สอบจบโครงงานปริญญานิพนธ์ 2 ภาคการศึกษา2/2559 (สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์) (กลุ่มที่ 1) ห้อง601
วัน/เวลา
9.00-9.20

ชือ่ โครงงาน

สอบวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560
อ.ทีป่ รึกษา

การปรับปรุงประสิทธิภาพตาแหน่งการจัดวางสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เอ็กพีโอ โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จากัด
วิเคราะห์หาเวลามาตรฐานและปัญหาในกระบวนการทางาน

ชือ่ - สกุล

รหัสนักศึกษา

อาจารย์ธฤต รัตนมณี

นางสาวกุลยา

เทพจิตร

5601053636020

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี

นายสกล
นางสาวเพ็ญนภา

ตรีคุณี
ธัญเมธารัตน์

5601053620085
5601053630218

อาจารย์ ธฤต รัตนมณี

นายวีรภัทร

วิรุฬห์ตั้งตระกูล

5601053636259

การปรับปรุงการขนสินค้าขาเข้ากรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้า Modern Trade KM.61

อาจารย์ ธฤต รัตนมณี

นายวุฒิกร
นาย ปัทวดล
นาย ธนัท

โพธิ์สิน
พันธ์แสน
ประสิทธิเดช

5601053616169
5601053636160
5601053616088

การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขเวลาโดยใช้วธิ อี าณานิคมมดกรณีศึกษา : เส้นทางการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ-เมืองหลวงพระบาง

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี

นายเปรม

นุ่มแป้น

5601053620042

นายกนกพล

บูรณาหาร

5601053620018

ผศ. ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี

นางสาว นงนภัส

สุขสุเสียง

5601053620034

อาจารย์ ธฤต รัตนมณี

นาย สุทธิพงษ์

นาคจันทร์

5601053616177

นาย ธีรพงศ์
นายธนวิชญ์
นาย วสวัตติ์
นางสาวณิชากร
นางสาววิลาวรรณ

พรมทอง
สังข์เทศ
ชาญชลยุทธ
ทองไพรวรรณ
กันฤทธิ์

5601053636135
5601053630170
5601053636234
5601031621054
5601031611016

การแก้ปัญหาโลจิสติกส์สาหรับการท่องเที่ยวที่มีเงื่อนไขการรอคอยด้วยวิธเี มตาฮิวริสติกส์กรณีศึกษา
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวชญาณี

สุขรัตชู

5601053630099

ลดปัญหารถไซโลรอคิวเข้ารับอาหารในโรงงานกรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกศรีราชา

นายประวิตร
นายรชฏ
นายธนภัทร

ชมวิหก
มีนะพงค์
ว่องประเสริฐ

5601053630196
5601053616151
5601053636119

9.20-9.40
การจัดเส้นทางการเดินรถและลดต้นทุนการขนส่งโดยพิจารณาความเหมาะสมของรถแต่ละประเภท
9.40-10.00
10.00-10.20

10.20-10.40
10.40-11.00 การศึกษาปัญหาและเพิม่ ประสิทธิภาพในการขนส่ง กรณีศึกษา โรงสีข้าว บริษัทข้าวรัชมงคล จากัด
การปรับปรุงประสิทธืภาพศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ กรณีศึกษา บริษัท แอสตันอินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
11.00-11.20
ปัญหาการจัดเส้นทางโดยมีข้อจากัดของเวลาส่งมอบรถ กรณีศึกษา บริษัทขนส่งพัสดุ

อาจารย์ธฤต รัตนมณี

การศึกษาการลดจานวนรถบรรทุกที่จดั ส่งชิ้นส่วนรถยนต์ไปประกอบในสายการผลิตรถยนต์

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี

11.20-11.40
11.40-12.00

พักกลางวัน
13.00-13.20
13.20-13.40

ผศ.ดร. สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี

การเพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องบรรจุสบูเ่ หลวโดยใช้เเผนการบารุงรักษาเชิงป้องกัน กรณีศึกษา บริษัท
นีโอ เเฟคเทอรี่ จากัด

ผศ.ดร. สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี

นางสาวณิชกานต์

ทองตัน

5601053620026

นางสาวฐาปนีย์

สุขลาภกิจ

5601053630129

อาจารย์ธฤต รัตนมณี

นาย อภิสิทธิ์

นาเครือ

5601053610187

อาจารย์ธฤต รัตนมณี

นาย รัชชานนท์
นายกอบชัย

หิรัญการ
มูลสถาน

5601053620123
5601053630048

นายศุภเจต

บุญรัตน์

5601053630242

นายธฤต รัตนมณี

นายธนวัฒน์

ไชยจา

5601053630161

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี

นาย สรวิชญ์

มาตรสิงห์

5601053636267

นางสาว ณัฐพร

อภิชาติวงศ์วณิช

5601053636089

ผศ.ดร. สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี

นาย ณัฐวัฒน์

ปัญญาภรณ์

5601053630153

อาจารย์ ธฤต รัตนมณี

นางสาว ยุวพร
นางสาว ภูษิตา
นาย กิตติกรณ์
นาย เศรษฐวัฒน์
นางสาวฐิติรัตน์
นายกรินทร์

กลิ่นเกษร
วณิชชิศากร
สุวรรณกุล
ชิดปลัด
เรือนศิริเลิศ
คล้ายคลึง

5601053610110
5601053610098
5601053610012
5601053610152
5601053630137
5601053630021

13.40-14.00
การปรับปรุงกระบวนการหยิบสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา: บริษัท ซีวา่ ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย)
จากัด
14.00-14.20
การลดเวลาในกระบวนการบรรจุเม็ดพลาสติก
14.20-14.40
14.40-15.00 การเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ปัญจวัฒนา พลาสติก จากัด
การปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ กรณีศึกษา ประกอบรถบรรทุก
15.00-15.20
15.20-15.40

การจัดการปัญหาการทางโลจิสติกส์ด้วยโปรแกรมช่วยในการตัดสินใจสาหรับการท่องเที่ยวภายใต้
เงื่อนไขเวลาเฉพาะเขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการไหลของสินค้าออกจากคลังสินค้า

15.40-16.00
การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีการศึกษาท่าเรือแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร. สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี

การสับเปลี่ยนตาแหน่งงานเพือ่ ลดอันตรายภายในโรงงานอุตสาหกรรม

อาจารย์ ธฤต รัตนมณี

16.00-16.20
16.20-16.40

สอบจบโครงงานปริญญานิพนธ์ 2 ภาคการศึกษา2/2559 (สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์) (กลุ่ม2) ห้อง603
ชือ่ โครงงาน

วัน/เวลา

การจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ เพือ่ รองรับกระบวนการผลิตของเครื่องจักร
09.20-09.40 กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปแผ่นเหล็ก
การสร้างแบบจาลองสมรรถนะของคลังสินค้าด้วยเทคนิค SME

ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์
รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์

09.40-10.00
10.00-10.20
10.20-10.40

ชือ่ - สกุล

อ.ทีป่ รึกษา

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังวัตถุดิบ กรณีศึกษา บ.อุตสาหกรรมสี

รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์

โครงงานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้า : กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมสี

รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์

รหัสนักศึกษา

นายนพรัตน์
นางสาวกาญจนา
นางสาวกนกรัตน์

หรัดดี
นัคเรศ
เศวตมาลย์

5601053610039
5601053630056
5501053636039

นางสาวณัฐสุดา
นางสาว จิราวรรณ
นางสาว ณัฐรินทร์
นางสาวลดาวัลย์

ฤกษ์สุวรรณี
เจริญไช
เหมเรืองพงศ์
รัตนโภคา

5501053636098
5601053630081
5601053630145
5601053620077

นายธีรพล

เจรจาศิลป

5601053630188

สอบจบโครงงานปริญญานิพนธ์ 2 ภาคการศึกษา2/2559 (สาขากระบวนการทางฟิสกิ ส์ของวัสดุปริมาณมวล) ห้อง606
ชือ่ โครงงาน

วัน/เวลา

การศึกษาความเป็นไปได้ของการเพิม่ ประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งแบบกระแสชน

อ.อัศวิน ยอดรักษ์

9.00-9.20

9.20-9.40
9.40-10.00

การศึกษาการอบเคลือบวัสดุปริมาณมวลด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เซซันร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่น
อ.ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์
สั้น
การศึกษาการขนถ่ายวัสดุด้วยของเหลว

ชือ่ - สกุล

อ.ทีป่ รึกษา

รศ.พรชัย จงจิตรไพศาล

รหัสนักศึกษา

นางสาวอรพรรณ
นางสาววิภาวรรณ์
นางสาวสุพิชญา
นาย ชัยวัฒน์
นางสาว กฤติยา

ตาละลักษณ์
สีดา
ณ นคร
ทรัพย์สิน
วรรณไทย

5601052620049
5601052630176
5601052630192
5601052610051
5601052630036

นาย เอกรินทร์
นาย ธนบดี
นาย วิศวัตน์

คงบรรทัด
สินโพธิ์
ขาวผิว

5601052620057
5601052620022
5601052620031

สอบจบโครงงานปริญญานิพนธ์ 2 ภาคการศึกษา2/2559 (สาขาออกทางกล) ห้อง607
ชือ่ โครงงาน

วัน/เวลา
กระพ้อลาเลียงเกลือ

อ.พันคา ศรีอุทัย

ระบบนาทางของรถขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ

อ.พชร จุ้ยพลอย

การพัฒนาและออกแบบเครื่องเชื่อมใบสกรูอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า

อ.พชร จุ้ยพลอย

การควบคุมอัตราการขนถ่ายของสกรูลาเลียงด้วยการควบคุมเเบบป้อนกลับ

อ.นิติธร คงเเก้ว

รถขนส่งเคลื่อนที่อัติโนมัติเพือ่ การขนถ่ายวัสดุ

อ.พชร จุ้ยพลอย

การศึกษาและออกแบบระบบสายพานทริปเปอร์

อ.พันคา ศรีอุทัย

9.00-9.20
9.20-9.40

9.40-10.00

10.00-10.20
10.20-10.40

10.40-11.00

ชือ่ - สกุล

อ.ทีป่ รึกษา

รหัสนักศึกษา

นายพงศธร
นายธงชัย

สะอาดแก้ว
ทัพกูล

5401052570253
5401052510202

นายไทยคม

เทียนด้วง

5601052630109

นายพิพัฒน์

สว่างศิริพรชัย

5601052610108

นาย ทัตเทพ

กันเขตร

5601052630095

นายเกียรติศักดิ์
นายธีรภัทร์

วชิรปัญญาคุณ
สาทิม

5601052620014
5601052630117

นาย กฤตวิทย์
นาย ณัฐชัย
นาย มานิต
นายเมธี
นายธีรพงษ์
นายกรีฑา
นางสาวกวิรัตน์

รักษาคา
ศรีสาราญ
แถวเถื่อน
นิ่มละออ
นรินทร์รัตน์
พงศ์บริบาล
กาญจนโรจน์

5601052630028
5601052630087
5601052630141
5601052630150
5601052610086
5601052630010
5601052630044

นายธนากร

ยินดี

5601052610078

สอบจบโครงงานปริญญานิพนธ์ 2 ภาคการศึกษา2/2559 (สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์) (กลุ่ม2) ห้อง 601

สอบวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560
วัน/เวลา

่ โครงงาน
ชือ

9.00-9.20

รศ.ชัยพร วงศ์พิศาล

9.20-9.40

การเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่น Lam9x กรณศึกษา บริษัท ฟาสโก้
มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

รศ.ชัยพร วงศ์พิศาล

การลดความสูญเสียแผ่นเหล็กในกระบวนการประกอบรถยนต์บรรทุกประเภทพ่นน้า
9.40-10.00 (Waste reduction in water tanker truck manufacturing process)
การจัดสรรเส้นทางการขนส่งของรถ Tow Tractors ในโรงงาน กรณีศึกษา โรงงานประกอบหัวลาก
รถบรรทุก
10.00-10.20
Appropriation transporting of tow tractors in factory a case study of Thai-Swedish
10.20-10.40

10.40-11.00
11.00-11.20

11.20-11.40

รศ.ชัยพร วงศ์พิศาล

รศ.ชัยพร วงศ์พิศาล

การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาคลังสินค้าของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง

รศ.ชัยพร วงศ์พิศาล

(ภาษาไทย) แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยใช้การรับส่งข้อมูลผ่านทางสัญญาณวิทยุ ภายใน
คลังจัดเก็บวัสดุ กรณีศึกษาฝ่ายซ่อมบารุงของสายการบิน

รศ.ชัยพร วงศ์พิศาล

การเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการรับและกระจายสินค้าประเภท โมเดิร์นเทรด กรณีศึกษา:บริษัท ดัช
รศ.ชัยพร วงศ์พิศาล
มิล จากัด
การลดความสูญเปล่าและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานโลจิสติกส์โดยรวม กรณีศึกษาศูนย์
จาหน่ายจัดส่ง และจัดการอุปกรณ์เอกสาร

การศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทแหวน:
11.40-12.00 กรณีศึกษาโรงงาน อัญมณีและเครื่องประดับ

่ -สกุล
ชือ

อ.ทีป
่ รึกษา

การปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานและเพิม่ ประสิทธิภาพสาหรับการบริการจัดส่งสินค้าพร้อมเรียก
เก็บเงิน กรณีศึกษา บริษัทให้บริการด้านขนส่ง

รหัสนั กศึกษา

นางสาวเมทินี
นางสาวจิณห์วรา
นาย ถิรพัฒน์

ไสยวรรณ์
ชิวราภรณ์
ถีระศิลป์

5601053636216
5601053636046
5601053616053

นาย ฉัตรกวิน

อินทร์ศิริ

5601053636054

นายภควัต

บุนนาค

5601053620051

นายภาณุพงศ์

เตี้ยทรงงาม

5601053620069

นาย ณัฐพล

เหลืองสันติมิตร

5601053636097

นาย ธนศักดิ์

สุขังพงษ์

5601053636127

นางสาวผาณิตา

เอี่ยมสุวรรณ

5601053616126

นางสาววรรณนภา นิธนิ ันทน์

5601053636232

นาย กันติพงศ์

โพธิ์พงษ์

5601053636011

นาย ตวงสิทธิ์

โฆษิตกุลจร

5601053616045

นาย จักรกริศน์

บุญช่วย

5601053630064

น.ส.ไพจิตรา

จั่นสุวรรณ

5601053636186

น.ส.ลลิตภัทร

ภัทรเศรษฐเศรณี

5601053636224

นายคงชลัช

สูริเสณี

5601053636038

นายภัศสุ

คุระวรรณ

5601053636208

ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์

ดร. จุฑามาศ ชุมลักษณ์

พักกลางวัน
13.00-13.20

13.20-13.40

13.40-14.00

14.00-14.20

14.20-15.00

การลดการสูญเปล่าและเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต กรณีศึกษา กระบวนการผลิตถั่วลิสง

ดร. จุฑามาศ ชุมลักษณ์

การเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตขวดพลาสติก PET กรณีศึกษา : กระบวนการผลิตขวด
พลาสติก

ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์

การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ไม้ กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมเครื่องเรือน

ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์

การเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยแนวคิดแบบลีน กรณีศึกษาบริษัทผลิตถังลม

ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์

การพัฒนาระบบวางแผนการผลิตด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ Excel

ดร. จุฑามาศ ชุมลักษณ์

การปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการนาเข้าและจ่ายอุปกรณ์ซ่อมบารุง กรณีศึกษา
15.00-15.20 กระบวนการดาเนินงานสายการบิน

ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์

การใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอสเซสสาหรับพัฒนาการบริหารการจัดเก็บและส่งมอบสินค้า

ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์

15.20-15.40

16.00-16.20
16.20-16.40
16.40-17.00

เสถียรวุฒิไกร

5601053636062

นายทศพร

มุตพรม

5601053616070

นายระพีพัฒน์

เดชหาญ

5601053610128

นางสาวไอริณ

ปัทมเบญจกุล

5601053630251

นางสาว พันธิตรา

ชูศรี

5601053630200

นางสาว ณัฏฐวี

วิรุฬห์ศรี

5601053630226

นายกษิดิศ

กิติกังสดาร

5601053630030

นางสาวจารุวรรณ

เพ็ญเนตร

5601053630072

นาย นพรุจ

ทวยมีฤทธิ์

5601053610047

นาย ชาญชัย

วัชรจิตรกุล

5601053630102

นายธนโชติ

บุญบรรดารสุข

5601053656101

นายพริษฐ์

โตแหยม

5601053636178

นายสุโรตม์

แสงอุบล

5501053616313

นายอรรถพล

ศรีสุวรรณ
รู้ยงิ่

5501053616071
5311660319

นายปกพงศ์

ทองชล

นายธรรศ

บุญถนอม

5601053620107

นายสุชัย
นายสิริมงคล

พูลจินดา
วัฒนวรางกูร

5601053610161
5601053620093

นาย สุรศักดิ์

อินทรมณี

5601053510179

นาย ประจักษ์
นาย เลิศเชาว์

แสงทอง
คงประพันธ์

5601053610071
5601053610136

นายคณวัฒน์
การจัดซื้อวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป

15.40-16.00

นายชานนทร์

ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้เทคนิค AHP
การควบคุมคุณภาพโดยใช้หลักสถิติเพือ่ ลดของเสียสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนพลาสติก

ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก

การศึกษาความเป็นไปได้และการจัดการโลจิสติกส์สาหรับอพาร์ทเม้น

ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก

การพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนการผลิตสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก

5311660186

