64 

                                            

~ ถ ~ 

                                                                                                                           หน้ำ 
QME 14 การพัฒนาเครื่องตั้งลูกกอล์ฟระบบกลไกด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 

สมเสียง จันทาสี  ชาญณรงค์ ทองดาษ  กุลจิรา กองอ่อน และ เมธากร ทาเอ้ือ 
7 

QME 15 การศึกษาต้นทุนในการรักษากระดูกสะโพกหักของโรงพยาบาลรัฐ (ตัวอย่าง) 
จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์  สิทธิชัย แซ่เหล่ม  ประจวบ กล่อมจิตร  วิยะดา ตี๋ชื น 
และ อัญชลี มะคนมอญ 

8 

QME 16 การลดของเสียในกระบวนการขัดกะทะสแตนเลส รุ่น CAF30AK-R3       
กรณีศึกษา:บริษัท ไมย์เออร์อินดัสตรีส์ จ ากัด 
สมจินต์ อักษรธรรม และ เอกพล ทับพร 

8 

QME 17 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเครื่องนุ่งห่มด้วยหลักความสูญเสีย 7 ประการ 
ธยา ภิรมย์  โสภิดา จรเด่น  เกวริน คงพรหม  ธัญญารัตน์ มณีเจริญ               
และ นภากร รัตนโสภา 

9 

QME 18 การลดปริมาณการสูญเสียวัตถุดิบเคมีในกระบวนการผลิตดิสก์เบรก  
กวินธร สัยเจริญ  แก้วกานต์ กล่อมหาดยาย  และ พีราริน บุรารักษ์ 

9 

QME 19 การจัดท ามาตรฐานเพื่อลดของเสีย ในกระบวนการผลิตถุงพลาสติกหูหิ้ว  
กรณีศึกษา : โรงงานตัวอย่าง  
เถลิง พลเจริญ 

10 

QME 20 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกางเกงกีฬา 
โสภิดา จรเด่น  ภัทราภา จ้อยพจน์  กุลวดี งามล้ า  ธนาภรณ์ ทองจันทร์         
และ วราภรณ์ แซ่ใหล้ 

10 

QME 21 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดายขึ้นรูปเม็ดปุ๋ยด้วยแนวคิดลีน 
วรวิทย์ ศรีวิทยากูล  วิชัย ประยูร  และ สุชาติ จันทรมณีย์ 

11 
 

QME 22 การลดของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนพลาสติก 
: กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ  กฤษดา ประสพชัยชนะ  ขวัญเรือน ตรงจิตพิทักษ์    
กมลพรรณ สุธาชีวะ และ เกศกนก ศรีโกศักดิ์ 

11 

QME 23 การลดต้นทุนของชิ้นส่วนกระจังหน้ารถยนต์โดยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า 
กฤษดา ประสพชัยชนะ  ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ  บัญชา อริยะจรรยา         
และ วัลลภ หรั งขาว 

12 

QME 24 การปรับปรุงสายการผลิตตัวกรองเสียงท่อไอเสียเพ่ือรองรับยอดการผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
ศุภชัย มูลอ้น และ เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ 

12 

QME 25 การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 96-6002 ด้วยกิจกรรม คิวซีซี 
กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง 
วรเทพ  ตรีวิจิตร 

13 



~ ถ ~ 

                                                                                                                           หน้ำ 
QME 14 การพัฒนาเครื่องตั้งลูกกอล์ฟระบบกลไกด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 

สมเสียง จันทาสี  ชาญณรงค์ ทองดาษ  กุลจิรา กองอ่อน และ เมธากร ทาเอ้ือ 
69 

QME 15 การศึกษาต้นทุนในการรักษากระดูกสะโพกหักของโรงพยาบาลรัฐ (ตัวอย่าง) 
จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์  สิทธิชัย แซ่เหล่ม  ประจวบ กล่อมจิตร  วิยะดา ตี๋ชื น 
และ อัญชลี มะคนมอญ 

77 

QME 16 การลดของเสียในกระบวนการขัดกะทะสแตนเลส รุ่น CAF30AK-R3       
กรณีศึกษา:บริษัท ไมย์เออร์อินดัสตรีส์ จ ากัด 
สมจินต์ อักษรธรรม และ เอกพล ทับพร 

83 

QME 17 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเครื่องนุ่งห่มด้วยหลักความสูญเสีย 7 ประการ 
ธยา ภิรมย์  โสภิดา จรเด่น  เกวริน คงพรหม  ธัญญารัตน์ มณีเจริญ               
และ นภากร รัตนโสภา 

91 

QME 18 การลดปริมาณการสูญเสียวัตถุดิบเคมีในกระบวนการผลิตดิสก์เบรก  
กวินธร สัยเจริญ  แก้วกานต์ กล่อมหาดยาย  และ พีราริน บุรารักษ์ 

96 

QME 19 การจัดท ามาตรฐานเพื่อลดของเสีย ในกระบวนการผลิตถุงพลาสติกหูหิ้ว  
กรณีศึกษา : โรงงานตัวอย่าง  
เถลิง พลเจริญ 

101 

QME 20 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกางเกงกีฬา 
โสภิดา จรเด่น  ภัทราภา จ้อยพจน์  กุลวดี งามล้ า  ธนาภรณ์ ทองจันทร์         
และ วราภรณ์ แซ่ใหล้ 

107 

QME 21 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดายขึ้นรูปเม็ดปุ๋ยด้วยแนวคิดลีน 
วรวิทย์ ศรีวิทยากูล  วิชัย ประยูร  และ สุชาติ จันทรมณีย์ 

112 
 

QME 22 การลดของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนพลาสติก 
: กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ  กฤษดา ประสพชัยชนะ  ขวัญเรือน ตรงจิตพิทักษ์    
กมลพรรณ สุธาชีวะ และ เกศกนก ศรีโกศักดิ์ 

117 

QME 23 การลดต้นทุนของชิ้นส่วนกระจังหน้ารถยนต์โดยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า 
กฤษดา ประสพชัยชนะ  ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ  บัญชา อริยะจรรยา         
และ วัลลภ หรั งขาว 

122 

QME 24 การปรับปรุงสายการผลิตตัวกรองเสียงท่อไอเสียเพ่ือรองรับยอดการผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
ศุภชัย มูลอ้น และ เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ 

128 

QME 25 การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 96-6002 ด้วยกิจกรรม คิวซีซี 
กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง 
วรเทพ  ตรีวิจิตร 

136 



~ ท ~ 

  หน้ำ 
QME 26 การลดต้นทุนคุณภาพ : กรณีศกึษาโรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสง 

คฑาวุธ ชื นใบ และ ดนุพันธ์ วิสุวรรณ 
142 

QME 27 การปรับปรุงผังคลังสินค้า โดยใช้แนวคิดการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ  กรณีศึกษา 
บริษัท หงส์ภัณฑ์ จ ากัด 
ชิดชนก อัจฉริยนิติ  สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์ และ กิตติพันธ์ ขานอยู่ 

150 

QME 28 ลดต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์น้ าดื่มขวดพลาสติกจากสาเหตุการโย้เอียง              
ของผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง กรณีศึกษา:โรงงานตัวอย่าง 
วิทยา ปั้นค า และ สมจินต์ อักษรธรรม 

 

155 

QME 29 การลดต้นทุนคุณภาพ : กรณีศกึษาโรงงานผู้ผลิตขวดแก้ว 
เลอศักดิ์ ด่านตระกูล และ ดนุพันธ์ วิสุวรรณ 

163 

QME 30 การลดต้นทุนคุณภาพ : กรณีศกึษาโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นได้ 
จักรพงศ์ ไทยเจริญ และ ดนุพันธ์ วิสุวรรณ 

171 

QME 31 การศึกษากระบวนการท างานเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ                      
กระบวนการผลิตเนื้อหมูแปรรูปแช่เยือกแข็ง 
ชันษา พระลับรักษา  อนุชา วัฒนาภา และ วิศิษฏ์ศรี วิยะรัตน์ 
 

179 

QME 32 การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
เครื่องปั้นดินเผา กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์  จักรนรินทร์ ฉัตรทอง  ชาตรี หอมเขียว  วรพงค์ บุญช่วยแทน และ 
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรปูวัสดุ 

182 
 

QME 33 การออกแบบผังโรงงานและปรบัปรุงกระบวนการผลิตพาเลทไม้ 
ชยุตม์ บรรเทิงจิตร และ สุดาวรรณ ลี ไพฑูรย์ 

191 

QME 34 การลดปริมาณชิ้นงานที่ถูกปฏิเสธด้วยเครื่องมือคุณภาพ 
: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร 
กนกวรรณ สืบสาย และ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร 

 

197 

QME 35 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการประกอบคอยล์เย็นขั้นตอนสุดท้าย 
โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงงาน 
สุพัฒตรา เกษราพงศ์  สุทธิพงศ์ แสงมณี และ ประภาพรรณ เกษราพงศ์ 

203 

QME 36 เกณฑ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแกนแบบเลื่อนเคลื่อนท่ีได้ 
นิตยา จิประพันธ์  มนัสนันท์ ฉิมศร  บัญชา อริยะจรรยา  ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ 
และ กฤษดา ประสพชัยชนะ 

210 

QME 37 การออกแบบหลักเกณฑ์การคดัเลือกผู้ส่งมอบอย่างย่ังยืนส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัย 
กิตติศักด์ิ ขอพึ ง และ พัชราภรณ์ ญาณภิรัต 

216 

~ ธ ~ 

 
                                                                                                                         

หน้ำ 

QME 38 การลดเวลารอคอยของกระบวนการสืบด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ประเสริฐ ศรีบุญจันทร์  ชวิศา ศรีเรือน  กาญจนา สุทธิประภา                      
และ ยุพเรศ อินทร์จันทร์ 

21 

QME 39 การประยุกต์หลักการ DMAIC เพ่ือลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนประตู    
เครื่องบินพาณิชย์ 
จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล  เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล  โรสมารินทร์ สุขเกษม และ 
มโนรัตน์ จันทร์ค า 

21 

QME 40 การจัดการคลังสินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
กรณีศึกษา : บริษัทกระจายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ปิยะ รนต์ละออง  ภาษิต ทินนาม  บุริม นิลแป้น และ ธิติญา กวินวรศักดิ์ 

22 

QME 41 การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC-XYZ Analysis เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง ประเภทเหล็กคอยล์   
จิรฐิฎา ปิ่นศิลปชัย และ นลิน ีชนะมูล 

22 

QME 42 การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของพนักงานจัดเตรียมสินค้า 
กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
จีรภา แอนโก และ นลินี ชนะมูล 

23 

QME 43 การจัดสมดุลสายการผลิตเพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต          
กรณีศึกษาโรงงานผลิตปลาแซลมอนแช่แข็ง 
ธัชณนท์ แดนเขต  ธนภัทร แซ่ลี้ และ ชาณิดา พิทยานนท์ 

23 

QME 44 การตัดสินใจเลือกโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคนิค AHP 
สัณห์ รัฐวิบูลย์ 

24 

QME 45 ประยุกต์ใช้วิธีการของไชนินเพ่ือค้นหาตัวแปรในกระบวนการซิกส์ซิกม่า 
ศึกษาลดการสูญเสียของกระบวนการหลังเผาเครื่องสุขภัณฑ์ 
ราชันย์ สีเหลือง และ ทศพล เกียรติเจริญผล 

24 

QME 46 การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานส าหรับธุรกิจค้าปลีกด้วยเทคนิค 
การปรับปรุงงาน กรณีศึกษา: ห้างสรรพสินค้า 
สุรเชษฐ์ เถื อนแก้วสิงห์  พัลลภ พรมสาเพ็ชร  วนิตา บุญโฉม                        
และ อาทิตย์ อภิโชติธนกุล 

25 

QME 47 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติในกระบวนการอิเล็กโทรเพลตติ้งเพื่อหาพารามิเตอร์ 
ที่เหมาะสมที่สุด ส าหรับการสร้างลายโครงสร้างทางจุลภาค 
พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี และ สิริรัตน์ พึ งชมภู 

26 

QME 48 การลดชิ้นงานเสียประเภทฉีกขาดในผลิตภัณฑ์ท่อไอดีรถยนต์ 
กิตติศักดิ์ ถาวรเกษตร และ ประมวล สุธีจารุวัฒน 

27 
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QME 38 การลดเวลารอคอยของกระบวนการสืบด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ประเสริฐ ศรีบุญจันทร์  ชวิศา ศรีเรือน  กาญจนา สุทธิประภา                      
และ ยุพเรศ อินทร์จันทร์ 

222 

QME 39 การประยุกต์หลักการ DMAIC เพ่ือลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนประตู    
เครื่องบินพาณิชย์ 
จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล  เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล  โรสมารินทร์ สุขเกษม และ 
มโนรัตน์ จันทร์ค า 

227 

QME 40 การจัดการคลังสินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
กรณีศึกษา : บริษัทกระจายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ปิยะ รนต์ละออง  ภาษิต ทินนาม  บุริม นิลแป้น และ ธิติญา กวินวรศักดิ์ 

232 

QME 41 การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC-XYZ Analysis เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง ประเภทเหล็กคอยล์   
จิรฐิฎา ปิ่นศิลปชัย และ นลิน ีชนะมูล 

237 

QME 42 การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของพนักงานจัดเตรียมสินค้า 
กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
จีรภา แอนโก และ นลินี ชนะมูล 

242 

QME 43 การจัดสมดุลสายการผลิตเพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต          
กรณีศึกษาโรงงานผลิตปลาแซลมอนแช่แข็ง 
ธัชณนท์ แดนเขต  ธนภัทร แซ่ลี้ และ ชาณิดา พิทยานนท์ 

248 

QME 44 การตัดสินใจเลือกโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคนิค AHP 
สัณห์ รัฐวิบูลย์ 

254 

QME 45 ประยุกต์ใช้วิธีการของไชนินเพ่ือค้นหาตัวแปรในกระบวนการซิกส์ซิกม่า 
ศึกษาลดการสูญเสียของกระบวนการหลังเผาเครื่องสุขภัณฑ์ 
ราชันย์ สีเหลือง และ ทศพล เกียรติเจริญผล 

259 

QME 46 การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานส าหรับธุรกิจค้าปลีกด้วยเทคนิค 
การปรับปรุงงาน กรณีศึกษา: ห้างสรรพสินค้า 
สุรเชษฐ์ เถื อนแก้วสิงห์  พัลลภ พรมสาเพ็ชร  วนิตา บุญโฉม                        
และ อาทิตย์ อภิโชติธนกุล 

264 

QME 47 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติในกระบวนการอิเล็กโทรเพลตติ้งเพื่อหาพารามิเตอร์ 
ที่เหมาะสมที่สุด ส าหรับการสร้างลายโครงสร้างทางจุลภาค 
พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี และ สิริรัตน์ พึ งชมภู 

271 

QME 48 การลดชิ้นงานเสียประเภทฉีกขาดในผลิตภัณฑ์ท่อไอดีรถยนต์ 
กิตติศักดิ์ ถาวรเกษตร และ ประมวล สุธีจารุวัฒน 

276 

                                                                         



~ น ~ 

                                                                                                                         

หน้ำ 

QME 49 การปรับปรุงระบบการล าเลียงชิ้นส่วนเข้าสู่สายการผลิต 
กรณีศึกษาบริษัทผลิตแกนพวงมาลัยรถยนต์ 
ตุลยดา สุพรหมอินทร์ และ จุฑา พิชิตล าเค็ญ 

282 

QME 50 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตยางรถยนต์โดยใช้หลักการพ้ืนผิวผลตอบสนอง 
อภิชัจ ชูทิพย์ และ อนินทยา ค ากันยา 

288 

QME 51 ทิศทางงานวิจัยส าหรับการประยุกต์ใช้เทคนิคการตัดสินใจด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ
ล้อมกรอบข้อมูลในประเทศไทย 
นิรุทธิ์ วัฒนะแสง  วัฒนา จันทะโคตร  กิตติ วิเศษลา และ กสิณ รังสิกรรพุม 

293 

QME 52 การประยุกต์ใช้แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในกระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
อรดี พฤติศรัณยนนท และ ขวัญชนก วิเชียรวรรณ 

 

300 

QME 53  การลดต้นทุนด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา
วนิดา รัตนมณี  สุริยา จิรสถิตสิน  ณัฐทรินีย์ จิตเที ยง และ สุริยันต์ จอมธนชัย 

305 

QME 54 การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเสาโรมัน : กรณีศึกษา  
ปานจิต ศรีสวัสดิ์  รณฤทธิ์ ทามณี  สมาบัติ สายโสภา  ศุภชัย แพงถิ น             
และ พัชรพล จันทร์โทวงศ์ 

312 

QME 55 การวิเคราะห์การผลิตที่เหมาะสมจากการผลิตแบบดั้งเดิมและ 
แบบพิมพ์สามมิติด้วยเครื่องมือการท าการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย 
จิราพร บุษภาพ  ฝนทิพย์ ครองยุติ  คมชาญ สืบอ้วน และ กสิณ รังสิกรรพุม  

317 

QME 56 การคัดเลือกพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับชุมชนจากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
โดยใช้กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ 
วรรณรพ ขันธิรัตน์  นรงค์ วิชาผา และ อามิณฑ์ หล้าวงศ์ 

323 

QME 57 การปรับปรุงผลิตภาพสายการผลิตลูกชิ้นปลา 
เจริญ เจตวิจิตร  อุษา โต๊ะขวัญ  และ รวิวรรณ สายวาร ี

330 

QME 58 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพ่ือลดความสูญเปล่า 
ในโรงงานผลิตขนมปังกรอบ 
เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ 

335 

QME 59 การศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยใช้เทคนิค 
วิธีการศึกษาการท างาน กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ 
ณัฐ ประสีระเตสัง และ ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง 

346 

QME 60 การลดของเสียในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ                            
ส่งสัญญาณทางแสง 
อนงค์นาฎ จิตแสนสวย  อภิวัฒน์ มุตตามระ และ ปาริชาต ชื นวัฒนกุล 
 

351 

                             

~ บ ~ 

                                                                                                                         

หน้ำ 

QME 61 การศึกษาประสิทธิภาพการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล 
สุริยา สมนึก  ทศพล แสนสุด  เนติพงษ์ ไชยพล  กาญจนาวดี ลอยสี               
และ กสิณ รังสิกรรพุม 

34 

QME 62 การปรับปรุงผังโรงงานด้วยเทคนิค ECRS และการจ าลองสถานการณ์ : กรณีศึกษา 
ภาณิชา สัตนาโค  เสกสรร พลสุวรรณ  นพพร วงศ์นุกูล  นพรัช วรรณบุตร  
และ วสันต์ พวงปัญญา 

35 

QME 63 การออกแบบและหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการล้างแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 
อ านาจ แซ่ลิ้ม และ จิราภรณ์ ประดับวงษ์ 

35 

QME 64 การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตคอยล์เครื่องระเหย 
โดยการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบการทดลอง 
นพดล พุ่มนิล และ อนินทยา ค ากันยา 

36 

QME 65 การเพ่ิมประสิทธิภาพงานสุ่มตรวจคุณภาพของกรอบหน้าจอแสดงผล 
อรพรรณ โรจน์ชาญชัย และ อนินทยา ค ากันยา 

36 

QME 66 การประยุกต์ใช้ประสบการณ์ผู้ใช้และการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกายประเภทโลชั่น 
นรนิติ ไพรสณฑ์ และ ชัยวัฒน์ นุ่มทอง 

37 

QME 67 การออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพ่ือลดเวลาการท าความสะอาดล้อเครื่องบิน 
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา 

37 

QME 68 การออกแบบผังโรงงานและการปรับปรุงสายการผลิตประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา 

38 

QME 69 การศึกษาลดของเสียกระบวนการผลิตเสื้อสูบรถยนต์ 
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา 

38 

QME 70 การปรับปรุงขั้นตอนการแปรรูปกุ้งขาวแวนนาไมด้วยระบบการผลิตแบบลีน 
พิชญดา ดอนสมจิตร  จิรัชยา ศิริพรอมาตย์  พรประภา ทองแย้ม                       
รัญชิดา พงค์สุรชีวิน และ พัชรพล ไพบูลย์รัตนานนท์ 

39 

QME 71 การเพ่ิมผลผลิตการผลิตก้อนเชื้อเห็ดโดยการลดความสูญเปล่า7ประการ 
วัฒนชัย ประสงค์ และ สุภาภรณ์ ทุมสอน 

39 

QME 72 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและปรับปรุงหาคุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับออกแบบอุปกรณ์รีดสายถุงบรรจุโลหิต 
สุภางค์ ครั นคร้ามผิด และ คณิศร ภูนิคม 
 

40 



~ บ ~ 

                                                                                                                         

หน้ำ 

QME 61 การศึกษาประสิทธิภาพการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล 
สุริยา สมนึก  ทศพล แสนสุด  เนติพงษ์ ไชยพล  กาญจนาวดี ลอยสี               
และ กสิณ รังสิกรรพุม 

358 

QME 62 การปรับปรุงผังโรงงานด้วยเทคนิค ECRS และการจ าลองสถานการณ์ : กรณีศึกษา 
ภาณิชา สัตนาโค  เสกสรร พลสุวรรณ  นพพร วงศ์นุกูล  นพรัช วรรณบุตร  
และ วสันต์ พวงปัญญา 

363 

QME 63 การออกแบบและหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการล้างแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 
อ านาจ แซ่ลิ้ม และ จิราภรณ์ ประดับวงษ์ 

370 

QME 64 การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตคอยล์เครื่องระเหย 
โดยการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบการทดลอง 
นพดล พุ่มนิล และ อนินทยา ค ากันยา 

376 

QME 65 การเพ่ิมประสิทธิภาพงานสุ่มตรวจคุณภาพของกรอบหน้าจอแสดงผล 
อรพรรณ โรจน์ชาญชัย และ อนินทยา ค ากันยา 

382 

QME 66 การประยุกต์ใช้ประสบการณ์ผู้ใช้และการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกายประเภทโลชั่น 
นรนิติ ไพรสณฑ์ และ ชัยวัฒน์ นุ่มทอง 

387 

QME 67 การออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพ่ือลดเวลาการท าความสะอาดล้อเครื่องบิน 
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา 

392 

QME 68 การออกแบบผังโรงงานและการปรับปรุงสายการผลิตประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา 

397 

QME 69 การศึกษาลดของเสียกระบวนการผลิตเสื้อสูบรถยนต์ 
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา 

403 

QME 70 การปรับปรุงขั้นตอนการแปรรูปกุ้งขาวแวนนาไมด้วยระบบการผลิตแบบลีน 
พิชญดา ดอนสมจิตร  จิรัชยา ศิริพรอมาตย์  พรประภา ทองแย้ม                       
รัญชิดา พงค์สุรชีวิน และ พัชรพล ไพบูลย์รัตนานนท์ 

409 

QME 71 การเพ่ิมผลผลิตการผลิตก้อนเชื้อเห็ดโดยการลดความสูญเปล่า7ประการ 
วัฒนชัย ประสงค์ และ สุภาภรณ์ ทุมสอน 

416 

QME 72 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและปรับปรุงหาคุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับออกแบบอุปกรณ์รีดสายถุงบรรจุโลหิต 
สุภางค์ ครั นคร้ามผิด และ คณิศร ภูนิคม 
 

421 



~ ป ~ 

                                                                                                                         

หน้ำ 

QME 73 การจัดสรรก าลังคนที่เหมาะสมกับสายการผลิตนมผง : กรณีศึกษา 
ขนิษฐา พระราช  กันยา อัครอารีย์ และ มณฑิรา เอียดเสน 

429 

QME 74 การลดต้นทุนการผลิตผ้าเบรกดิสก์เบรก 
ต้องใจ ศรัทธาผล  กวินธร สัยเจริญ และ คเณศ พันธุ์สวาสดิ์ 

434 

QME 75 การปรับปรุงกระบวนการผลิตผ้าห่มเสริมใยสังเคราะห์  
กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านพุ่มแก จังหวัดนครพนม 
วินัย หล้าวงษ์  ณพรรตศกร จรทอง และ วราภรณ์ พ่อบาล 

439 

QME 76 การลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค SMED  
กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชนิดผงแบบซอง 
เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ และ ศรีไร จารุภิญโญ 

444 

QME 77 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพเพ่ือพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์
มันส าปะหลังพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
วิทยา อินทร์สอน  ปัทมาพร ท่อชู  ประทุม ฉ  าโสฬส และ สุรพงศ์ บางพาน 

451 

QME 78 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการตัดหญ้าเนเปียร์  
กรณีศึกษา เครื่องตัดหญ้าเนเปียร์ แบบ 2 หัวตัด 
ชนาธิป กาลจักร และ คณิศร ภูนิคม 

456 

QME 79 การวิเคราะห์ระบบการวัด กรณีศึกษาการตรวจรับเข้าของชิ้นงานโลหะเคลือบสี 
นวรา ประไพศิลป์ และ อุษณีษ์ ค าพูล 

461 

QME 80 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตไนโตรเซลลูโลส  
เพ่ือลดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามข้อก าหนด 
วรางคนา วิชยพรจรัส และ อุษณีษ์ ค าพูล 

470 

QME 81 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตแผ่นไม้อัด MDF  
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย 
ปวีณา ภู่ทอง และ อุษณีษ์ ค าพูล 

478 

QME 82 การศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพื้นผิวผลตอบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
ในประเทศไทย 
ณัฎฐณิชา ตะกรุดแจ่ม และ อนินทยา ค ากันยา 

487 

QME 83 การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบอัดอากาศของโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วน               
อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์  
เกรยีงไกร นาคทอง และ สวัสดิ์ ภาระราช 

493 

QME 84  
 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นในการเลือกท่ีตั้งเตาเผา 
ขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร ์อย่างยั่งยืน
ศิวพร สุกสี  สมบัติ สินธุเชาวน์ และ กสิณ รังสิกรรพุม 

499 
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QME 85 การเพ่ิมผลิตภาพของสายการประกอบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล  สมฤทัย เกียรติสารสิทธิ์  กนกวรรณ สุขส าราญ 
จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล และ โรสมารินทร์ สุขเกษม 

49 

QME 86 ลดรอบเวลาในกระบวนการบรรจุน้ าแข็งของโรงน้ าแข็งแห่งหนึ่งของ  
จังหวัดอุบลราชธานี 
กนกวรรณ สุภักดี  รณฤทธิ์ ทามณี  กิตติพงษ์ สมจิตร  ธนากร นนทนี          
สถาพร โสรส และ กิตติวุฒิ บุตรศรี 

49 

QME 87 การลดเวลาในกระบวนการเจาะรูแผ่นกันลื่น 
สมพร วงษ์เพ็ง และ อัญญารัตน์ ประสันใจ  

 

50 

QME 88 
 
 

พัฒนาการออกแบบจ าลองรถล าเลียงอัตโนมัติ(เอจีวี)  
ด้วยการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา และ คณิศร ภูนิคม 

50 

QME 89 การแปลงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการออกแบบ 
ระบบล าเลียงขนสิ่งส่งตรวจ กรณีศึกษา ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์   
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา และ คณิศร ภูนิคม 

51 

QME 90 ออกแบบจ าลองเครื่องมือขนส่งโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
กิตติพงษ์ แสงบุดดี และ คณิศร ภูนิคม  

 

52 

QME 91 การเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการโดยประยุกต์                                     
ใช้แผนผังจ าลองธุรกิจ กรณีศึกษา : ร้านเนื้อย่างดีเคบุฟเฟ่ต์ 
คณิศร ภูนิคม 

53 

QME 92 การประยุกต์ใช้ QFD เพ่ือพัฒนาธุรกิจส าหรับสถานบันเทิงเปิดใหม่ 
คณิศร ภูนิคม 

53 

QME 93 การเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิตก้อนเห็ดขอนขาว 
ณรงค์ บุญเสนอ  คณิศร ภูนิคม และ ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน์  
 

54 

QME 94 การปรับปรุงคุณภาพในการออกแบบท่อส่งน้ ามันด้วยกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก 
กรณีศึกษา: บริษัทให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการออกแบบระบบท่อในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี 
คณิศร ภูนิคม และ ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน์ 
 

54 

QME 95 การเพ่ิมผลผลิตในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โอริง กรณีศึกษาบริษัท
ตัวอย่าง 
ยุทธณรงค์ จงจันทร์  สุทธิดา การะเวก  ภีม พรประเสริฐ และ เกียรติศักดิ์  พระเนตร 
 

55 
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QME 85 การเพ่ิมผลิตภาพของสายการประกอบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล  สมฤทัย เกียรติสารสิทธิ์  กนกวรรณ สุขส าราญ 
จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล และ โรสมารินทร์ สุขเกษม 

505 

QME 86 ลดรอบเวลาในกระบวนการบรรจุน้ าแข็งของโรงน้ าแข็งแห่งหนึ่งของ  
จังหวัดอุบลราชธานี 
กนกวรรณ สุภักดี  รณฤทธิ์ ทามณี  กิตติพงษ์ สมจิตร  ธนากร นนทนี          
สถาพร โสรส และ กิตติวุฒิ บุตรศรี 

510 

QME 87 การลดเวลาในกระบวนการเจาะรูแผ่นกันลื่น 
สมพร วงษ์เพ็ง และ อัญญารัตน์ ประสันใจ  

 

515 

QME 88 
 
 

พัฒนาการออกแบบจ าลองรถล าเลียงอัตโนมัติ(เอจีวี)  
ด้วยการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา และ คณิศร ภูนิคม 

519 

QME 89 การแปลงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการออกแบบ 
ระบบล าเลียงขนสิ่งส่งตรวจ กรณีศึกษา ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์   
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา และ คณิศร ภูนิคม 

524 

QME 90 ออกแบบจ าลองเครื่องมือขนส่งโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
กิตติพงษ์ แสงบุดดี และ คณิศร ภูนิคม  

 

529 

QME 91 การเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการโดยประยุกต์                                     
ใช้แผนผังจ าลองธุรกิจ กรณีศึกษา : ร้านเนื้อย่างดีเคบุฟเฟ่ต์ 
คณิศร ภูนิคม 

534 

QME 92 การประยุกต์ใช้ QFD เพ่ือพัฒนาธุรกิจส าหรับสถานบันเทิงเปิดใหม่ 
คณิศร ภูนิคม 

539 

QME 93 การเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิตก้อนเห็ดขอนขาว 
ณรงค์ บุญเสนอ  คณิศร ภูนิคม และ ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน์  
 

544 

QME 94 การปรับปรุงคุณภาพในการออกแบบท่อส่งน้ ามันด้วยกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก 
กรณีศึกษา: บริษัทให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการออกแบบระบบท่อในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี 
คณิศร ภูนิคม และ ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน์ 
 

549 

QME 95 การเพ่ิมผลผลิตในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โอริง กรณีศึกษาบริษัท
ตัวอย่าง 
ยุทธณรงค์ จงจันทร์  สุทธิดา การะเวก  ภีม พรประเสริฐ และ เกียรติศักดิ์  พระเนตร 
 

554 
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QME 96 การเพ่ิมประสิทธิภาพสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเทคนิคการออกแบบอุปกรณ์
จับยึด 
เษกสรร สิงห์ธนู  กิ งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาส  ภีม พรประเสริฐ และ  
เกียรติศักดิ์  พระเนตร 

560 

QME 97 แบบจ าลองสายพานล าเลียงคัดแยกสินค้าอัตโนมัติ 
ธนากร เกตุแก้วเกศกุล   กฤษฏ์ แซ่ตั้ง และ สุภาภรณ์ สวุรรณรังษี 

568 

QME 98 การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับโรงงานผลิตท่อกระเบื้องใยหินแรงดันต่ า 
เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา 

573 

QME 99  
 

      

การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนในกระบวนการผลิตหลอดงอ
กรณีศึกษาบริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
สมจิตร ลาภโนนเขวา เพ็ญบุญญา อ  าศรี วริศรา เลิศบัญฑิตกุล และ
สโรชินี โสภณพัฒนบัณฑิต 

579 

QME 100 การศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรแบบทาวน์เฮาส์ และ
อาคารพาณิชย์ กรณีศึกษาพ้ืนที่ประตู 1 หน้ามหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 
ธวัชชัย ไกรษี และ เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา 

589 

QME 101 พารามิเตอร์ของการกะเทาะข้าวเปลือกท่ีดีที่สุดส าหรับ 
ขบวนการการผลิตโดยวิธีการทากุชิ 
สุรพงศ์ บางพาน  พีรพันธ์ บางพาน  ธิติกานต์ บุญแข็ง และ วิทยา อินทร์สอน 

596 

QME 102 การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของพ้ืนที่การท างานร่วมในบริเวณแหลมฉบัง 
พัชรา ศรีพระบุ และ เชฎฐา ช านาญหล่อ 

601 

QME 103 การลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการประยุกต์ใช้แท็ปเล็ตคอมพิวเตอร์ 
ในกระบวนการควบคุมคุณภาพ 
กิตติพงษ์  แสงบุดดี และ ธนัญญา  พุ่มมะเดื อ 

607 

 

 

กลุ่มบทควำมที่ 2  Material, Manufacturing and Automation (MMA) 
MMA 1 การเคลือบวานิชที่มีผลต่อการซีดจางสีของงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์โลหะ กรณีศึกษา

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากัด 
นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา 

612 

MMA 2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบผิวในการเจียระไนรูกลมเหล็กกล้าคาร์บอน 
ปานกลางเกรด AISI 1050 
วรวุฒิ ศรีมะโน และ อนุชา วัฒนาภา 

618 
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MMA 3 อิทธิพลของอัตราการเย็นตัวต่อกระบวนการอบละลายของอะลูมิเนียมซิลิกอน
ไฮเปอร์ยูเทกติก เกรด B390 
ปรวิทย์ เจียนดอน  สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ และ สมศักดิ์ หอมดี 

61 

MMA 4 การพัฒนากระบวนการท างานด้วยเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน 
วรพงค์ บุญช่วยแทน  ชาตรี หอมเขียว  อานันท์ชัย เดชาสุวรรณ 
ปองรักษ์ สโมทานทวี และ ชยพล พรหมทอง 

 

62 

MMA 5 ประสิทธิภาพของชนิดสารขัดในการตัดวัสดุ เกรด SUS 304 ด้วยเครื่องตัดวัสดุ
แรงดันน้ าสูง 
รุ่งวสันต์  ไกรกลาง  ธวัช วิวัฒน์เจริญ  สุรพจน์ วัชโรภากุล  สุรศักดิ์ มะธิโตปะน า  
และ เมที สุขขี 
 

62 

MMA 6 ผลของการปรับตั้งองศาใบมีดปาดหมึกในเครื่องพิมพ์กราเวียร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 
พิชิต ขจรเดชะ 

 

63 

MMA 7 โครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางกลของรอยเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045 
กับเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304 โดยการเชื่อมเสียดทาน 
รอมฎอน  บูระพา  วรพงค์  บุญช่วยแทน  และ วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ 

 
 

63 

MMA 8 อิทธิพลของอุณหภูมิ ความดันกดอัดและเวลาในการอัดขึ้นรูป ที่มีต่อโครงสร้างจุลภาค 
สมบัติทางกลและพฤติกรรมการสึกหรอของพอลิเอทิลีนชนิดน้ าหนักโมเลกุลสูง 
ณรงค์ฤทธิ์ สนใจธรรม  นพณัช พวงมาลี   นุกูล สาระวงศ์ และ สุรัตน์ วรรณศรี  
 
 

64 

MMA 9 อิทธิพลของแรงกระท า ความเร็วผิวสัมผัสและความหยาบผิวคู่สัมผัส ที่มีต่อ
พฤติกรรมการสึกหรอของพอลิเอทิลีนชนิดน้ าหนักโมเลกุลสูง ภายใต้การลื่นไถล
แบบแห้ง 
นพณัช พวงมาลี  ณรงค์ฤทธิ์ สนใจธรรม และ สุรัตน์ วรรณศรี  
 

65 

MMA 10 อิทธิพลของขนาดและปริมาณอนุภาคต่อความแข็งของวัสดุผสมอะลูมิเนียม 
เกรด 356/ซิลิกอนคาร์ไบด์ 
ศตวรรษ ศาลยาชีวิน  ภูริพัส แสนพงษ์ และ สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ 

 

65 

MMA 11 อิทธิพลของความเร็วในการพิมพ์ระบบกราเวียร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ 
บนฟิล์มพลาสติก 
ธนธร ทองสัมฤทธิ์ และ นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา  

 

66 

MMA 12 การเปรียบเทียบโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของมีด AISI 420 ต่างยี่ห้อ 
กิตติมา ศิลปษา  ชรินทร์รัตน์ โพธิสว่าง และ พรนิภา พรมส าลี  
 

66 
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หน้ำ 

MMA 3 อิทธิพลของอัตราการเย็นตัวต่อกระบวนการอบละลายของอะลูมิเนียมซิลิกอน
ไฮเปอร์ยูเทกติก เกรด B390 
ปรวิทย์ เจียนดอน  สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ และ สมศักดิ์ หอมดี 

624 

MMA 4 การพัฒนากระบวนการท างานด้วยเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน 
วรพงค์ บุญช่วยแทน  ชาตรี หอมเขียว  อานันท์ชัย เดชาสุวรรณ 
ปองรักษ์ สโมทานทวี และ ชยพล พรหมทอง 

 

631 

MMA 5 ประสิทธิภาพของชนิดสารขัดในการตัดวัสดุ เกรด SUS 304 ด้วยเครื่องตัดวัสดุ
แรงดันน้ าสูง 
รุ่งวสันต์  ไกรกลาง  ธวัช วิวัฒน์เจริญ  สุรพจน์ วัชโรภากุล  สุรศักดิ์ มะธิโตปะน า  
และ เมที สุขขี 
 

636 

MMA 6 ผลของการปรับตั้งองศาใบมีดปาดหมึกในเคร่ืองพิมพ์กราเวียร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 
พิชิต ขจรเดชะ 

 

641 

MMA 7 โครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางกลของรอยเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045 
กับเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304 โดยการเชื่อมเสียดทาน 
รอมฎอน  บูระพา  วรพงค์  บุญช่วยแทน  และ วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ 

 
 

646 

MMA 8 อิทธิพลของอุณหภูมิ ความดันกดอัดและเวลาในการอัดขึ้นรูป ที่มีต่อโครงสร้างจุลภาค 
สมบัติทางกลและพฤติกรรมการสึกหรอของพอลิเอทิลีนชนิดน้ าหนักโมเลกุลสูง 
ณรงค์ฤทธิ์ สนใจธรรม  นพณัช พวงมาลี   นุกูล สาระวงศ์ และ สุรัตน์ วรรณศรี  
 
 

651 

MMA 9 อิทธิพลของแรงกระท า ความเร็วผิวสัมผัสและความหยาบผิวคู่สัมผัส ที่มีต่อ
พฤติกรรมการสึกหรอของพอลิเอทิลีนชนิดน้ าหนักโมเลกุลสูง ภายใต้การลื่นไถล
แบบแห้ง 
นพณัช พวงมาลี  ณรงค์ฤทธิ์ สนใจธรรม และ สุรัตน์ วรรณศรี  
 

657 

MMA 10 อิทธิพลของขนาดและปริมาณอนุภาคต่อความแข็งของวัสดุผสมอะลูมิเนียม 
เกรด 356/ซิลิกอนคาร์ไบด์ 
ศตวรรษ ศาลยาชีวิน  ภูริพัส แสนพงษ์ และ สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ 

 

663 

MMA 11 อิทธิพลของความเร็วในการพิมพ์ระบบกราเวียร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ 
บนฟิล์มพลาสติก 
ธนธร ทองสัมฤทธิ์ และ นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา  

 

668 

MMA 12 การเปรียบเทียบโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของมีด AISI 420 ต่างยี่ห้อ 
กิตติมา ศิลปษา  ชรินทร์รัตน์ โพธิสว่าง และ พรนิภา พรมส าลี  
 

673 
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หน้ำ 

MMA 13 การปรับปรุงกระบวนการทดสอบโครงสร้างส าหรับจับยึดสิ่งของบนหลังคารถยนต์ 
ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
สมเสียง จันทาสี  ฤภูวัลย์ จันทรสา และ ชยาคมน์ สว่างคุณ  

 

678 

MMA 14 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปถ้วยรับน้ ายางพาราจากซีเมนต์ 
สุชาติ จันทรมณีย์  สิทธิพงศ์ อวะภาค  อภิวัฒน์ อ่อนรักษ์ และ อุดม กาญจนะ 

 
 

683 

MMA 15 การออกแบบและพัฒนาเครื่องย่อยเหง้ามันส าปะหลัง 
สุขุม โฆษิตชัยมงคล  มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์  และ สุวัฒน์ เณรโต  

 

690 

MMA 16 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสร้างแรงบิดมาตรฐานด้วยน้ าหนักถ่วงคงที่                      
ช่วงการวัด 0-100 นิวตัน·เมตร 
วิศรุต คงสกุล 
 

694 

MMA 17 ประสิทธิภาพของดอกกัดมุมเลื้อยสูงในการเพ่ิมอัตราการก าจัดเศษด้วยการเพ่ิม
อัตราป้อน 
สุกัญญา อรรคละน้อย  ณัฐริกา แจ้งพรมมา  มนูญ เทพกิจอารีกุล และ 
ปรเมศวร์ เบ้าวรรณ 

 

700 

MMA 18 อิทธิพลของชนิดและปริมาณเส้นใยธรรมชาติต่อสมบัติทางกลและทางกายภาพ          
ของวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน 
ชาตรี หอมเขียว  สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ และ วรพงค์ บุญช่วยแทน  

 

706 

MMA 19 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการติดตั้งท่อน้ ามัน 
อานนท์ เลิศวงษ์ไพศาล  ธนาวดี เพชรยศ  ทวีวัฒน์ ปาอิน และ ธีรวัฒน์ ประวัติ 

711 

MMA 20 อิทธิพลทางความร้อนที่ส่งผลต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมหล่อ
ส าหรับการผลิตแท่งความแข็งอ้างอิง 
พงศธร สุทธิตระกูลพร  วัชรากร ยศวิริยะพาณิชย์  ถนอม ลี้ตระกูล  
 สมนึก วัฒนศรียกุล และ สิทธิพงค์ มหาธนบดี  
 

716 

MMA 21 การศึกษาสมบัติการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของกระเบื้องเคลือบดินเผามุงหลังคา 
ที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่ได้จากการเตรียมแร่แมกเนติกลูโคซีน 
พนิดา ค ามีสิทธิ์  วิทยา ทรงกิตติกุล  สมัญญา สงวนพรรค  อนุชา วรรณก้อน และ   
สรพงษ์ ภวสุปรีย์ 

721 

MMA 22 การใช้เถ้าแกลบเป็นวัสดุเติมแต่งในงานข้ึนรูปพลาสติกแบบหมุน 
บรรณรต ทาประเสริฐ  เอกตินัย จันทร์ศรี และ ณรงค์ชัย โอเจริญ  

 

725 

MMA 23 การศึกษาคุณสมบัติต้านทานสารเติมแต่งในสีน้ ามันของฟิล์มเมทัลไลซ์ 
สุวัฒน์ เอ้ือวีระวัฒน์ และ ณรงค์ชัย โอเจริญ  

 

730 
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MMA 24 อิทธิพลของ Cu ต่อพฤติกรรมทางความร้อนและโครงสร้างจุลภาคของ 
โลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว Sn-Cu 
ทิพสุดา รักเพ็ชร และ กรรณชัย กัลป์ยาศิร ิ

 

72 

MMA 25 การศึกษาอิทธิพลของ Ag ต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางความร้อน 
ของโลหะบัดกรี ไร้สารตะก่ัวชนิด Sn-xAg 
เสาวลักษณ์ สุนทรารักษ์ และ กรรณชัย กัลป์ยาศิริ 
 

73 

MMA 26 ผลกระทบของอุณหภูมิการให้ความร้อนก่อนการเชื่อมลูกเปตองเหล็กกล้าผสมด้วย
กระบวนการเชื่อมแบบอาร์กทังสเตนลวดร้อน 
ณรงค์ศักดิ์ โท้ทอง  กฤตธี เอียดเหตุ และ ธนาภรณ์ ทนโนนแดง 

73 

MMA 27 การออกแบบและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 3A 
ปุณยวีร์ ภูปรื้ม  ภูวดล เรืองศรี  วรพงศ์ สนทอง  ศักดิ์นรา สุวรรณบ ารุง   
จ านงค์ อมตาริยกุล และ ภูริพัส แสนพงษ์ 

74 

MMA 28 การสึกหรอของเครื่องมือกวนและสมบัติทางกลของอลูมิเนียมเชิงประกอบพ้ืนผิว
เสริมแรงแบบผสมผสาน 
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ และ อ านาจ เครือเนตร 

75 

MMA 29 การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งภายในส านักงานด้วยรถเดินตามเส้นอัตโนมัติ 
กาญจนวิทย์ แจ่มพงษ์  พิณพัฒน์ บางเพ็ชร  วิรัตน์ ช่างพูด  ปิยณัฐ โตอ่อน 
อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย และ ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์ 

75 

MMA 30 การศึกษากระบวนการฉีดพลาสติกท่ีเหมาะสมของพลาสติกรีไซเคิลที่มีผลต่อ 
การหดตัวด้วยระเบียบวิธีวิจัยไฟไนต์อิลิเมนต์กรณีศึกษา พลาสติกชนิด 
พอลิโพรไพลีนรีไซเคิลจากตะกร้า 
วัชระ สุขเรืองกูล  นพพริษฐ์ วสันต์บ้งงึ้ม  จักรายุทธ มากทอง ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ  
เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา และ จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร 

76 

MMA 31 การออกแบบและสร้างเครื่องควบเกลียวเส้นไหม 
นพพริษฐ์ วสันต์บ้งงึ้ม  วินัท พรมแดน  กัมปนาถ ถ่ายสูงเนิน  อมรศักดิ์ มาใหญ่   
มาโนช ริทินโย และ จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร 

76 

MMA 32 การหาคา่พารามิเตอร์กระบวนการฉีดพลาสติกพอลิโพรไพลีน 
ด้วยวิธีการจ าลองการขึ้นรูป กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์กล่องดินสอ 
นพพริษฐ์ วสันต์บ้งงึ้ม  วัชระ สุขเรืองกูล  มาโนช ริทินโย  ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
อนุชิต คงฤทธิ์ และ จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร 

77 

MMA 33 การออกแบบและปรับปรุงเครื่องผลิตน้ ายาล้างจาน กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมทักษะ
ชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี 
ชาญชัย พลตรี และ ฤภูวัลย์ จันทรสา 

77 
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MMA 24 อิทธิพลของ Cu ต่อพฤติกรรมทางความร้อนและโครงสร้างจุลภาคของ 
โลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัว Sn-Cu 
ทิพสุดา รักเพ็ชร และ กรรณชัย กัลป์ยาศิริ 
 

735 

MMA 25 การศึกษาอิทธิพลของ Ag ต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางความร้อน 
ของโลหะบัดกรี ไร้สารตะก่ัวชนิด Sn-xAg 
เสาวลักษณ์ สุนทรารักษ์ และ กรรณชัย กัลป์ยาศิร ิ

 

740 

MMA 26 ผลกระทบของอุณหภูมิการให้ความร้อนก่อนการเชื่อมลูกเปตองเหล็กกล้าผสมด้วย
กระบวนการเชื่อมแบบอาร์กทังสเตนลวดร้อน 
ณรงค์ศักดิ์ โท้ทอง  กฤตธี เอียดเหตุ และ ธนาภรณ์ ทนโนนแดง 

745 

MMA 27 การออกแบบและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 3A 
ปุณยวีร์ ภูปรื้ม  ภูวดล เรืองศรี  วรพงศ์ สนทอง  ศักดิ์นรา สุวรรณบ ารุง   
จ านงค์ อมตาริยกุล และ ภูริพัส แสนพงษ์ 

750 

MMA 28 การสึกหรอของเครื่องมือกวนและสมบัติทางกลของอลูมิเนียมเชิงประกอบพ้ืนผิว
เสริมแรงแบบผสมผสาน 
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ และ อ านาจ เครือเนตร 

759 

MMA 29 การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งภายในส านักงานด้วยรถเดินตามเส้นอัตโนมัติ 
กาญจนวิทย์ แจ่มพงษ์  พิณพัฒน์ บางเพ็ชร  วิรัตน์ ช่างพูด  ปิยณัฐ โตอ่อน 
อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย และ ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์ 

765 

MMA 30 การศึกษากระบวนการฉีดพลาสติกท่ีเหมาะสมของพลาสติกรีไซเคิลที่มีผลต่อ 
การหดตัวด้วยระเบียบวิธีวิจัยไฟไนต์อิลิเมนต์กรณีศึกษา พลาสติกชนิด 
พอลิโพรไพลีนรีไซเคิลจากตะกร้า 
วัชระ สุขเรืองกูล  นพพริษฐ์ วสันต์บ้งงึ้ม  จักรายุทธ มากทอง ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ  
เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา และ จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร 

770 
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ชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี 
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MMA 34 การใช้เถ้าแกลบเป็นวัสดุเติมแต่งในงานข้ึนรูปด้วยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 
พรมวิวัฒน์  พรมเลน และ ณรงค์ชัย โอเจริญ 
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MMA 35 การเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดเฉือนเหล็กกล้าคาร์บอน S50C ด้วยการเพิ่มจุดตัดเฉือน
ด้านข้างของดอกกัดคาร์ไบด์ 
ณัฐริกา แจ้งพรมมา  สุกัญญา อรรคละน้อย  วทัญญู เนตรสง่า และ  
ปรเมศวร์ เบ้าวรรณ 

796 

MMA 36 การออกแบบรอยต่อของการเชื่อมกระบอกไฮดรอลิกเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด C45 
กับข้อต่อตรงเกลียวในเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด  E355 โดยกระบวนการเชื่อม        
อาร์กด้วยลวดเชื่อมไส้ฟลั๊กซ์ 
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เฉือนของรอยต่อของแผ่นทองแดง 
ก าธร สุขพิมาย  ภุมรินรัตน์ ณรงค์ฤทธิ์ธ ารง  ศศิร์ณัท อุดมธีรสุวัฒนิ และ 
กรรณชัย กัลยาศิริ 
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MMA 39 ผลกระทบของความหนาของชั้นออกไซด์ของเหล็กกล้าเกรด ASTM A213 T91 ที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการสึกกร่อนแบบอนุภาคของแข็งปะทะ 
สิทธิโชค ศรีเกตุ  สุเทพ จอยเอกา และ ปิโยรส พรหมดิเรก 
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MMA 40 การศึกษากระบวนการเชื่อมแล่นประสานในเตาหลอมเหล็กกล้าภาชนะรับแรงดัน
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ าและเหล็กกล้าชนิดเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง 
ฉัตรชัย โสมภีร์  ธนาภรณ์ ทนโนนแดง และ ภิสัก เลิศวิจิตรพันธุ์ 
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MMA 41 สมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติกเกรด 
409 ด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ 
สุเมธ ปานจีน  กฤตธี เอียดเหตุ และ ธนาภรณ์ ทนโนนแดง 
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MMA 44 การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคและการครีพของแนวเชื่อมเหล็กหล่อ JIS FCD 400 
ที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลด้วยกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์  
มนตรี แสงสุริยันต์ และ ประยูร  สุรินทร์ 
 

83 

MMA 45 Effects of Oxidized Film on Electrical and Hardness Properties of 
Stainless Steel Grade 304 
Apimuk Tangsitthikunchai and Attaphon Kaewvilai 
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MMA 46 การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์  
กรณีศึกษาโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น 
ปรียามาศ มณีวรรณ และ มณฑลี ศาสนนันทน์ 
 

84 

MMA 47 ผลกระทบของธาตุซิลิกอนต่อความต้านทานการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง  ในสภาวะ
เกลือหลอมเหลวที่เคลือบด้วยกระบวนการอลูมิไนซ์ซิ่ง 
ปวีณา ตรีวิริยกิจจา  ปิโยรส พรหมดิเรก และ สุเทพ จอยเอกา 

 

85 

MMA 48 การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของมีดโต้ของชุมชนตีมีด 
จังหวัดสกลนครและจังหวัดสงขลา 
ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ และ ชนะชัย วงศ์นาค 
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MMA 49 การปรับปรุงคุณสมบัติของอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าส าหรับการปรับเปล่ียนรูปแบบขนส่ง 
ชวลิต มณีศรี  มูฮ ามัด ทรงชาติ  วรพจน์ พันธุ์คง และ ถวัลย์ มะลิซ้อน 
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MMA 50 การพัฒนาเครื่องกวนนมถั่วเหลืองของกระบวนการผลิตนมถั่วเหลืองเพ่ือลด
แรงงานคน 
ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน์ และ มนตรี แสงสุริยันต์ 

87 

MMA 51 อิทธิพลของปริมาณคาร์บอนในเหล็กกล้าต่อความสามารถการเชื่อมเสียดทานกับ
ทองแดง 
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์  ประพันธ์ วงศ์หินกอง และ ปรีชา สร้างทองค า 
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MMA 52 การศึกษาการยืดอายุการใช้งานของน้ ายาชุบโครเมียมส าหรับกระบวนการชุบโลหะ
ด้วยไฟฟ้า 
อรรถพล ไชยรา  เสกสรร  พลสุวรรณ  เศรษฐวัฒน์ ตรีสูนย์  ภูมินทร์ แสงงาม  
และ ธันณณัฎฐ  พรมบุญ 

 

88 

MMA 53 การออกแบบและพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมด้วยแรงเฉือน 
จีรยุทธ ศรีอ านวย  เสกสรร  พลสุวรรณ  ชาญวิทย์ ศรีวิชา  บรรพต  ต้นพรหม และ 
ณัฐวุฒิ เชื้อเมืองแสน 
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MMA 54 การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์ในงานบัดกรีส าหรับจุดบัดกรีขนาดเล็ก 
ตระการ ฉั วตระกูล และ อภิวัฒน์ มุตตามระ 

 

89 



~ ย ~ 

 
  

 

หน้ำ 

MMA 44 การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคและการครีพของแนวเชื่อมเหล็กหล่อ JIS FCD 400 
ที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลด้วยกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์  
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MMA 46 การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์  
กรณีศึกษาโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น 
ปรียามาศ มณีวรรณ และ มณฑลี ศาสนนันทน์ 
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MMA 47 ผลกระทบของธาตุซิลิกอนต่อความต้านทานการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง  ในสภาวะ
เกลือหลอมเหลวที่เคลือบด้วยกระบวนการอลูมิไนซ์ซิ่ง 
ปวีณา ตรีวิริยกิจจา  ปิโยรส พรหมดิเรก และ สุเทพ จอยเอกา 
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MMA 48 การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของมีดโต้ของชุมชนตีมีด 
จังหวัดสกลนครและจังหวัดสงขลา 
ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ และ ชนะชัย วงศ์นาค 
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ชวลิต มณีศรี  มูฮ ามัด ทรงชาติ  วรพจน์ พันธุ์คง และ ถวัลย์ มะลิซ้อน 
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MMA 50 การพัฒนาเครื่องกวนนมถั่วเหลืองของกระบวนการผลิตนมถั่วเหลืองเพ่ือลด
แรงงานคน 
ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน์ และ มนตรี แสงสุริยันต์ 
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MMA 51 อิทธิพลของปริมาณคาร์บอนในเหล็กกล้าต่อความสามารถการเชื่อมเสียดทานกับ
ทองแดง 
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์  ประพันธ์ วงศ์หินกอง และ ปรีชา สร้างทองค า 
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MMA 52 การศึกษาการยืดอายุการใช้งานของน้ ายาชุบโครเมียมส าหรับกระบวนการชุบโลหะ
ด้วยไฟฟ้า 
อรรถพล ไชยรา  เสกสรร  พลสุวรรณ  เศรษฐวัฒน์ ตรีสูนย์  ภูมินทร์ แสงงาม  
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MMA 55 การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ผงแม่เหล็ก 
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จรวยพร แสนทวีสุข  วรพจน์ ศิริรักษ์  พนิดา บุญเคล้า  ปิยะนุช ดามี 
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MMA 66 อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อความต้านทานการสึกหรอของวัสดุ UHMWPE โดย
กรรมวิธีการอัดขึ้นรูป 
วิโรจน์  ฉัตรเกษ  หาญณรงค์  บ ารุงศิริ  สุรัตน์  วรรณศรี และ สุริยา  ประสมทอง 

96 

MMA 67 อิทธิพลของสารกักกระจายฟองที่มีผลต่อวัสดุผสมระหว่าง เส้นใยมะพร้าว 
ปูนซีเมนต์และผงคอนวูด 
มนัส ศรีสวัสดิ์ และ พิทักษ์ พนาวัน 

96 

MMA 68 ความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนจากน้ าเค็มของเหล็กกล้าคาร์บอน 
เคลือบอีพอกซ่ีเซรามิค 
พิทกัษ์ พนาวัน  วิฑูรย์ อบรม และ มนัส ศรีสวัสดิ์ 

97 

MMA 69 ออกแบบและสร้างเครื่องดูดแผ่นเหล็กแหนบรถยนต์ 
พิพัฒน์  เลิศโกวิทย์  บัณฑิต  อินทรีย์มีศักดิ ์และ นวพล  ไตรพันธ์วณิช 

98 

 

 กลุ่มบทควำมที่ 3  Safety, Maintenance, Ergonomics and Environment (SME) 
SME 1 การศึกษาการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ าโดยใช้กระดูกวัวและก้างปลา 

นิรวิทย์ สุทธิ  ณิชา ทองอินทร์   พัชนิดา ศรีนาม   อัญธิกา ประนัดทา                
สุรพล ผดุงทน และ ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล 

99 

SME 2 การเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการบรรจุขนมปัง โดยหลักการศึกษาการเคลื่อนไหว
และเวลา: กรณีศึกษาโรงงานเบเกอรี 
ชาลี ไพโรจน์กุล  และ พรเทพ ขอขจายเกียรติ 

100 

SME 3 การลดเวลาในกระบวนการประกอบปลั๊กไฟฟ้า                           
ธนิดา สุนารักษ์ 

101 

SME 4 การลดเวลาในการล าเลียงและความเมื่อยล้าในการเคลื่อนย้ายถังบรรจุน้ าดื่ม 
วรินทร์ เกียรตินุกูล 

101 

SME 5 การลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ธนารักษ์ หีบแก้ว และ อดิศักดิ์ สมสูตร 

102 

SME 6 การวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาโต๊ะท างานต้นแบบ ของอาจารย์กองการศึกษา 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตามหลักเออร์กอนอมิกส์ 
น.อ.วัชรินทร์ โกมุทผล  น.อ.สุทธิ์ ศรีบูรพา  น.ท.ธนินท์รัฐ สิทธิเวชธนาศิริ   
นนอ.จิตรพล แสงศิริ  และ นนอ.ธนวัชร สามิตสมบัติ 

103 

SME 7 การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว 
โรงงานแปรรูปนมตัวอย่าง 
มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์  สุขุม โฆษิตชัยมงคล และ สุวัฒน์ เณรโต 

103 
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MMA 66 อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อความต้านทานการสึกหรอของวัสดุ UHMWPE โดย
กรรมวิธีการอัดขึ้นรูป 
วิโรจน์  ฉัตรเกษ  หาญณรงค์  บ ารุงศิริ  สุรัตน์  วรรณศรี และ สุริยา  ประสมทอง 

969 

MMA 67 อิทธิพลของสารกักกระจายฟองที่มีผลต่อวัสดุผสมระหว่าง เส้นใยมะพร้าว 
ปูนซีเมนต์และผงคอนวูด 
มนัส ศรีสวัสดิ์ และ พิทักษ์ พนาวัน 

975 

MMA 68 ความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนจากน้ าเค็มของเหล็กกล้าคาร์บอน 
เคลือบอีพอกซ่ีเซรามิค 
พิทกัษ์ พนาวัน  วิฑูรย์ อบรม และ มนัส ศรีสวัสดิ์ 

980 

MMA 69 ออกแบบและสร้างเครื่องดูดแผ่นเหล็กแหนบรถยนต์ 
พิพัฒน์  เลิศโกวิทย์  บัณฑิต  อินทรีย์มีศักดิ ์และ นวพล  ไตรพันธ์วณิช 

984 

 

 กลุ่มบทควำมที่ 3  Safety, Maintenance, Ergonomics and Environment (SME) 
SME 1 การศึกษาการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ าโดยใช้กระดูกวัวและก้างปลา 

นิรวิทย์ สุทธิ  ณิชา ทองอินทร์   พัชนิดา ศรีนาม   อัญธิกา ประนัดทา                
สุรพล ผดุงทน และ ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล 

989 

SME 2 การเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการบรรจุขนมปัง โดยหลักการศึกษาการเคลื่อนไหว
และเวลา: กรณีศึกษาโรงงานเบเกอรี 
ชาลี ไพโรจน์กุล  และ พรเทพ ขอขจายเกียรติ 

994 

SME 3 การลดเวลาในกระบวนการประกอบปลั๊กไฟฟ้า                           
ธนิดา สุนารักษ์ 

1004 

SME 4 การลดเวลาในการล าเลียงและความเมื่อยล้าในการเคลื่อนย้ายถังบรรจุน้ าดื่ม 
วรินทร์ เกียรตินุกูล 

1010 

SME 5 การลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ธนารักษ์ หีบแก้ว และ อดิศักดิ์ สมสูตร 

1015 

SME 6 การวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาโต๊ะท างานต้นแบบ ของอาจารย์กองการศึกษา 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตามหลักเออร์กอนอมิกส์ 
น.อ.วัชรินทร์ โกมุทผล  น.อ.สุทธิ์ ศรีบูรพา  น.ท.ธนินท์รัฐ สิทธิเวชธนาศิริ   
นนอ.จิตรพล แสงศิริ  และ นนอ.ธนวัชร สามิตสมบัติ 

1021 

SME 7 การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว 
โรงงานแปรรูปนมตัวอย่าง 
มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์  สุขุม โฆษิตชัยมงคล และ สุวัฒน์ เณรโต 

1025 
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SME 8 อัตราความชุกของอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากการท างาน 
ในพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและการเปรียบเทียบการประเมินท่าทางการ
ท างาน กรณีศึกษา พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะของมหาวิทยาลัยพะเยา 
คมกฤต เมฆสกุล  เอกชัย แผ่นทอง  พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ และ อโณทัย กล้าการขาย 

1031 

SME 9 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของธุรกิจโรงแรม: กรณีศึกษา โรงแรมขนาดใหญ่  
นูรีน ทรงศิริ และ สกนธ์ คล่องบุญจิต 

1037 

SME 10 การเพ่ิมผลผลิตของเครื่องสร้างยางล้อเครื่องบินด้วยการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพ
โดยรวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ   กฤษดา ประสพชัยชนะ  กัณฑริกา พัฒนพงศ์  
วราภรณ์ สุทธิวงศ์  และ จิตติมา คงเจริญ 

1043 

SME 11 การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
เพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงาน 
วิทธิกร กาวีวน  และ สิรางค์ กลั นค าสอน 

1048 

SME 12 การลดเวลาเครื่องจักรเสียส าหรับเครื่องกัดอัตโนมัติในโรงงานผลิตแม่พิมพ์ยาง
รถยนต์ 
ชัชวาลย์ ทองเงิน และ สมชาย พัวจินดาเนตร 

1054 

SME 13 การออกแบบผลิตภาพสีเขียวส าหรับกระบวนพ่นสีรถยนต์ 
วสวัตติ์ ปัญจรัตน์  สิรางค์ กลั นค าสอน และ ศริิชัย  วัฒนาโสภณ 

1061 

SME 14 การพัฒนาอุปกรณ์แยกอนุภาคของแข็งออกจากสารหล่อลื่นใช้แล้ว                  
เพ่ือการบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์และการบ ารุงรักษาเชิงรุก 
สนธินันท์ อินทสนธิ 
 

1066 

SME 15 ประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโรงงานยาง      
แผ่นรมควัน 
กุลยุทธ บุญเซ่ง และ เอกรินทร์ วาโย 

 

1071 

SME 16 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของปั๊มน้ าในหม้อไอน้ าความดันสูง ส าหรับการ
บ ารุงรักษาที่มีความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาของโรงไฟฟ้า 
นพร อติวานิชยพงศ์ และ จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 

1079 

SME 17 การปรับปรุงระบบการจัดการอะไหล่คงคลังในการซ่อมบ ารุงรักษา 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ าผลไม้ 
เมธี ก าหนดแน่  และ จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 
 

1085 

SME 18 การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการฉีดพลาสติก          
กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้ 
อัมรินทร์ วงศ์เศรษฐี และ จุมพล บ ารุงวงศ์ 

1092 
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SME 19 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 
ส าหรับโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคตะวันออก 
รณภูมิ เพชรรัตน์ และ สุพัฒตรา เกษราพงศ์ 

109 

SME 20 การปรับปรุงสภาพงานโดยใช้หลักการยศาสตร์ในการทออวน 
ปัญญา  วินทะไชย  ปวีณา รวมกิ ง และ วราภรณ์ หลานวงษ์ 

110 

SME 21 การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ของการท างานในส านักงาน 
ปัญญา  วินทะไชย  สุเทพ คงทัน  กชกร เหล็กโคกสูง และ กชกร กุดป่อง  

 

110 

SME 22 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการซ่อมบ ารุงรักษาบนมือถือส าหรับโรงงานผลิตภัณฑ์
เคมี 
จารุวรรณ แต้มศรี และ สมเกียรติ   ตั้งจิตสิตเจริญ 

111 

SME 23 การประดิษฐ์รองเท้ากันลื่นตามหลักการยศาสตร์เพ่ือผู้สูงอายุ 
เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล  โกลัญญา กิจตรณะ  สิรีธร สุขสงคราม และ สุนิสา ค าสุข 

 

111 

SME 24 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ฝึกหัดเดินส าหรับบุคคลออทิสติก  
ฤภูวัลย์ จันทรสา  ชาญชัย พลตรี และ ธนาวดี เพชรยศ 

 

112 

SME 25 การปรับปรุงสมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานสิ่งทอ 
จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล  สุนิสา ค าสุข  กิติญา สร้อยเรืองศรี  ธรรมาภรณ์ ชนะภัย 
และ ปวีณา ปลื้มเกสร 

 

112 

SME 26 วาระการวิจัยการจ าลองการอพยพหนีไฟด้วยแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ใน
ประเทศไทย 
วัฒนา จันทะโคตร  นิรุทธิ์  วฒันะแสง  กิตติ วิเศษลา และ กสิณ  รังสิกรรพุม 

113 

SME 27 การพัฒนาแบบตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยส าหรับอาคารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ณัฐนิชา ทองอ่วม  สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ และ เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ด า  

 

113 

SME 28 เมาส์การยศาสตร์เฉพาะบุคคล 
ศจีประภา รังแก้ว  และ ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล 

114 

SME 29 การจ าลองการแพร่กระจายควันไฟในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์ 
นิรุทธิ์  วัฒนะแสง  วัฒนา จันทะโคตร  กิตติ วิเศษลา และ กสิณ  รังสิกรรพุม 

 

114 

SME 30 การประเมินผลกระทบโดยใช้แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์เพ่ือศึกษาการรั่วไหลและ
การระเบิดของถังเก็บและจ่ายก๊าซแอลพีจีของโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศชนิด
แยกส่วน 
วัฒนา จันทะโคตร  นิรุทธิ์  วฒันะแสง  กิตติ วิเศษลา และ กสิณ  รังสิกรรพุม 

 

115 
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SME 19 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 
ส าหรับโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคตะวันออก 
รณภูมิ เพชรรัตน์ และ สุพัฒตรา เกษราพงศ์ 

1097 

SME 20 การปรับปรุงสภาพงานโดยใช้หลักการยศาสตร์ในการทออวน 
ปัญญา  วินทะไชย  ปวีณา รวมกิ ง และ วราภรณ์ หลานวงษ์ 

1104 

SME 21 การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ของการท างานในส านักงาน 
ปัญญา  วินทะไชย  สุเทพ คงทัน  กชกร เหล็กโคกสูง และ กชกร กุดป่อง  

 

1109 

SME 22 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการซ่อมบ ารุงรักษาบนมือถือส าหรับโรงงานผลิตภัณฑ์
เคมี 
จารุวรรณ แต้มศรี และ สมเกียรติ   ตั้งจิตสิตเจริญ 

1113 

SME 23 การประดิษฐ์รองเท้ากันลื่นตามหลักการยศาสตร์เพ่ือผู้สูงอายุ 
เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล  โกลัญญา กิจตรณะ  สิรีธร สุขสงคราม และ สุนิสา ค าสุข 

 

1120 

SME 24 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ฝึกหัดเดินส าหรับบุคคลออทิสติก  
ฤภูวัลย์ จันทรสา  ชาญชัย พลตรี และ ธนาวดี เพชรยศ 

 

1125 

SME 25 การปรับปรุงสมรรถนะความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานสิ่งทอ 
จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล  สุนิสา ค าสุข  กิติญา สร้อยเรืองศรี  ธรรมาภรณ์ ชนะภัย 
และ ปวีณา ปลื้มเกสร 

 

1130 

SME 26 วาระการวิจัยการจ าลองการอพยพหนีไฟด้วยแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ใน
ประเทศไทย 
วัฒนา จันทะโคตร  นิรุทธิ์  วฒันะแสง  กิตติ วิเศษลา และ กสิณ  รังสิกรรพุม 

1136 

SME 27 การพัฒนาแบบตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยส าหรับอาคารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ณัฐนิชา ทองอ่วม  สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ และ เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ด า  

 

1142 

SME 28 เมาส์การยศาสตร์เฉพาะบุคคล 
ศจีประภา รังแก้ว  และ ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล 

1147 

SME 29 การจ าลองการแพร่กระจายควันไฟในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์ 
นิรุทธิ์  วัฒนะแสง  วัฒนา จันทะโคตร  กิตติ วิเศษลา และ กสิณ  รังสิกรรพุม 

 

1152 

SME 30 การประเมินผลกระทบโดยใช้แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์เพ่ือศึกษาการรั่วไหลและ
การระเบิดของถังเก็บและจ่ายก๊าซแอลพีจีของโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศชนิด
แยกส่วน 
วัฒนา จันทะโคตร  นิรุทธิ์  วฒันะแสง  กิตติ วิเศษลา และ กสิณ  รังสิกรรพุม 

 

1157 
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SME 31 การประเมินความเสี่ยง กรณีศึกษาสถานประกอบการให้เช่ารถเครน 
โรสมารินทร์ สุขเกษม  จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล  เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล  
และ วรัตถา อุทยารัตน์ 
 

1163 

SME 32 การเพ่ิมผลิตภาพของระบบการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องโดยใช้หลักการศึกษาการ
ท างาน: กรณีศึกษาโรงงานผลิตผนังกระจก 
สิริพาวดี วิทยเบ็ญจางค์ และ อนินทยา ค ากันยา  

 

1168 

SME 33 เตียงพลิกตัวผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับ 
สุนทร   สิทธิสกุลเจริญ  กิตติภัฎ   รัตนจันทร์  จิดาภา แสงวณิช  และ  
นันท์นภัส สิทธิสกุลเจริญ 

1173 

SME 34 การพัฒนาเตาพลังงานเชื้อเพลิงน้ ามันปาล์มดิบ 
พรศิลป์ อุบาลี  เสกสรร พลสุวรรณ  จักรพันธ์ เหมือนเหลา  พีรพล ธรรมชัย และ 
ภานุวัฒน์ บิดร 

1178 

SME 35 ความสัมพันธ์ของกฎของสเตียริงกับดัชนีชี้วัดทางชีวภาพของนักเรียนที่ได้รับสารเคมี 
ภาณุพงศ์ ทองประสิทธิ์ และ ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล 

1183 

SME 36 ออกแบบและทดสอบแป้นพิมพ์มือซ้ายส าหรับเกมคอมพิวเตอร์ 
ณัฐพล จิระรัตนานนท์ และ ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล 

1188 

SME 37 การปรับปรุงกระบวนการท างานโดยการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว:  
กรณีศึกษา กระบวนการผลิตชุดชั้นในสตรี 
เกษรินทร์ พูลทรัพย์  ศุภาพิชญ์ อนุรักษ์   วันชัย ลีลากวีวงศ์   ภูวิศา เพ็ชรช่วย 
และ สุขุม โฆษิตชัยมงคล 

1194 

SME 38 การปรับปรุงกระบวนเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร: กรณีศึกษาเครื่อง
บดแบบค้อนเหวี่ยงของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
วันชัย ลีลากวีวงศ์  เกษรินทร์ พูลทรัพย์  สุวัฒน์ เณรโต  ภวูิศา เพ็ชรช่วย        
และ มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์ 

1200 

SME 39 การวัดภาระงานทางด้านจิตใจกับการนั่งสมาธิ 
ฐาปกรณ์  ไกรสุข  ศิรวิชญ์  แดงวิไล  และ ประจวบ  กล่อมจิตร 

1206 

กลุ่มบทควำมที่ 4  Logistic and Supply Chain (LSC) 
LSC 1 การเพ่ิมผลิตภาพการกระจายสินค้าโดยการจัดเส้นทางการเดินรถที่มีปริมาณการ

บรรทุกแตกต่างกัน 
นิติวุฒิ นาคข า และ ศีขรินทร์ สุขโต  

1213 
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LSC 2 การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
อาจารี แสงเสถียร  กฤษฎา นามฉิมพลี  รุกขภพ แก้ววิเศษ และ วทัญญู ท าบุญ 

120 

LSC 3 การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กฤษฎา นามฉิมพลี  อาจารี แสงเสถียร  เบญ จุดศรี และ อภิสิทธิ์ จรทะนา 

 

121 

LSC 4 การศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปลาร้า กรณีศึกษา โรงงานปลาร้าใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รัชฎา แต่งภูเขียว  ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์  บัณฑิดา ค าศรี  นภาพร ภูแท่งแก้ว และ
อภิศักดิ์ ค าลือ 

 

121 

LSC 5 การลดความสูญเสียดวยระบบโลจิสติสก์ท่ีมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา  
สุริยา จิรสถิตสิน  วนิดา รัตนมณี  ณัฐทรินีย จิตเที ยง และ สุริยันต จอมธนชัย 

 

122 

LSC 6 A Framework of Logistics and Transportation Investment Project 
Evaluation using Real Options Analysis: A Case Study Public 
Transportation Project in Chiang Mai, Thailand 
Chayanisa Supachotpanit and Poon Thiengburanathum 

 

122 

LSC 7 การศึกษาปัจจัยและวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางส าหรับโลจิสติกส์เพ่ือการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี  
กมลรัตน์ บุญสร้าง  กรวิภา โบราณ  อัจฉราพรรณ หอมสินท์  จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ 
และ กสิณ รังสิกรรพุม 

 

123 

LSC 8 การจัดอันดับโครงข่ายโลจิสติกส์การท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม 
ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 
เกวลิน อรรคสังข์ และ โรจนี หอมชาลี  
 

124 

LSC 9 การวิเคราะห์โซ่อุปทานทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ 
สุปราณีย์ กลางนอก และ โรจนี หอมชาลี  
 

124 

LSC 10 ตัวแบบการตัดสินใจเชิงภาษาส าหรับปัญหาการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใน
อุตสาหกรรมเบเกอรี่ 
อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์  จรุงรัตน์ วรรณสิทธิ์  ชวลิต จีนอนันต์ และ             
พรรณรจิต ฮาวรังสี  
 

125 

LSC 11 แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออก กรณีศึกษาทุเรียนจังหวัด
ระยอง 
ยิ งยศ ทิพย์ศรีราช  คณิศร ภูนิคม และ จิรวัฒน์ ณ พัทลุง 

126 

LSC 12 Increasing profit by rice export reduction among union members 
Narabhatra Sangmanacharoen 

127 
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LSC 2 การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
อาจารี แสงเสถียร  กฤษฎา นามฉิมพลี  รุกขภพ แก้ววิเศษ และ วทัญญู ท าบุญ 

1218 

LSC 3 การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กฤษฎา นามฉิมพลี  อาจารี แสงเสถียร  เบญ จุดศรี และ อภิสิทธิ์ จรทะนา 

 

1223 

LSC 4 การศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปลาร้า กรณีศึกษา โรงงานปลาร้าใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รัชฎา แต่งภูเขียว  ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์  บัณฑิดา ค าศรี  นภาพร ภูแท่งแก้ว และ
อภิศักดิ์ ค าลือ 

 

1228 

LSC 5 การลดความสูญเสียดวยระบบโลจิสติสก์ท่ีมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา  
สุริยา จิรสถิตสิน  วนิดา รัตนมณี  ณัฐทรินีย จิตเที ยง และ สุริยันต จอมธนชัย 

 

1233 

LSC 6 A Framework of Logistics and Transportation Investment Project 
Evaluation using Real Options Analysis: A Case Study Public 
Transportation Project in Chiang Mai, Thailand 
Chayanisa Supachotpanit and Poon Thiengburanathum 

 

1238 

LSC 7 การศึกษาปัจจัยและวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางส าหรับโลจิสติกส์เพ่ือการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี  
กมลรัตน์ บุญสร้าง  กรวิภา โบราณ  อัจฉราพรรณ หอมสินท์  จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ 
และ กสิณ รังสิกรรพุม 

 

1244 

LSC 8 การจัดอันดับโครงข่ายโลจิสติกส์การท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม 
ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 
เกวลิน อรรคสังข์ และ โรจนี หอมชาลี  
 

1249 

LSC 9 การวิเคราะห์โซ่อุปทานทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ 
สุปราณีย์ กลางนอก และ โรจนี หอมชาลี  
 

1255 

LSC 10 ตัวแบบการตัดสินใจเชิงภาษาส าหรับปัญหาการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใน
อุตสาหกรรมเบเกอรี่ 
อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์  จรุงรัตน์ วรรณสิทธิ์  ชวลิต จีนอนันต์ และ             
พรรณรจิต ฮาวรังสี  
 

1263 

LSC 11 แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออก กรณีศึกษาทุเรียนจังหวัด
ระยอง 
ยิ งยศ ทิพย์ศรีราช  คณิศร ภูนิคม และ จิรวัฒน์ ณ พัทลุง 

1268 

LSC 12 Increasing profit by rice export reduction among union members 
Narabhatra Sangmanacharoen 
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LSC 13 การศึกษาแนวทางส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับท่าเรือแหลมฉบัง 
ชลธิดา หลงพลอยพัด  ชาตินกัรบ แสงสว่าง  เชฎฐา ช านาญหล่อ  พัชรา ศรีพระบุ
และ เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ด า 

1280 

กลุ่มบทควำมที่ 5  Operations Research, Heuristics and Production Planning (OHP) 
OHP 1 ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบแบ่งส่งสินค้าและรถบรรทุกหลายขนาด 

กรณีศึกษาบรษิัทขนส่งเครื่องดื่ม 
อกนิษฐ์ สันธินาค และ ศิรวดี อรัญนารถ 

1285 

OHP 2 การลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยกุมารเวช กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 
นฤทัย สนิทชน และ อภิชาติ บุญมา 

1290 

OHP 3 การก าหนดคลังกระจายสินค้าท่ีเหมาะสมจากต าแหน่งท่ีต้ังท่ีมีอยู่ กรณีศึกษาธรุกิจ
จ าหน่ายปุ๋ยเคมีในจังหวัดอุดรธานี 
ณัฏฐ์ฎาพร ทรัพย์ขอกิ ง  อาทิตย์ อภิโชติธนกุล และ คมกฤช ปิติฤกษ์ 

1296 

OHP 4 การจัดเส้นทางส าหรับการให้บริการลูกค้าของตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ทางวิศวกรรม 
กรณีศึกษา บริษัท พีเอสเอส คอร์เปอร์เรชั่น 
ชวันลักษณ์ สุวรรณรัศมี  ศักด์ิชัย ปรีชาวีรกุล  ลัคน์สิริ ตรีรานุรัตน์ 
 ศิวศิษย์ วิทยศิลป์ และ วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว 

1301 

OHP 5 การเพิ่มประสิทธิภาพคลังยาและเวชภัณฑ์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลนาดี 
จารุวัฒน์ สุขอินทร์ ณัฐพงษ์ กิ งนนท์ ประเทศไทย คงล้อมญาติ 
 และ ณัฐนารี สุขเสกสรรค ์

1306 

OHP 6 DE-Nonneg for Particle Size Distribution Prediction of Ultrasonic 
Attenuation Spectroscopy 
Bundit Boonkhao  Xue Z. Wang and Thongchai Srinophakun 

1311 

OHP 7 การจัดตารางเวลาการให้บริการผู้ป่วยโดยการจ าลองสถานการณ์ 
กรณีศึกษาแผนกเอกซเรย์โรงพยาบาลรัฐตัวอย่าง 
จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์  ประจวบ กล่อมจิตร  แพรวพรรณ เพชรพรหม และ  
มนรัชต์ จันทนวิเชียร 

1316 

OHP 8 การศึกษาวิธีการในการหาค าตอบของปัญหาการวางแผนในการวางแบบตัด 
กฤษดา พัวสกุล และ สนธินันท์ อินทสนธิ 

1323 

OHP 9 นโยบายการเติมเต็มสินค้าตามรอบเวลาส าหรับสินค้าท่ีมีก าหนดวันหมดอายุและ
พฤติกรรมของผู้บรโิภคเป็นแบบเข้าหลังออกก่อน 
ดุษฎี จันทรจิโรจน์กุล  และ วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ 

1329 

การศึกษาแนวทางส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างพ้ืนที่

~ ฬ ~ 

 
  

หน้ำ 

OHP 10 การปรับปรุงระบบแถวคอยของ ระบบสัญญาณไฟจราจรหน้ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
ชวลิต  บัวพรม  พัชรดา  นวลฉวี และ สมบัติ สินธุเชาวน์ 

134 

OHP 11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง 
เกียรติวิทย์ สมทอง และ พิพัฒน์ แก้วมุงคุณ 

135 

OHP 12 การเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางการขนส่งยางพาราโดย 
วิธีการค้นหาแบบทาบู 
สมศักดิ์ แก้วพลอย  สุจิตรา แก้วพลอย  และ สมบัติ สินธุเชาวน์ 

135 

OHP 13 การวิเคราะห์ระบบการผลิตด้วยแบบจ าลองสถานการณ์ 
จงกล สุขจ านงค์  และ ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 

136 

OHP 14 Multi-Criteria Decision Making for Selecting a 5-Axis Machine Tool 
Mullika Wiriyapirom  Erik L. J. Bohez  and Pondchanok Piraintorn 

136 

OHP 15 การประยุกต์ใช้การค้นหาแบบทาบูในการหาค าตอบส าหรับการแก้ปัญหาการเลือก
สถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางการขนส่งส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ช านาญ พูลสวัสดิ์ และ ธารชดุา พันธ์นิกุล 

137 

OHP 16 กระบวนการหาค าตอบส าหรับลดเวลารอคอยและงานล่าช้า 
ในปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบไหลเลื่อน 
ภูธเนศ วิชัยหอม  สิริรัตน์ สะราค า  เมนา คงคาสวรรค์ และ อณจ ชัยมณี 

137 

OHP 17 การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาเพื่อหาปริมาณการผลิตเสาปูนคอนกรีตเสริมเหล็กที่
เหมาะสมโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้น 
วรัญญู ทิพย์โพธิ์  ณัฐพงษ์ สมบัติหลาย  วัชระ ไตรภพ  และ วิโรจน์ ขาวสะอาด 

138 

OHP 18 การเปรียบเทียบค่าค าตอบที่เหมาะสมในการสร้างงานประติมากรรมตัวเลข ด้วย   
วิธีเมตาฮิวริสติก กรณีศึกษา ตัวเลขเก้าลาว 
บุญธง วงศ์เสถียร  พีรเดช สุวิทยารักษ์  และ อนิรุธ พิพัฒน์ประภา 

138 

OHP 19 การปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบและนโยบายการเติมเต็มวัตถุดิบคง
คลังส าหรับโรงงานผลิตขึ้นรูปเหล็กหล่อแบบออกแบบตามค าสั่งซื้อ 
อัจฉรา  จันวดี และ อมรศิริ วิลาสเดชานนท์ 

139 

OHP 20 แบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็มผสมส าหรับการวางแผนการผลิตอิฐมอญ 
: กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอิฐทุ่งมอก จังหวัดพะเยา 
เอกชัย แผ่นทอง  พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ  คมกฤต เมฆสกุล  และ อโณทัย กล้าการขาย 

140 

OHP 21 การปรับปรุงรูปแบบการขนส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดปริมาณสินค้าคงคลัง  
กรณีศึกษา: โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทรงวุฒิ สุรพล  ปิยะนัฐ วงษ์เส  ประสาท ภูปรื้ม และ สุรเชษฐ์ เถื อนแก้วสิงห์ 

140 



~ ฬ ~ 

 
  

หน้ำ 

OHP 10 การปรับปรุงระบบแถวคอยของ ระบบสัญญาณไฟจราจรหน้ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
ชวลิต  บัวพรม  พัชรดา  นวลฉวี และ สมบัติ สินธุเชาวน์ 

1335 

OHP 11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง 
เกียรติวิทย์ สมทอง และ พิพัฒน์ แก้วมุงคุณ 

1343 

OHP 12 การเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางการขนส่งยางพาราโดย 
วิธีการค้นหาแบบทาบู 
สมศักดิ์ แก้วพลอย  สุจิตรา แก้วพลอย  และ สมบัติ สินธุเชาวน์ 

1348 

OHP 13 การวิเคราะห์ระบบการผลิตด้วยแบบจ าลองสถานการณ์ 
จงกล สุขจ านงค์  และ ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 

1353 

OHP 14 Multi-Criteria Decision Making for Selecting a 5-Axis Machine Tool 
Mullika Wiriyapirom  Erik L. J. Bohez  and Pondchanok Piraintorn 

1361 

OHP 15 การประยุกต์ใช้การค้นหาแบบทาบูในการหาค าตอบส าหรับการแก้ปัญหาการเลือก
สถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางการขนส่งส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ช านาญ พูลสวัสดิ์ และ ธารชดุา พันธ์นิกุล 

1369 

OHP 16 กระบวนการหาค าตอบส าหรับลดเวลารอคอยและงานล่าช้า 
ในปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบไหลเลื่อน 
ภูธเนศ วิชัยหอม  สิริรัตน์ สะราค า  เมนา คงคาสวรรค์ และ อณจ ชัยมณี 

1374 

OHP 17 การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาเพื่อหาปริมาณการผลิตเสาปูนคอนกรีตเสริมเหล็กที่
เหมาะสมโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้น 
วรัญญู ทิพย์โพธิ์  ณัฐพงษ์ สมบัติหลาย  วัชระ ไตรภพ  และ วิโรจน์ ขาวสะอาด 

1382 

OHP 18 การเปรียบเทียบค่าค าตอบที่เหมาะสมในการสร้างงานประติมากรรมตัวเลข ด้วย   
วิธีเมตาฮิวริสติก กรณีศึกษา ตัวเลขเก้าลาว 
บุญธง วงศ์เสถียร  พีรเดช สุวิทยารักษ์  และ อนิรุธ พิพัฒน์ประภา 

1387 

OHP 19 การปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบและนโยบายการเติมเต็มวัตถุดิบคง
คลังส าหรับโรงงานผลิตขึ้นรูปเหล็กหล่อแบบออกแบบตามค าสั่งซื้อ 
อัจฉรา  จันวดี และ อมรศิริ วิลาสเดชานนท์ 

1392 

OHP 20 แบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็มผสมส าหรับการวางแผนการผลิตอิฐมอญ 
: กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอิฐทุ่งมอก จังหวัดพะเยา 
เอกชัย แผ่นทอง  พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ  คมกฤต เมฆสกุล  และ อโณทัย กล้าการขาย 

1400 

OHP 21 การปรับปรุงรูปแบบการขนส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดปริมาณสินค้าคงคลัง  
กรณีศึกษา: โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทรงวุฒิ สุรพล  ปิยะนัฐ วงษ์เส  ประสาท ภูปรื้ม และ สุรเชษฐ์ เถื อนแก้วสิงห์ 

1405 



~ อ ~ 

 
  

หน้ำ 

OHP 22 Large-scale Humanitarian Relief Logistics with Multi-Objective 
Optimization Approach - Research Agenda 
Pondchanok Piraintorn  and Kasin Ransikarbum 

1411 

OHP 23 การพัฒนาตัวแบบการส่งน้ าประปาเพื่อลดค่าไฟฟ้า 
เฉลิมรัช นิรมาน และ ประมวล สุธีจารุวัฒน 

1417 

OHP 24 การพยากรณ์ความต้องการสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ในคลังสินค้าของผู้ค้าส่ง 
นัทธพงศ์ นันทส าเริง 

1427 

OHP 25 การใช้วิธีเชิงพันธุกรรมแบบผสมผสานส าหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง 
อนุชา ศรีบุรัมย์ และ นรงค์  วชิาผา 

1432 

OHP 26 วิธีการพยากรณ์ส าหรับการควบคุมวัสดุคงคลังในอุตสาหกรรมการผลิตลิฟต์ 
เบญจทิพย์ บุญมา และ เชฎฐา ช านาญหล่อ 

1438 

OHP 27 การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบลีน  
สมปรารถนา สายสงวนทรัพย์ และ เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์ 

1444 

OHP 28 การศึกษารูปแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรซ์ 
กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปนม  
ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง และ ณัฐ ประสีระเตสัง 

1451 

OHP 29 การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต 
กรณีศึกษา : โรงงานผลิต Mechanical Coupling 
ปิยะ รนต์ละออง  ภาษิต ทินนาม  ตุลา ถูกจิตร  และ อนุวัฒน์  แสนโสภา 

1456 

OHP 30 การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถรับส่งนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษา
สงเคราะห์ 
ปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์ และ ธารชุดา  พันธ์นิกุล 

1461 

OHP 31 การปรับปรุงการวางแผนการผลิตหลักในโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่น 
พลอยไพลิน สดใส  และ โอฬาร กิตติธีรพรชัย 

1467 

OHP 32 อัลกอริทึมส าหรับลดเวลาในการปรับต้ังเครื่องจักรในระบบการผลิตแบบเครื่องจักร
เด่ียว 
กานต์ธิดา ศรีสวัสด์ิ  วัชรพันธ์ สุขเกิด  และ ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ 

1472 

OHP 33 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังจุดรวบรวมเพื่อสร้างสมดุลระหว่างพื้นท่ีปลูกปาล์มน้ ามัน
และโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม  
กันยา อัครอารีย์  นิกร ศริิวงศไ์พศาล  วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว และ ศักด์ิชัย ปรีชาวีรกุล 

1480 

OHP 34 ฮิวริสติกส าหรับการจัดเส้นทางการขนส่งผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมส  กรณีศึกษา 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านแพ้วกรุ๊ป จังหวัดอุบลราชธานี 
น้ าหวาน พลาก้านตง  และ สมบัติ สินธุเชาวน์ 

1485 

~ ฮ ~ 

 
  

หน้ำ 

OHP 35 การวางแผนการขนส่งน้ ามันอากาศยานเจท เอ 1 แบบหลายรูปแบบด้วยต้นทุนต่ าที่สุด 
พงศกร เพ็ญจันทร์  และ เจริญชัย โขมพัตราภรณ ์

149 

OHP 36 การพยากรณ์อุปสงค์ข้าวไทยด้วยตัวแบบ SARIMA 
ภาวินี  ไพศรี  และ โรจนี หอมชาลี 

150 

OHP 37 วิธีเชิงพันธุกรรมส าหรับการแกป้ัญหาจัดเส้นทางเดินรถในระบบท่ีมีสองคลังสินค้า  
หลายร้านค้าปลีก โดยรองรับเส้นทางแบบเปิด 
ฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์ และ วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ 

150 

OHP 38 การประยุกต์ใช้ตัวแบบพยากรณ์ยอดขายของโรงงานผลิตใบมีดอุตสาหกรรม 
ชยุต กฤตวรกาญจน์ และ อรรถพล สมุทคุปต์ 

151 

OHP 39 การพยากรณ์เพื่อควบคุมสินค้าคงคลังประเภทขวดโหล กรณีศึกษาโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
สุคนธ์ทิพย์ เพิ มศิลป์ และ อารยา นุยา 

151 

OHP 40 การพัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะ กรณีศึกษาเทศบาลนครแหลม
ฉบัง 
ธนพันธ์ คงทอง  ทศพร เทศศิริ และ ภิญญาพัชญ์  นันทวิสิทธิ์ 

152 

OHP 41 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคลังสินค้า กรณีศึกษา บรษิัทผลิตและจัดจ าหน่ายยาง
รถยนต์ 
สิรวิชญ์ อุดมวารีรัตน์  ณัฐปภัสร์ บุญชื น และ สุภาภรณ์ สุวรรณรังษ ี

152 

OHP 42 การศึกษานโยบายการควบคุมวัสดุคงคลังประเภทชิ้นส่วนอะไหล่ 
วรัญญา  ลิ้มบ้วน และ บรรหาญ  ลิลา 
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ORT 21 อิทธิพลของกระบวนการเชื่อมต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของแนวเชื่อม
พอกผิวแข็ง 
ภาณุวัช  โทษา  เกียรติพงษ์ อ่อนบัตร  สิทธิพงษ์  อุดมบุญญานุภาพ และ 
สุริยา ประสมทอง 

1669 

ORT 22 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกลของวัสดุจากกระบวนการ dry carbon 
ตะวันฉาย โพธิ์หอม และ ถนัดกิจ ศรีโชค 

1675 

ORT 23 การปรับปรุงกระบวนการหล่อขี้ผึ้ง เพื่อลดข้อบกพร่องในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ 
วรรณพร หมิดทองค า   พิชิต สุขเจริญพงษ์ และ พัชรี โตแก้วทองรัตนะ 

1680 
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