การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2555
17-19 ตุลาคม 2555 ชะอา เพชรบุรี
ลำด ับที่

่ บทควำมฉบ ับสมบูรณ์
ชือ

รห ัสบทควำม

1

IENETWORK2012-0008 ผลิตภาพสีเขียวสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตกระจกรถยนต์

2

IENETWORK2012-0012 การปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของเครือ
่ งกลึงพืน
้ ฐาน (RIT 1-M200)

3

IENETWORK2012-0016 การลดความสูญเสียในการปรับตัง้ เครือ
่ งพับ

4

้ งานโลหะทองแดงผสม เกรด HR750
IENETWORK2012-0017 การศึกษาการกัดขึน
้ รูปโลหะด ้วยไฟฟ้ า โดยใช ้อิเล็กโตรดต่างชนิดในชิน

5

้ สาหรับแผงวงจรอิเลคทรอนิคส์รวม
IENETWORK2012-0021 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเคลือบน้ ายาอะคริลก
ิ ป้ องกันความชืน

6

IENETWORK2012-0024 ผลิตภาพสีเขียว และระบบการจัดการสาหรับอุตสาหกรรมกลึงโลหะ

7

่ มท่อบรรจุดน
IENETWORK2012-0028 การตรวจสอบแนวเชือ
ิ ขับโดยคลืน
่ เสียงความถีส
่ งู

8

IENETWORK2012-0029 การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการงานซ่อมบารุงสาธารณูปโภคของอาคารบนเว็บไซต์

9

IENETWORK2012-0031 การประยุกต์ใช ้การตรวจสอบโดยใช ้อนุภาคแม่เหล็กในกระบวนการผลิตท่อบรรจุดน
ิ ขับ

10

่ มเสียดทานแบบกวนต่ออลูมเิ นียม 6063 และ 7075
IENETWORK2012-0033 ผลกระทบของการเอียงเครือ
่ งมือการเชือ

11

ึ ษา กระบวนการผลิตกระจก
IENETWORK2012-0034 การเลือกผังสายการผลิตด ้วยวิธก
ี ารจาลองสถานการณ์: กรณีศก

12

IENETWORK2012-0035 การพัฒนาผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนวิชาการฝึ กพืน
้ ฐานทางวิศวกรรมโดยใช ้กระบวนการเรียนรู ้แบบการจับคูเ่ รียน

13

IENETWORK2012-0036 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิต แผงวงจรรวมทีผ
่ า่ นการชุบผิวแบบ PPF (Pre-Plated Frame).

14

IENETWORK2012-0037 ชุดบาบัดน้ าหล่อเย็นเครือ
่ งจักรกลโรงงาน

15

IENETWORK2012-0038 การลดเวลาปรังตัง้ เครือ
่ งพิมพ์หมึกสีในโรงงานผลิตกล่องกระดาษ

16

IENETWORK2012-0041 การประมาณขนาดสัดส่วนร่างกายจากข ้อมูลปั จจัยพืน
้ ฐานของวัยรุน
่ เพือ
่ ใช ้ในการออกแบบสถานีงาน

17

IENETWORK2012-0042 การศึกษาคุณสมบัตข
ิ องวัสดุสาหรับสร ้างต ้นแบบท่อจรวด

18

IENETWORK2012-0043 การประมาณการสึกหรอของเม็ดมีดกลึงด ้วยโครงข่ายประสาทเทียม

19

IENETWORK2012-0044 การศึกษาชนิดของเหล็กกล ้าเครือ
่ งมือทีม
่ ผ
ี ลต่อพฤติกรรมการสึกหรอของแม่พม
ิ พ์ตด
ั

20

IENETWORK2012-0048 การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพหัวเจาะน้ าบาดาลสาหรับชนบท

21

IENETWORK2012-0049 อิทธิพลของตัวแปรในการอัดขึน
้ รูปเย็นต่อการไหลตัวของโลหะและโครงสร ้างมหาภาคของอลูมเิ นียมผสม

22

IENETWORK2012-0050 การศึกษาอิทธิพลของความหยาบผิวของดอร์บส
ิ ในงานลากขึน
้ รูปโลหะแผ่นแบบไม่สมมาตร

23

IENETWORK2012-0051 การเลือกเครือ
่ งจักรโดยวิธจ
ี ด
ุ คุ ้มทุนของมูลค่าเงินเทียบเท่ารายปี สาหรับกรณีอัตราผลตอบแทนไม่คงที่

24

IENETWORK2012-0052 การลดของเสียประเภทโพรงหดตัวจากกระบวนการผลิตแบบไดแคสติง้ แรงดันสูง

25

IENETWORK2012-0053 การลดเวลาของกระบวนการดาเนินงานภายในธุรกิจการผลิตกระดาษ

26

้ งานฉีดขึน
IENETWORK2012-0055 การประยุกต์ใช ้การออกแบบการทดลอง และคอมพิวเตอร์ชว่ ยในงานวิศวกรรม เพือ
่ ลดการหดตัวของชิน
้ รูปพลาสติก

27

้ กรณีศก
ึ ษา บริษัท คาทายาม่า (ประเทศไทย) จากัด
IENETWORK2012-0058 ระบบฐานข ้อมูลการจัดซือ

28

่ มประกอบชิน
้ ส่วนยานยนต์
IENETWORK2012-0059 การเพิม
่ ประสิทธิภาพสายการผลิตงานเชือ

29

IENETWORK2012-0062 การศึกษาวิเคราะห์ในการเลือกลงทุนระหว่างการทาสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามัน ในอาเภอรัตภูม ิ จังหวัดสงขลา

30

IENETWORK2012-0067 การออกแบบข ้อกาหนดของกระบวนการตัดผ ้าลายริว้

31

IENETWORK2012-0068 ผลกระทบของรูปแบบแรงจูงใจต่อความแม่นยาของตลาดเพือ
่ การพยากรณ์

32

ึ ษา : บริษัทก่อสร ้างโรงกลัน
IENETWORK2012-0070 การประเมินคุณภาพผู ้ส่งมอบสินค ้า กรณีศก
่ น้ ามันและปิ โตรเคมี

33

ึ ษา ปากอ่าวไทย
IENETWORK2012-0071 การศึกษาความเป็ นไปได ้ของการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานคลืน
่ น้ า และการป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง กรณีศก

34

IENETWORK2012-0072

35

IENETWORK2012-0074 การวิเคราะห์การใช ้เทคโนโลยีการแปรสภาพถ่านหินเป็ นแก็สสาหรับเตาเผาในอุตสาหกรรมเหล็ก

การศึกษาความคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาหรับการใช ้หัวเผาประสิทธิภาพสูงในเตาเผาเหล็กของอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและเหล็กกล ้า
ในประเทศไทย
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36

IENETWORK2012-0075 วิธก
ี ารฮิวริสติกสาหรับปั ญหาการวางผังโรงงานแบบพลวัตในระบบการผลิตแบบยืดหยุน
่

37

IENETWORK2012-0077 การประเมินการใช ้พลังงานสาหรับหัวเผาประสิทธิภาพสูงในเตาชัตเติลของอุตสาหกรรมเซรามิก

38

IENETWORK2012-0078 การลดต ้นทุนคุณภาพของกระบวนการเขียนแบบและตัดเลเซอร์สาหรับโรงงานแปรรูปโลหะแผ่น

39

IENETWORK2012-0082 กระบวนการนาเสนอผลิตภัณฑ์จากข ้อมูลแคดโดยการใช ้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงบนโทรศัพท์มอ
ื ถือ

40

IENETWORK2012-0083 ศึกษาความเป็ นไปได ้ของการให ้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ ะบบปฏิบต
ั ก
ิ ารแอนดรอยด์เป็ นเครือ
่ งมือวัดพิกัด 3 มิต ิ

41

IENETWORK2012-0085 แนวทางกาหนดการพลวัตในการวิเคราะห์การทดแทนแม่พม
ิ พ์ฉีดพลาสติก

42

ึ ษา กระบวนการซ่อมสร ้าง รยบ. 1¼ ตัน (ยูนม
IENETWORK2012-0087 การปรับปรุงผังโรงงาน: กรณีศก
ิ อก) โรงงานซ่อมสร ้างยานยนต์ล ้อ

43

IENETWORK2012-0089 การพัฒนาระบบการวัดและปรับแก ้การเบีย
่ งเบนของแม่พม
ิ พ์ขน
ึ้ รูปโลหะแผ่น

44

IENETWORK2012-0091 การลดของเสียในกระบวนการผลิตการขึน
้ รูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก

45

่ ตรวจวัตถุดบ
้ ส่วนไดซ์ในการผลิตชิน
้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
IENETWORK2012-0093 การปรับปรุงวิธก
ี ารสุม
ิ ในกระบวนการตรวจรับชิน

46

ั่ โอลแฮม
IENETWORK2012-0094 การพัฒนาเครือ
่ งกัด 3 แกน โดยใช ้กลไกโต๊ะงาน X-Y แบบอินเวอร์ชน

47

IENETWORK2012-0099 การพัฒนาแขนหุน
่ ยนต์ 3 แกนสาหรับเคลือ
่ นย ้ายวัสดุ

48

IENETWORK2012-0103 การสร ้างระบบควบคุมต ้นทุนของโครงการ ในงานก่อสร ้างของธุรกิจปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี

49

ึ ษาโรงหล่อพระ
IENETWORK2012-0105 การออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพระบบระบายอากาศแบบเฉพาะทีเ่ พือ
่ ควบคุมฝุ่ นจากงานขัด กรณีศก

50

IENETWORK2012-0108 ดัชนีความยากสาหรับการประเมินสมรรถนะงานพิมพ์บนแป้ นพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยอาศัยหลักการกฎของฟิ ตส์

51

IENETWORK2012-0109 การจัดการบารุงรักษาเชิงป้ องกันสาหรับอุปกรณ์ชด
ุ ควบคุมระยะไกล

52

IENETWORK2012-0110 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพสาหรับโรงงานผลิตขวดแก ้วบรรจุอาหาร

53

IENETWORK2012-0113 การจาลองสถานการณ์เพือ
่ วางแผนจัดรูปแบบระบบการจ่ายก๊าซ LPG ณ คลังปิ โตรเลียม

54

ึ ษาเครือ
IENETWORK2012-0118 การลดต ้นทุนโดยใช ้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า: กรณีศก
่ งทาน้ าอุน
่ พลังงานแสงอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยธนบุร ี

55

IENETWORK2012-0119 การผลิตและตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มใช ้แล ้วทีม
่ ก
ี รดไขมันอิสระแตกต่างกัน

56

IENETWORK2012-0120 การพัฒนาวัสดุนาโนคอมโพสิตพลาสติกชีวภาพในกระบวนการอัดขึน
้ รูปด ้วยการออกแบบการทดลอง

57

IENETWORK2012-0121 การพัฒนาสมบัตพ
ิ อลิแลคติกเอซิดเพือ
่ การผลิตเป็ นฟิ ลม
์ แบบยืดหยุน
่

58

่ งของการออกแบบท่อในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีขนาดเล็ก
IENETWORK2012-0122 การบริหารความเสีย

59

้ ทีเ่ หมาะสมด ้วยวิธแ
ึ ษาการคงคลังข ้าวเปลือกของโรงสีตวั อย่าง
IENETWORK2012-0126 การกาหนดขนาดการสัง่ ซือ
ี บบพลวัต กรณีศก

60

IENETWORK2012-0127 การศึกษาพฤติกรรมการต ้านทานการสึกหรอแบบยึดเกาะของพันช์ในงานแม่พม
ิ พ์ตด
ั

61

ิ้ งานชนิดความหนาสูงในงานแม่พม
IENETWORK2012-0128 การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมช
ิ น
ิ พ์ตด
ั

62

่ มเหล็ก AISI 1045 ด ้วยแรงเสียดทาน
IENETWORK2012-0130 อิทธิพลของการอบอ่อนทีม
่ ผ
ี ลต่อการเชือ

63

IENETWORK2012-0131 อิทธิพลในการลากขึน
้ รูปลึกโลหะนอกกลุม
่ เหล็กด ้วยกระบวนการไฮโดรไดนามิกส์

64

่ มต่อโลหะผสมโดยการเชือ
่ มด ้วยแรงเสียดทาน
IENETWORK2012-0134 การศึกษาสมบัตเิ ชิงกลและโครงสร ้างจุลภาคของการเชือ

65

IENETWORK2012-0135 การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากกากมะพร ้าวเป็ นพลังงานทดแทน

66

IENETWORK2012-0137 อิทธิพลของความเรียบผิววัสดุ SKD11 ในกระบวนการตัดเฉือนด ้วยลวดไฟฟ้ า

67

IENETWORK2012-0138 การศึกษาความเป็ นไปได ้ในการใช ้วัสดุทดแทนสาหรับการผลิตหัวฉีดล่างของเครือ
่ งตัดโลหะด ้วยลวดกระแสไฟฟ้ า

68

IENETWORK2012-0139 การศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมของการขึน
้ รูปลวดทาความร ้อน

69

IENETWORK2012-0143 ผลกระทบของโครงสร ้างทางจุลภาคทีม
่ ผ
ี ลต่อสัญญาณคลืน
่ เสียงความถีส
่ งู

70

IENETWORK2012-0144

่ มเสียดทานแบบกวนของอะลูมเิ นียมผสมต่างชนิด โดยใช ้หลักการ
ศึกษาปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อค่าความต ้านทานแรงดึงของแนวเชือ
ออกแบบการทดลอง
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71

IENETWORK2012-0146 การศึกษาปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความแข็งของวาล์วไอดีในกระบวนการอบคืนตัว

72

IENETWORK2012-0149 ผลกระทบของขนาดเกรนและแนวรีดต่อความเร็วและการลดทอนของคลืน
่ เสียงความถีส
่ งู

73

IENETWORK2012-0151 การควบคุมคุณภาพในเครือ
่ งกะเทาะข ้าวเปลือกขนาดเล็กแบบ 4 ลูกยาง

74

IENETWORK2012-0152

75

้ ส่วนเครือ
IENETWORK2012-0153 การออกแบบและพัฒนาชิน
่ งปรับอากาศเพือ
่ ลดต ้นทุน

76

IENETWORK2012-0155 การประเมินเชิงเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศไทย

77

IENETWORK2012-0161 การออกแบบเพือ
่ ป้ องกันความผิดพลาดและลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตกรอบรูปโดยการประยุกต์ใช ้ทฤษฎีโพคา-โยเกะ

78

IENETWORK2012-0162 การหาพารามิเตอร์ทเี่ หมาะสมในการตัดสเตนเลส เกรด 304 ด ้วยเครือ
่ งเลเซอร์ CO2

79

IENETWORK2012-0164

80

IENETWORK2012-0167 การเลือกหุ ้นธนาคารโดยใช ้เทคนิคการวิเคราะห์กรอบข ้อมูล

81

IENETWORK2012-0168 ผลกระทบของการพ่นพอกอลูมเิ นียมด ้วยความร ้อนต่อการทดสอบด ้วยคลืน
่ เสียง ความถีส
่ งู

82

IENETWORK2012-0169 การศึกษาวิธก
ี ารทวนสอบเครือ
่ งทดสอบตีกระแทกแบบชาร์ปี้โดยวิธท
ี างตรงและทางอ ้อมตามมาตรฐาน ISO148:2008

83

IENETWORK2012-0170 การลดเวลาสูญเสียของเครือ
่ งผสมยางจากยางติดประตูปล่อยยาง

84

IENETWORK2012-0179 การจาลองสถานการณ์การใช ้บริการเครือ
่ งฝาก, เครือ
่ งปรับสมุดและเครือ
่ งถอนอัตโนมัต ิ

85

IENETWORK2012-0182

86

ึ ษา : แผนกอายุรกรรม
IENETWORK2012-0184 การปรับปรุงประสิทธิภาพการให ้บริการผู ้ป่ วยกรณีศก

87

IENETWORK2012-0191 การลดเวลาปรับตัง้ เครือ
่ งจักรของกระบวนการพิมพ์ โดยใช ้เทคนิคการผลิตแบบลีน

88

ึ ษา : โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ABC จากัด
IENETWORK2012-0192 การบริหารจัดการความปลอดภัยตามแนวความคิดเห็นของพนั กงาน กรณีศก
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IENETWORK2012-0194 การปรับปรุงระบบเคาน์เตอร์ชาระเงินร ้านขายหนังสือด ้วยการจาลองสถานการณ์

90

IENETWORK2012-0195

91

ึ ษาอบแห ้งพริก
IENETWORK2012-0197 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์การทาน้ าเย็นของกระบวนการอบแห ้งสุญญากาศแบบสูบความร ้อน กรณีศก

92

IENETWORK2012-0200 การแก ้ปั ญหาการจัดสรรท่าเรือแบบไม่ตอ
่ เนือ
่ งเชิงพลวัตโดยใช ้เมตาฮิวริสติก

93

IENETWORK2012-0202 การเคลือบผิวเหล็กกล ้าเครือ
่ งมือทางานเย็น AISI D2ด ้วยกระบวนการบอไรดิงแบบแพ็คโดยให ้ไฟฟ้ ากระแสตรง

94

ึ ษา มหาวิยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก)
IENETWORK2012-0204 การศึกษาความเป็ นไปได ้ในการจัดตัง้ โครงการธนาคารขยะ กรณีศก

95

IENETWORK2012-0205 การจัดตารางการผลิตแบบตามสัง่ สาหรับอุตสาหกรรมสิง่ ทอ

96

IENETWORK2012-0206

97

IENETWORK2012-0207 การศึกษาพารามิเตอร์กรรมวิธก
ี ารชุบผิวแข็งเหล็กกล ้า SCM 415ทีม
่ ผ
ี ลต่อค่าพลังงานความต ้านแรงกระแทก

98

IENETWORK2012-0209

99
100
101

การออกแบบเครือ
่ งอัด ผสม อี เอ็ม บอล

อิทธิพลของธาตุผสมทองแดง-เงินในโลหะเติมต่อความสามารถในการแล่นประสานเหล็กกล ้าเครือ
่ งมืองานเย็นและเหล็กกล ้าคาร์บอน
ตา่

ึ ษา เครือ
การประยุกต์การจัดการโครงการในการออกแบบและสร ้างเครือ
่ งหยอดกาวและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ กรณีศก
่ ง
หยอดกาวของอุปกรณ์ปิดเปิ ดรับแสงในกล ้องดิจต
ิ อล

การศึกษาอิทธิพลการระบายความร ้อน อุณหภูม ิ ความดันของอากาศทีม
่ ผ
ี ลต่อประสิทธิภาพของปั ้มสุญญากาศ ในกระบวนการ
ึ ษาการอบแห ้งพริก
เครือ
่ งอบแห ้งสุญญากาศร่วมปั ้มความร ้อน : กรณีศก

การเปรียบเทียบเทคโนโลยีบาบัดน้ ากากส่าระหว่างระบบไม่ใช ้ออกซิเจนชนิดบ่อปิ ดคลุมและระบบระเหยเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพพลังงาน
ในโรงงานผลิตสุรา

่ มในงานโครงสร ้างเหล็ก มาตรฐาน ASME Boiler and
การออกแบบฟอร์มแสดงโปรแกรมช่วยเขียนข ้อกาหนดและวิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ านเชือ
Pressure Vessel Code 2010
่ มในงานโครงสร ้างเหล็ก มาตรฐาน AWS Structural
การออกแบบฟอร์มแสดงโปรแกรมช่วยเขียนข ้อกาหนดและวิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ านเชือ
IENETWORK2012-0210
Welding Code-Steel D1.1 2010
การศึกษาอิทธิพลของรัศมีบา่ ดายในการลากขึน
้ รูปถ ้วยสีเ่ หลีย
่ มจัตรุ ัสแบบมีปีกสาหรับเหล็กกล ้าความแข็งแรงสูงด ้วยวิธท
ี างไฟไนต์เอ
IENETWORK2012-0212
ลิเมนต์
่ มเสียดทานแบบกวนทีม
ศึกษาอิทธิพลรูปทรงของตัวกวน และอุณหภูมก
ิ ารเชือ
่ ผ
ี ลต่อสมบัตท
ิ างกลรอยต่อชนอลูมเิ นียม 6063 และ
IENETWORK2012-0213
เหล็กกล ้าไร ้สนิม 304

102

้ เพลิง
IENETWORK2012-0214 ปั ญหาการเดินทางของพนั กงานขายเมือ
่ มีข ้อจากัดด ้านการเติมเชือ

103

IENETWORK2012-0215 การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครือ
่ งจักรทีส
่ าคัญในกระบวนการผลิตอาหาร ทะเลแปรรูป

104

IENETWORK2012-0224 การพยากรณ์ความต ้องการไฟฟ้ าของประเทศไทยในระยะยาวด ้วยวิธโี ครงข่ายประสาทเทียม

105

IENETWORK2012-0232 การวิเคราะห์แบบจาลองระบบการให ้บริการอาหารจานด่วน

หน ้าที่ 3 จาก 7

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2555
17-19 ตุลาคม 2555 ชะอา เพชรบุรี
ลำด ับที่

่ บทควำมฉบ ับสมบูรณ์
ชือ

รห ัสบทควำม

106

้ ส่วนอุปกรณ์สาหรับเครือ
IENETWORK2012-0233 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตชิน
่ งปรับอากาศภายในรถยนต์

107

่ มเสียดทานแบบกวน โดยใช ้หลักการออกแบบการทดลอง
IENETWORK2012-0235 การศึกษาปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อค่าความต ้านทานแรงดึงของแนวเชือ

108

IENETWORK2012-0239 การพัฒนาโปรแกรมสร ้างรหัสเอ็นซีของงานกัดเส ้นบนผิวทรงกระบอกด ้วยเครือ
่ งกลึงซีเอ็นซี

109

ึ ษา: บริษัทตัวอย่าง
IENETWORK2012-0240 การศึกษาและลดของเสียในกระบวนการฉีดโมล กรณีศก

110

IENETWORK2012-0242

111

IENETWORK2012-0243 การปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อไอเสีย

112

ึ ษาโรงงานฉีดพลาสติกตัวอย่าง
IENETWORK2012-0248 การลดของเสียจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกครัวเรือนกรณีศก

113

ึ ษาวิสาหกิจชุมชนเกษตรก ้าวหน ้า จ.นครปฐม
IENETWORK2012-0249 การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชม
ุ ชน กรณีศก

114

้ ราและการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการรมควันยางพารา
IENETWORK2012-0253 การวิเคราะห์การเกิดเชือ

115

้ ส่วนกะโหลกศีรษะ
IENETWORK2012-0254 การศึกษาและประยุกต์ใช ้ เทคนิคการขึน
้ รูปต ้นแบบรวกเร็วเพือ
่ การพัฒนาการผลิตกระดูกขาเทียมและชิน

116

IENETWORK2012-0256 การหาพารามิเตอร์ทเี่ หมาะสมในการขึน
้ รูปกระดูกเทียม โดยเทคนิคการออกแบบการทดลอง

117

่ แบบเฟสของแข็ง
IENETWORK2012-0257 การเพิม
่ ค่าความหนืดของพลาสติกโพลีเอทีลน
ี เทอร์เลฟเทเลต โดยใช ้วิธโี พลีเมอไรเซชัน

118

IENETWORK2012-0261 การเตรียมและสมบัตก
ิ ารผลิต H2 ของท่อนาโนจากผงสีขาว TiO2 ราคาถูกด ้วยชุดถังปฏิกรณ์ทส
ี่ ร ้างขึน
้ เองในประเทศ

119

ึ ษาบริษัทต ้าชิงคอตตอนไทย
IENETWORK2012-0262 การอนุรักษ์พลังงาน และการทดแทนฟลูออเรสเซนต์ด ้วย LED กรณีศก

120

้ ส่วนเครือ
่ ถือได ้
IENETWORK2012-0264 การศึกษาการยืดอายุการใช ้งานชิน
่ งจักรโดยพิจารณาค่าความเชือ

121

IENETWORK2012-0265 การพัฒนาการใช ้พลังงานร่วมระหว่างก๊าซหุงต ้มและแผงรับรังสีแสงอาทิตย์ในเครือ
่ งอบแห ้งลาไยเนือ
้ สีทอง

122

IENETWORK2012-0266 ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อสมรรถนะห่วงโซ่อป
ุ ทานเชิงสิง่ แวดล ้อมของห่วงโซ่กาแฟอราบิก ้า

123

IENETWORK2012-0268

124

IENETWORK2012-0269 การศึกษาคุณสมบัตข
ิ องเซลลูโลสแบคทีเรียเพือ
่ การผลิตกระถางย่อยสลายได ้

125

่ มเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงดึงรอยต่อชนแผ่นเทเลอร์แบล็งค์อลูมเิ นียมผสม 6063
IENETWORK2012-0270 อิทธิพลความเร็วเดินแนวเชือ

126

IENETWORK2012-0271 การประยุกต์ใช ้การออกแบบการทดลองแบบ 32 แฟกทอเรียลในการพัฒนาสมรรถภาพของนั กกีฬาเซปั กตะกร ้อ

127

ี ของการยือหดของเหล็กกล ้าชนิดต่างๆเมือ
IENETWORK2012-0272 อิทธิพลของกรรมวิธท
ี างความร ้อนต่อค่า ฮีสเตอร์รซ
ี ส
่ รับแรง

128

IENETWORK2012-0274 การประยุกต์นาเลเซอร์อน
ิ เตอร์ฟีรอมิเตอร์มาสอบเทียบดิจต
ิ อลไฮเกจ

129

IENETWORK2012-0276 การประยุกต์เทคนิคการจาลองสถานการณ์เพือ
่ ปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปเนือ
้ สัตว์

130

่ มเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงเฉือนของรอยต่อเกยของอลูมเิ นียมผสมเกรด AA1100 และ AA6063
IENETWORK2012-0277 อิทธิพลตัวแปรการเชือ

131

IENETWORK2012-0278 อิทธิพลของธาตุทองแดงกับซิลก
ิ อนต่อสมบัตเิ ชิงกลของอะลูมเิ นียมผสม

132

IENETWORK2012-0280

133

ึ ษา
IENETWORK2012-0282 การเพิม
่ ประสิทธิภาพการไหลของวัสดุด ้วยการปรับปรุงผังโรงงาน: กรณีศก

134

IENETWORK2012-0285 การจัดสมดุลสายการผลิตเพือ
่ ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตติดตัง้ ดัม
้

135

IENETWORK2012-0286 การจัดสมดุลสายการผลิตเพือ
่ ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตรองเท ้า

136

้ ส่วนตัวถังรถยนต์ด ้วยการบารุงรักษาด ้วยตนเอง
IENETWORK2012-0288 การปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตชิน

137

IENETWORK2012-0290

138

ึ ษา: บริษัท อินเด็กซ์อน
IENETWORK2012-0291 การเพิม
่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม ้กรณีศก
ิ เตอร์เฟิ รน
์ จากัด สาขามหาชัย

139

IENETWORK2012-0292

140

้ ส่วนรถยนต์ด ้วยการลดความสูญเปล่าจากการขนย ้ายวัสดุ
IENETWORK2012-0293 การปรับปรุงอัตราการผลิตของสายการผลิตชิน

ึ ษาโรงงานผลิตลวดเหล็กชุบผิวด ้วย
การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการชุบผิวลวดเหล็กด ้วยสังกะสีโดยวิธก
ี ารจุม
่ ร ้อน ระดับ ก กรณีศก
สังกะสี

การจัดลาดับความสาคัญของสายส่งไฟฟ้ าระบบ 115 เควี. ในพืน
้ ทีค
่ วามรับผิดชอบของการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค เขต 1 ภาคเหนือเพือ
่
จัดสรรงบประมาณการบารุงรักษา

การศึกษาปั ญหาและแก ้ปั ญหาระบบสินค ้าคงคลังของการซ่อมบารุงโดยใช ้เทคนิค ABC และการจัดตารางการซ่อมบารุงเครือ
่ งจักร
(static schedule).

้ ส่วนตัวถังรถยนต์ด ้วยการปรับปรุงการคลือ
ึ ษา : อุตสาหกรรม
การปรับปรุงอัตราการผลิตของสายการผลิตชิน
่ นไหวของหุน
่ ยนต์กรณีศก
้ ส่วนรถยนต์
ผลิตชิน

้ ส่วนตัวถังรถยนต์ด ้วยการจัดเรียงชิน
้ งานแบบอัตโนมัตก
ึ ษา : อุตสาหกรรมผลิต
การปรับปรุงอัตราการผลิตของสายการผลิตชิน
ิ รณีศก
้ ส่วนรถยนต์
ชิน
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้ ส่วนรถยนต์ด ้วยการใช ้แขนโรบอทในการหยิบชิน
้ งาน
IENETWORK2012-0294 การปรับปรุงอัตราการผลิตของสายการผลิตชิน
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้ ส่วนรถยนต์ด ้วยถ ้วยจับชิน
้ งานแบบแม่เหล็ก
IENETWORK2012-0295 การปรับปรุงอัตราการผลิตของสายการผลิตชิน
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IENETWORK2012-0299 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสาหรับการประเมินภาระงานยกของโดยใช ้สมการ NIOSH 1991

144

IENETWORK2012-0301 การศึกษาความต ้องการข ้อเข่าเทียมโดยประยุกต์ใช ้เทคนิคการกระจายหน ้าทีเ่ ชิงคุณภาพ

145

IENETWORK2012-0303 การปรับปรุงการผลิตซองบรรจุอาหารชนิดเคลือบโพลีโพรพิลน
ี
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IENETWORK2012-0304 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ตลับหมึก

147

IENETWORK2012-0306 การตัง้ พารามิเตอร์เครือ
่ งคลืน
่ น้ าตะกัว่ ให ้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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้ ส่วนรถยนต์โดยใช ้ไฟไนต์เอลิเมนต์
IENETWORK2012-0308 การลดของเสียในกระบวนการฉีดหน ้าปั ดแผงควบคุมในชิน

149

IENETWORK2012-0310 การเจาะรูวส
ั ดุเซรามิคเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต (PZT) ด ้วยวิธก
ี ารกัดอาร์คด ้วยไฟฟ้ า (EDM)
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่ มแผ่นโพลีเอสเตอร์ด ้วยอัลตร ้าโซนิกส์กาลังงานสูง
IENETWORK2012-0315 การศึกษาพารามิเตอร์การเชือ

151

IENETWORK2012-0318 การพัฒนาเพือ
่ ตรวจสอบค่าสมบัตท
ิ างกลของตัวอย่างโลหะภายใต ้ความเครียดแปรผันโดยใช ้โปรแกรมแล็ปวิว
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IENETWORK2012-0319 การศึกษาการดีดตัวกลับในกระบวนการดัดขึน
้ รูปตัววีสาหรับวัสดุเหล็กกล ้าไร ้สนิมมาเทนซิตก
ิ JIS SUS420
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IENETWORK2012-0320 การศึกษาการขึน
้ รูปในกระบวนการขึน
้ รูปกิ๊ บโฟรสาหรับเหล็กกล ้าโครงสร ้างตามมาตรฐาน JIS SS400
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IENETWORK2012-0321 การศึกษาการทดสอบการดึงด ้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับวัสดุเหล็กกล ้าละมุน AISI1020
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ึ ษา : โรงงานอุตสาหกรรมเส ้นก๋วยเตีย
IENETWORK2012-0322 การจัดการอนุรักษ์ พลังงานเชิงบูรณาการ กรณีศก
๋ วและเส ้นหมีต
่ วั อย่าง
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IENETWORK2012-0324
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IENETWORK2012-0326 การบูรณาการกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติสก
ู่ ารประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

158

IENETWORK2012-0329 การศึกษาการนาเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์มาใช ้ใหม่เป็ นตัวเติม สาหรับพลาสติกชนิดเอบีเอส โดยพิจารณาจากสมบัตท
ิ างกล

159

IENETWORK2012-0330 การออกแบบเรือท ้องแบนสาหรับช่วยเหลือผู ้ประสบภัยน้ าท่วม
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IENETWORK2012-0331 การพัฒนาเครือ
่ งทดสอบแรงดึงขนาด 50 kN
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IENETWORK2012-0333 การประยุกต์ใช ้วิธอ
ี าณานิคมมดกับปั ญหาการจัดเส ้นทางเดินรถโดยมีข ้อจากัด ด ้านกรอบเวลาและพิจารณาระดับการบริการ

162

IENETWORK2012-0335 การวิเคราะห์ความแข็งแรงของเครือ
่ งทดสอบแรงดึงด ้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์

163

IENETWORK2012-0339 การออกแบบระบบการจัดการเบิกจ่ายเครือ
่ งมือช่างในโรงงานอาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

164

IENETWORK2012-0343 การประยุกต์ใช ้ FMEA เพือ
่ ลดข ้อผิดพลาดในงานออกแบบทางวิศวกรรมของการบริหารโครงการ

165

IENETWORK2012-0347 อิทธิพลของปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อแรงทีใ่ ช ้ในการขึน
้ รูปโดยกระบวนขึน
้ รูปแบบต่อเนือ
่ งโดยการสัมผัสเป็ นจุด

166

IENETWORK2012-0348 ศึกษาการคานวณต ้นทุนทางตรงอุตสาหกรรมผลิตของเล่นเด็กจากไม ้ยางพารา

167

IENETWORK2012-0349 ศึกษาการคานวณต ้นทุนทางอ ้อมผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กไม ้ยางพารา

168

IENETWORK2012-0350
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IENETWORK2012-0351 การประเมินมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟฟ้ าขัดข ้องในกลุม
่ พาณิชยกรรมด ้วยวิธก
ี ารฟั ซซีลอจิก

170

ึ ษา : ทรายจากแม่น้ าโขง และแม่น้ ามูล
IENETWORK2012-0355 การศึกษาคุณสมบัตข
ิ องแบบหล่อทรายฟูรานทีผ
่ า่ นการใช ้งาน กรณีศก

171

IENETWORK2012-0358 การพัฒนามีดตัดในรถตัดอ ้อยเพือ
่ เปรียบเทียบค่าความแข็ง

172

IENETWORK2012-0360 การปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพในการผลิตสีผง

173

่ มพอกผิวสาหรับงานต ้านทานการเสียดสี
IENETWORK2012-0362 การเปรียบเทียบสมบัตท
ิ างกลของเหล็กกล ้าคาร์บอนปานกลางระหว่างการอบชุบและการเชือ

174

IENETWORK2012-0365 การปรับปรุงระบบการประเมินความสาคัญของอุปกรณ์เพือ
่ การซ่อมบารุงในบริษัทคลังน้ ามัน

175

IENETWORK2012-0367 การปรับปรุงผังบริษัทประกอบอุปกรณ์เสริมรถยนต์ด ้วยหลักการออกแบบผังโรงงานอย่างเป็ นระบบ

ึ ษา บริษัทมัลติสโตร์ (ประเทศไทย)
การศึกษาและออกแบบสถานีงานสาหรับงานรีดคาน เพือ
่ ลดความเมือ
่ ยล ้าจากการทางาน กรณีศก
จากัด

การประเมินท่าทางการทางานของพนักงานขับรถโดยสารประจาทางโดยใช ้แบบสอบถามและเทคนิคการวิเคราะห์ทา่ ทางการทางาน
RULA
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IENETWORK2012-0368 การศึกษาการพัฒนาล ้อหินเจียรนั ยจากทรายแม่น้ ามูล
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้ ในการสนั บสนุนการตัดสินใจสาหรับรางวัลนวัตกรรม
IENETWORK2012-0369 การประยุกต์ใช ้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชัน

178

IENETWORK2012-0371 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเครือ
่ งสูบน้ าด ้วยวิธก
ี ารวางผังโรงงาน
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้ มันสาปะหลังในเขต จ.ฉะเชิงเทราของ โรงงานแปรรูปมันเส ้นสะอาด จ.ฉะเชิงเทรา ทีเ่ หมาะสมทีส
IENETWORK2012-0376 การหารูปแบบการเลือกแหล่งซือ
่ ด
ุ

180

IENETWORK2012-0378 การศึกษาความเมือ
่ ยล ้าจากการนั่งทางานของพนั กงานเย็บในอุตสาหกรรมเครือ
่ งนุ่งห่ม
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IENETWORK2012-0384 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุหมักก๊าซชีวภาพสาหรับครัวเรือนด ้วยวิธก
ี ารบ่ม

182

IENETWORK2012-0387 ผลเฉลยเชิงทนทานทีเ่ หมาะสมสาหรับปั ญหาการจัดเส ้นทางเดินรถขนส่งแบบมีกรอบเวลา
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IENETWORK2012-0392 การเพิม
่ ผลผลิตของกระบวนการผลิต เกลียวไหลย ้อนกลับ

184

IENETWORK2012-0403 การปรับปรุงประสิทธิภาพการให ้บริการแผนกตรวจสุขภาพด ้วยการจาลองสถานการณ์

185

IENETWORK2012-0406 Markov Chain Monte Carlo in Stochastic Production Simulation.
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ึ ษา สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา
IENETWORK2012-0408 การวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีศก

187

้ ส่วนขาเทียมใต ้เข่าชิน
้ ส่วนโลหะโดยใช ้แบบจาลองต ้นทุนตามกระบวนการ
IENETWORK2012-0409 การวิเคราะห์ต ้นทุนการผลิตสาหรับกระบวนการผลิตชิน

188

IENETWORK2012-0410 ระบบแบบสอบถามบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตเพือ
่ สนั บสนุน การประยุกต์ใช ้วิศวกรรมคันไซในการออกแบบผลิตภัณฑ์

189

IENETWORK2012-0411 การปรับปรุงสายการประกอบรถยนต์ตามแนวทางของ VPS

190

IENETWORK2012-0414 การศึกษาการเพิม
่ อัตราการทดสอบถังก๊าซโดยการใช ้การจาลองสถานการณ์ด ้วยคอมพิวเตอร์

191

IENETWORK2012-0415 การวิเคราะห์ตวั แปรทีม
่ ผ
ี ลต่อกระบวนฉีดพอลิโพรไพลีนด ้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์

192

IENETWORK2012-0420

193

ึ ษาธุรกิจการตัดเย็บ
การประยุกต์ใช ้ลีนร่วมกับหลักการอาคารสีเขียวสาหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) : กรณีศก
สาหรับห ้องสะอาด
The Comparison Properties of Eggshell Calcium Carbonate and Commercial Calcium Carbonate filled Natural Rubber
IENETWORK2012-0437
and Epoxidized Natural Rubber

194

IENETWORK2012-0439 การศึกษาประสิทธิภาพฉนวนทีผ
่ ลิตจากเส ้นใยธรรมชาติ

195

ึ ษา ธุกจิ ค ้าส่ง-ค ้าปลีก
IENETWORK2012-0442 การพยากรณ์ปริมาณความต ้องการสินค ้าเพือ
่ ควบคุมสินค ้าคงคลัง :กรณีศก

196

IENETWORK2012-0443 เทคนิคคอลัมน์เจเนอเรชันสาหรับปั ญหาการจับคูเ่ ทีย
่ วบิน

197

IENETWORK2012-0444 การศึกษาปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการตัดสินใจในการย ้ายส่วนการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยไปยังประเทศกลุม
่ CLMV

198

IENETWORK2012-0447 Fiber Spun from Poly(lactic acid) (PLA) Blended with Poly(butylene-succinate-co-adipate) (PBSA)

199

้ ส่วนเพลาส่งกาลังรถยนต์
IENETWORK2012-0450 การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิน

200

IENETWORK2012-0451 ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อสมบัตเิ ชิงกลของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PP, PLA และ PBAT

201

่ มพอกผิวหน ้าอัตโนมัตใิ นพืน
IENETWORK2012-0455 การวิเคราะห์ปริมาณละอองโลหะทีห
่ ลงเหลือจากการเชือ
้ ทีข
่ นาดจากัด

202

่ วิ ช่างเชือ
่ มในกระบวนการเชือ
่ มโลหะแบบแก๊สปกคลุมประสิทธิภาพสูง
IENETWORK2012-0457 ระดับความเข ้มของแสงอาร์คและความร ้อนทีต
่ กกระทบลงสูผ

203

IENETWORK2012-0458
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IENETWORK2012-0459 การศึกษาความเป็ นไปได ้ในการผลิตกระเบือ
้ งหลังคาจากเส ้นใยเปลือกข ้าวโพดผสมเส ้นใยชานอ ้อย

205

IENETWORK2012-0461 การเปรียบเทียบกระบวนการหล่อทีม
่ ผ
ี ลต่อโครงสร ้างและคุณสมบัตเิ ชิงกลของโลหะอะลูมเิ นียมผสมเกรด AA6061

206

IENETWORK2012-0471 เครือ
่ งย่อยใบไม ้และกิง่ ไม ้
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IENETWORK2012-0472 การควบคุมคุณภาพการผลิตด ้วยเทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิต ิ

208

IENETWORK2012-0474

209

ึ ษากระบวนการอบชุบเครือ
IENETWORK2012-0477 กรณีศก
่ งมือทางการเกษตร : จอบดายหญ ้า

210

IENETWORK2012-0483

่ มต่อการเกิดควันละอองจากการเชือ
่ มพอกผิวด ้วยโลหะป้ อนเติมออสเทนนิตค
ผลกระทบของพารามิเตอร์ในการเชือ
ิ บนท่อเหล็กกล ้า
คาร์บอน

การศึกษาต ้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตอ ้อยเข ้าสูโ่ รงงงานของชาวไร่อ ้อยรายย่อยในเขตพืน
้ ทีต
่ าบลบัวขาว อาเภอกุฉน
ิ ารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

การเหนีย
่ วนาแม่เหล็กถาวรด ้วยแม่พม
ิ พ์ขน
ึ้ รูปโลหะสาหรับวัสดุเหล็กกล ้าไร ้สนิมมาเทนซิตก
ิ
JIS SUS 420
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การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2555
17-19 ตุลาคม 2555 ชะอา เพชรบุรี
ลำด ับที่

่ บทควำมฉบ ับสมบูรณ์
ชือ

รห ัสบทควำม

211

IENETWORK2012-0491 การออกแบบและสร ้างชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจน เพือ
่ ใช ้ในรถจักรยานยนต์

212

IENETWORK2012-0493 การวิเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพรีเลย์สาหรับรถจักรยานยนต์ โดยใช ้เทคนิคการกระจายหน ้าทีเ่ ชิงคุณภาพ

213

IENETWORK2012-0496 การออกแบบและประยุกต์ใช ้ระบบดึงด ้วยสัญญาณอิเล็คทรอนิกส์แบบเรียลไทม์

214

IENETWORK2012-0498 การปรับปรุงเส ้นทางการเดินรถรับ-ส่งนักเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีโดยใช ้โปรแกรมจาลองสถานการณ์

215

IENETWORK2012-0504 Solving Maximal Covering Location Problem by Using Dynamic Programming

216

IENETWORK2012-0505 การเพิม
่ ประสิทธิภาพเครือ
่ ง Strip Pack ทีใ่ ช ้ในกระบวนการบรรจุยาเม็ด

217

IENETWORK2012-0508 การจัดสถานีเช่าจักรยานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

218

IENETWORK2012-0509

219

IENETWORK2012-0513 การประยุกต์การจัดการสินค ้าคงคลังโดยผู ้ขายเป็ นผู ้จัดการ กรณีน้ าดืม
่ ศิลปากร

220

IENETWORK2012-0514 การบูรณาการงานวิศวกรรมอุตสาหการกับงานวิจัยเพือ
่ ท ้องถิน
่

221

IENETWORK2012-0518 การออกแบบและสร ้างเครือ
่ งขึน
้ รูปภาชนะทีท
่ าจากเส ้นใยธรรมชาติ

222

IENETWORK2012-0519 การออกแบบและสร ้างอุปกรณ์ทดสอบการแข็งตัวในสภาวะลดความดันสาหรับการตรวจวัดระดับไฮโดรเจนในอะลูมเิ นียมหลอมเหลว

223

IENETWORK2012-0520 การจัดการต ้นทุนการผลิตโรงงานผลิตเนือ
้ สุกร

224

IENETWORK2012-0524 การใช ้ตะกอนดินเซรามิคเป็ นส่วนผสมในการผลิตกระเบือ
้ งบุผนังภายใน

225

IENETWORK2012-0527 การลดของเสียในการผลิตท่อไอเสีย

226

IENETWORK2012-0530

227

IENETWORK2012-0531 การศึกษาเปรียบเทียบการประเมินค่าน้ าหนักคะแนนหลักเกณฑ์ จีเอ็มพี กรณีโรงสีข ้าวเพือ
่ การส่งออก

228

IENETWORK2012-0537

229

่ มต่อการเกิดควันละอองโลหะในกระบวนการเชือ
่ มฟลักซ์คอร์
IENETWORK2012-0542 ผลกระทบของพารามิเตอร์การเชือ

230

้ ผ ้าสาเร็จรูป
IENETWORK2012-0572 การลดของเสียในกระบวนการผลิตเสือ

231

IENETWORK2012-0611 การลดสัดส่วนของเสียในกระบวนการผลิตฝากระป๋ องโดยใช ้การควบคุมกระบวนการด ้วยหลักการทางสถิต ิ

232

ั ประสิทธิค
IENETWORK2012-0615 การพัฒนาวัสดุทส
ี่ ม
์ วามเสียดทานสูงสาหรับใช ้เป็ นพืน
้ รองเท ้านิรภัย

233

่ สิง่ พิมพ์
IENETWORK2012-0618 การศึกษาปั จจัยทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อการเกิดปั ญหากาวไม่แห ้งสาหรับผู ้ผลิตสือ

234

ึ ษาข ้าวพาร์บอยล์
IENETWORK2012-0621 กรอบแนวคิดการประยุกต์ใช ้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร : กรณีศก

235

IENETWORK2012-0623 การลดการแตกหักในโรงสีข ้าว (ส่วนที่ 1 การอบแห ้ง ทาความสะอาดและกะเทาะ)

236

้ ส่วนรถยนต์
IENETWORK2012-0652 การประเมินทางการยศาสตร์สาหรับงานยกในโรงงานผลิตชิน

237

้ ทดสอบเพลากลมกับชิน
้ ทดสอบสีเ่ หลีย
IENETWORK2012-0661 ศึกษาและเปรียบเทียบการทดสอบแรงกระแทกสาหรับชิน
่ ม

238

IENETWORK2012-0663 การใช ้เทคนิคการจาลองสถานการณ์ เพือ
่ จัดการแผนอพยพหนีไฟ

ึ ษาโรงงานผลิตถุงพลาสติก
การลดความสูญเสียจากกระบวนการตัดและปิ ดผนึกถุงพลาสติก โดยวิธก
ี ารออกแบบการทดลอง กรณีศก
บรรจุภัณฑ์

การประเมินความสาคัญข ้อกาหนดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO26000
ึ ษา อุตสาหกรรมอาหารผักและผลไม ้
กรณีศก

การศึกษาเปรียบเทียบค่าการถ่ายเทความร ้อนและเสียงทีเ่ กิดขึน
้ ในช่วงฝนตกของหลังคาทีผ
่ ลิตจากพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์กับ
หลังคาเหล็กรีด
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