การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์
งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สถานที่ อาคารศูนย์เรี ยนรวม 2 (ศร.2)
ที่
1

ชื่อผู้นําเสนอผลงาน
นายศิลาวัฒน์ เรื องจันทร์

จํานวน 8 เรื่อง
เรื่อง
การปรั บ ปรุ ง ความสามารถในการผลิ ต สํ าหรั บ การทํ าแคปซู ล แก้ ว
สุญญากาศระดับกลาง

2

นายปิ ยชาติ ธาตรี นรานนท์

การออกแบบและสร้ างเรื อสําหรับให้ อาหารปลา

3

นางสาวมิสกมาลย์ ศิริเศรษฐวงศ์

ผลกระทบการเคลือบผงเงินสเตอร์ ลิง 925 ด้ วย 5% นาโนซิลเวอร์ และ
การผสมผงเงินสเตอร์ ลิงขนาดอนุภาคต่างกัน ที่ มี ต่อสมบัติซิลเวอร์
สเตอร์ ลิงเคลย์925 หลังการเผาผนึก

4

นางสาวเบญจพร อินทรี ย์มีศกั ดิ์

การพัฒนาซิลเวอร์ สเตอร์ ลิงเคลย์ จากผงเงินสเตอร์ ลิง 925 ผลิตโดย
กระบวนการอะตอมไมเซชัน่ แบบก๊ าซ

5

นายสุรทิน เกษมธรรมคุณ

ออกแบบและสร้ างหุ่น ยนต์แขนกลหกแกนอิส ระควบคุม ด้ วยระบบ
ลินกุ ซ์

6

นายชัยวัฒน์ บุบโพธิ์

การสอบเทียบตลับเมตรตามมาตรฐาน JIS B7512 โดยใช้ โปรแกรม
วิเคราะห์ภาพถ่าย

7

นายจิรัฐิติ์ บรรจงศิริ

การส่ ง ข้ อมู ล รายละเอี ย ดจุ ด ต่ อ โครงสร้ างเหล็ ก จากโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอ็กเซลไปยังโปรแกรมแคดโดยอาศัยสคริ ปต์ไฟล์

8

นางสาวอรวรรณ จันทสุทโธ

ความปลอดภั ย ของแยกสั ญ ญ าณ ไฟจราจรบนถนนวงแหวน
สุพรรณบุรี

ภาคโปสเตอร์ สามารถติดโปสเตอร์ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ อาคารศูนย์เรี ยนรวม 2 (ศร.2)
แต่ต้องไม่เกิน 7.00 น. ของวันที่ 6 ธันวาคม 2561 และต้ องเตรี ยมอุปกรณ์มาติดเอง

กําหนดการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการ ครั ง้ ที่ 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2561
วันศุกร์ ท่ ี 7 ธันวาคม 2561
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล)
สถานที่ อาคารการเรี ยนการสอน 9 ชัน้ 4 ห้ อง 9401
ประธาน : ผศ.ดร.ชนมน จันทนา
เวลา
ชื่อผู้นําเสนอผลงาน
09.00 - 09.15 น. นายปรี ดา ปรากฏมาก

จํานวน 17 เรื่อง
รองประธาน : อ.ดร.วัชมา โพธิ์ทอง

เรื่อง
แบบจําลอง CFD-DEM สําหรับพลศาสตร์ ของก๊ าซ-ของแข็ง
ในระบบฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง

09.15 - 09.30 น. นายวรวัฒน์ ทรงกิตติ

การเปรี ย บเที ย บมลพิ ษ และอัต ราสิ น้ เปลื อ งของนํ า้ มัน แก๊ ส
โซฮอล์95และ อี 85 ระหว่างรูปแบบบีดีซีและเอ็นอีดีซี

09.30 - 09.45 น. นายสวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์

การศึก ษาการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลัง งานลมโดยใช้ ว่า วชนิ ด ปี ก
เดลต้ า

09.45 - 10.00 น. นางวิจิตรา ภูมิสวัสดิ์

การศึกษาการผลิตก๊ าซไฮโดรเจนจากกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส
โดยใช้ เซลล์แสงอาทิตย์

10.00 - 10.15 น.

นายบดีศร มณีพิพฒ
ั น์โกศล

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของนํ ้าหล่อเย็นในการสูบนํ ้าด้ วย
กําลังไอนํ ้า

10.15 - 10.30 น.

นายเสถียรพงษ์ บุญวัฒน์

ผลของตัวแปรทางอุทกพลศาสตร์ ที่มีต่อเวลาเฉลี่ยที่วสั ดุอยู่ใน
ระบบอบแห้ งกระแสวน

10.30 - 10.45 น. นายวัชระ เพิ่มชาติ

การอนุรักษ์พลังงานสําหรับเครื่ องเติมอากาศในฟาร์ มเลี ้ยงกุ้ง

10.45 - 11.00 น. นายวทัญ�ู พนังนุวงศ์

ผลกระทบของตัวแปรต้ นส่งผลต่อสมรรถนะหลักของระบบดูด
ความชื ้นอากาศที่ใช้ สารดูดความชื ้นชนิดเหลว

11.00 – 11.15 น. นายพิชิต เพ็งสุวรรณ
11.15 – 11.30 น.

นายจิรวุฒิ สมประสิทธิ์

พัฒนาเตาอบคืนไฟให้ เหมาะสมกับการอบคืนไฟมีดพร้ า
ถังหมักก๊ าซชีวภาพแบบเคลื่อนที่ได้ สําหรับการผลิตก๊ าซชีวภาพ
จากขยะครัวเรื อนอินทรี ย์
พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 12.45 น.

นางสาวนงนภัส ราชนานนท์

การศึกษาระบบระบายอากาศภายในโรงงานหลอมและขึน้ รู ป
โลหะที่ไม่ใช่เหล็กโดยใช้ เทคนิคพลศาสตร์ การไหลเชิงคํานวณ

12.45 – 13.00 น.

นายณัฐพล กระดาษทอง

การพัฒนาระบบควบคุมสําหรับการทํางานร่วมกันของมอเตอร์
เซอร์ โวไฟฟ้าและมอเตอร์ ไฮดรอลิกส์สําหรับเครื่ องอัดแบบกลไก
สําหรับขึ ้นรูปโลหะแผ่น

13.00 – 13.15 น.

นายคมกฤษณ์ ชัยโย

The Method of Fundamental Solutions for Solving Free
Boundary of Seepage in Dam: Influence of Body Factor
Constant

13.15 – 13.30 น.

นายอนันต์ ปานกลํ่า

แบบจํ าลองทางคณิ ตศาสตร์ ของเครื่ องกํ าเนิดไอนํ ้าแบบมีวสั ดุ
พรุนที่มีการเผาไหม้ โดยตรง

13.30 – 13.45 น.

นายอภิชาต ศรี ชยั

การปรับปรุ งประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบผลิตไบ
โอดีเซลด้ วยปฏิกรณ์ชอ่ งจุลภาค

13.45 – 14.00 น.

นางสาวปิ ยะนาถ ศรี วะรมย์

การทดสอบหาสภาวะการทํ างานที่ เหมาะสมสําหรั บระบบทํ า
ความเย็นที่ขบั ด้ วยเครื่ องยนต์ก๊าซชีวภาพเพื่อโรงเรื อนเพาะเห็ด

14.00 – 14.15 น.

นางสาววงสะเด็ด พรหมณ์จนั ทร์

Effect of Bio-augmentation of Pseudomonas putida in
Co–Digestion of Greasy Waste and Excess MBR Sludge

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
สถานที่ อาคารการเรี ยนการสอน 9 ชัน้ 5 ห้ อง 9501
ประธาน : อ.ดร.ปาริ ฉัตร เสริ มวุฒิสาร
เวลา
09.00 - 09.15 น.

ชื่อผู้นําเสนอผลงาน
นายเนติธร ดิษฐนิล

จํานวน 9 เรื่ อง
รองประธาน : อ.ดร.กายรัฐ เจริ ญราษฎร์

เรื่อง
การปรับปรุงสมรรถนะของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าแบบจุม่ นํ ้า
สําหรับกังหันกระแสนํ ้าไหล

09.15 - 09.30 น.

นายนที รุ่งผดุงเกียรติ

การวิเคราะห์แผนการถ่ายภาพเพื่อสร้ างแบบจําลองสามมิติ
ด้ วยอากาศยานไร้ คนขับ

09.30 – 09.45 น.

นายปฏิภาณ บรรเจิดจินต์

การวิเคราะห์การแบ่งกระแสฟ้าผ่าที่ไหลเข้ าอุปกรณ์ปอ้ งกัน
เสิร์จในระบบตัวนําลงดินในแต่ละระดับการป้องกันของอาคาร

09.45 - 10.00 น.

นายศาศวัต ยิ ้มเลี ้ยง

การออกแบบและการจําลองระบบพลวัตของมวลทรงตัวใน
ยานบินสองโรเตอร์

10.00 - 10.15 น.

นายจีระพันธ์ มะโนรมณ์

ระบบสืบค้ นแผนที่ทางการเกษตร

10.15 - 10.30 น.

นายสันติสขุ สว่างกล้ า

การออกแบบและสร้ างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดบิ ในชัน้
วางตรวจจับโดยอินฟราเรดเซนเซอร์ ควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์

10.30 - 10.45 น.

นายทนงศักดิ์ มนตรี

การออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์และแสดงผลข้ อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์

10.45 - 11.00 น.

นายจีระพันธ์ มะโนรมณ์

โดรนสังเกตการณ์แปลงนาควบคุมผ่านสมาร์ ตโฟน

11.00 - 11.15 น.

นายไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร

การออกแบบและสร้ างป้ายแสดงเวลาการทํางาน / ชัว่ โมง
ติดต่ออาจารย์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
สถานที่ อาคารการเรี ยนการสอน 9 ชัน้ 5 ห้ อง 9501
ประธาน : อ.ดร.วรุ ตม์ บุญภักดี
เวลา
11.30 - 11.45 น.

ชื่อผู้นําเสนอผลงาน
นายสถิรโรจน์ พิธรัตน์

จํานวน 9 เรื่อง
รองประธาน : อ.ดร.ศศรส ใจจิตร์

เรื่อง
การลดระยะเวลากระบวนการคัดแยกพัสดุโดยการประยุกต์ใช้
เทคนิคกระบวนการผลิตแบบลีน

11.45 - 12.00 น.

นายวิศรุต สีมนั ตะ

โลจิสติกส์การท่องเที่ยวภายใต้ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
กรณีศกึ ษา: เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

12.00 - 12.15 น.

นายภูริวิทย์ ประสงค์ทรัพย์

การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาระดับเสียงจาก
การเดินเรื อโดยสารในคลอง

12.15 - 12.30 น.

นางสาวศริ ยา ประเสริ ฐฤทธี การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ เพื่อปรับปรุงวิธีการ
ทํางานของพนักงานผสมวัตถุดบิ ในกระบวนการผลิตสีนํ ้ามัน

12.30 - 12.45 น.

นางสาวภัทรี ยา วงษ์ กอบศิลป์ การปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดความเมื่อยล้ าในกระบวนการบรรจุ
ผงชูรส: ชนิดบรรจุด้วยมือ

12.45 – 13.00 น.

นายภากร ศิริชื่นวิจิตร

การจัดตารางการผลิตของเครื่ องตัดกระดาษคราฟท์โดยใช้ วิธี
คอลัมน์เจนเนอร์ เนอเรชัน่ กรณีศกึ ษาบริ ษัท คราฟท์ จํากัด

13.00 – 13.15 น.

นายนภัส นาทวรทัต

การลดความสูญเปล่ากระบวนการผลิตนมอัดเม็ดโรงงาน
กรณีศกึ ษาด้ วยแนวคิดลีน

13.15 – 13.30 น.

นายพีรวุฒิ เล้ าภาษิต

การหาพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมในการเชื่อมความต้ านทานชนิด
จุดในเหล็กชุบสังกะสี JIS G3313 โดยการออกแบบการทดลอง
แบบส่วนประสมกลาง และวิธีพื ้นผิวตอบสนอง

13.30 – 13.45 น.

นายเดชประเสริ ฐ จันศรี

การประยุกต์ใช้ วิธีการพื ้นผิวตอบสนองและการออกแบบการ
ทดลอง BOX BEHNKEN ในการหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับ
การเชื่อมต้ านทานชนิดจุดในการเชื่อมเหล็กกล้ าไร้ สนิม เกรด
AISI 316L

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร)

จํานวน 2 เรื่อง

สถานที่ อาคารการเรี ยนการสอน 9 ชัน้ 5 ห้ อง 9502
ประธาน : อ.ดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ

รองประธาน : อ.ดร.ภวินท์ ธัญภัทรานนท์

เวลา
09.00 - 09.15 น.

ชื่อผู้นําเสนอผลงาน
นายปิ ยะพงษ์ ศรี วงษ์ ราช

เรื่อง
การประเมินการลื่นไถลของล้ อรถแทรกเตอร์ ขณะต่อพ่วงเครื่ องปลูก
อ้ อยแบบหยอดชิ ้นตาอ้ อย

09.15 - 09.30 น.

นางสาวชุติ ม่วงประเสริ ฐ

เครื่ องหยอดเมล็ดข้ าวแบบเป็ นแถวในนานํ ้าตมต่อพ่วงรถแทรกเตอร์
34 แรงม้ า

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

จํานวน 7 เรื่อง

สถานที่ อาคารการเรี ยนการสอน 9 ชัน้ 5 ห้ อง 9502
ประธาน : ผศ.ดร.สิรัญญา ทองชาติ

รองประธาน : อ.ดร.สมชาย ประยงค์พนั ธ์

เวลา
09.45 - 10.00 น.

ชื่อผู้นําเสนอผลงาน
นายภาณุ พร้ อมพุทธางกูร

เรื่อง
การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของดินเหนียวปรับปรุงคุณภาพด้ วย
เถ้ าปาล์มนํ ้ามัน

10.00 - 10.15 น.

นายณพล อยูบ่ รรพต

กําลังอัดดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงคุณภาพด้ วยเถ้ าลอยเหลือใช้

10.15 - 10.30 น.

นายมนัส อนุศริ ิ

โครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มไม้ ไผ่สําหรับอาคารขนาดเล็ก

10.30 - 10.45 น.

นายโสภณ สุทธิโพธิ์

กําลังและการหน่วงของดินลูกรังผสมยางรถยนต์ย่อยที่ถกู
ปรับปรุงคุณภาพด้ วยซีเมนต์

10.45 - 11.00 น.

นางสาวชฎาทิพย์ บุญธรรม

การประยุกต์ใช้ ฐานข้ อมูลดินเพื่อจัดทําแผนที่ความปลอดภัย
ถนนริ มคลองชลประทาน

11.00 – 11.15 น.

นายพลกฤต ขวัญอ่อน

การเสริมกําลังคานคอนกรี ตเสริ มเหล็กยึดด้ วยพุกขยายตัวกับ
แผ่นเหล็กภายนอก

11.15 – 11.30 น.

นายกมล อมรฟ้า

สมบัตทิ างวิศวกรรมของบล็อกประสานจากผู้ผลิตในภูมิภาค
ตะวันตก

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน)
สถานที่ อาคารการเรี ยนการสอน 9 ชัน้ 5 ห้ อง 9502
ประธาน : รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์
เวลา
12.00 - 12.15 น.
12.15 - 12.30 น.

ชื่อผู้นําเสนอผลงาน
นายฑิตยา สุขเจริ ญ
นางสาวฐิ ตมิ น ญาณพืช

12.30 – 12.45 น.

นายสิริวชั ร บุญวิชยั

จํานวน 8 เรื่อง
รองประธาน : อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค

เรื่อง
การศึกษาการบริ หารจัดการนํ ้าของลุม่ นํ ้าเลย
คุณภาพนํ ้าและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในแม่นํ ้า
เจ้ าพระยา
การวิเคราะห์แนวโน้ มของเหตุการณ์ทางสภาพอากาศแบบสุดขัว้
ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ในพื ้นที่อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย

12.45 – 13.00 น.
13.00 – 13.15 น.
13.15 – 13.30 น.

13.30 – 13.45 น.
13.45 – 14.00 น.

นายฐิ ติวฒ
ั น์ สุคนธประดิษฐ การศึกษาสมดุลงบนํ ้าของโครงการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูแหล่งนํ ้าพร้ อม
ระบบกระจายนํ ้าด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์
นายรัฐพล รุ่งโรจน์เจริ ญผล การเคลื่อนที่ของตะกอนทรายชายฝั่ งบริ เวณปากแม่นํ ้าสะกอม
จังหวัดสงขลา
นายธเนศ สัมฤทธิ์นรพงศ์
การประยุกต์ใช้ แบบจําลองกําหนดการให้ นํ ้าอ้ อยเพื่อเปรี ยบเทียบ
ปริ มาณความต้ องการนํ ้าชลประทานภายใต้ การเปลี่ยนแปลงปฏิทิน
การเพาะปลูก
นางสาวปั ณฑารี ย์ ช่วยศรี
การวิเคราะห์การรุ กตัวของนํ ้าเค็มในการขุดลอกแม่นํ ้าท่าจีน
นางสาวนันทณัฐ เยื่อบางไทร การหาค่านํ ้าหนักความสําคัญของเกณฑ์การประเมินสภาพการวิบตั ิ
ของฝายโดยใช้ กระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชัน้

