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Applied Mechanics, Materials and Manufacturing
AMM001
การพัฒนาชุดสอบเทียบไดอัลเกจแบบอัตโนมัติ
AMM003
ผลของสารหล่อลื่นทีป่ นเปื้ อนทีม่ ตี ่อพฤติกรรมของแรงเสียดทาน
AMM007
การศึกษาและออกแบบเครื่องบดทําลายหลอดฟลูออเรสเซนต์
AMM008
ฉนวนกันเสียงและความร้อนจากโฟมยางธรรมชาติ
AMM009
อิทธิพลของความหนาแน่นภายในโครงสร้างและรูปแบบการพิมพ์ทส่ี ง่ ผลต่อคุณสมบัตทิ างกลของ
วัสดุพแี อลเอจากเครื่องพิมพ์ตน้ แบบสามมิตแิ บบพอก
AMM010
การพัฒนาเครื่องกวนปลาร้าบองสําหรับวิสาหกิจชุมชน
AMM011
การพัฒนาเครื่องกวนขนมเปี ยกปูนสําหรับใช้ในชุมชน
AMM012
อิทธิพลของการผสมปุ๋ ยอินทรียด์ ว้ ยเครื่องผสมแบบถังแกว่งต่อปริมาณธาตุอาหารหลัก
AMM013
การตรวจสอบรูปแบบความเสียหายของแผ่นคอมโพสิทเจาะรูคขู่ นาดเท่ากันทีเ่ รียงระยะห่างแนว
ขวางแตกต่างกันภายใต้ภาระกรรมประเภทแรงดึง
AMM014
อิทธิพลของคุณสมบัตทิ างกายภาพของวัสดุปริมาณมวลต่ออัตราการไหลด้วยแรงโน้มถ่วง
AMM015
อิทธิพลของธาตุทองแดงทีม่ ตี ่อสมบัตทิ างกลของผลิตภัณฑ์ทองเหลืองเกรด 8020 จากกรรมวิธี
การอัดผงโลหะ
AMM017
การทํานายเส้นกราฟความเค้น-ความเครียด ของชิน้ งานยางผสมเขม่าดําโดยใช้เทคนิคแบบกด
และแบบจําลองเครือข่ายประสาทเทียม
AMM018
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้น้ํายางสําหรับการขึน้ รูปแบบเติมเนื้อวัสดุ
AMM019
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้ชุดอัดรีดเกลียวหนอนในเครื่องพิมพ์สามมิติ
AMM020
การคํานวณหาค่าโมดูลสั แรงเฉือนในช่วงต้นของวัสดุอวี เี อโฟมโดยใช้วธิ กี ารปรับเส้นโค้งในกรณีการ
ทดสอบการกด
AMM021
เครื่องคัดแยกปลอกกระสุนปื น
AMM023
ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ชุดลําเลียงเหล็กกันโคลง
AMM024
การศึกษาคุณลักษณะโฟโตเซนเซอร์ของเครื่องนับเม็ดยา
AMM026
การศึกษาและวิเคราะห์สมบติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิตจากการบวนขึน้ รูปแบบการพันเส้นใย
AMM027
การปรับปรุงความต้านทานแรงกระแทกของโครงสร้างจากวัสดุคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใย
คาร์บอน
AMM028
การศึกษาทดลองการต้านทานการคลายตัวของเกลียวจากการสันสะเทื
่
อนตามขวาง
AMM029
การผลิตและทดสอบใบจักรเรือแมงกานีสอะลูมเิ นียมบรอนซ์
AMM030
การหล่อใบจักรนิกเกิลอะลูมเิ นียมบรอนซ์สาํ หรับเรือตรวจการณ์ชายฝั ง่ (PCF)
AMM031
The effective of TiO2 passivating layer thickness by deposited of spin coating
TiCl4 on FTO glass in dye-sensitized solar cells application
AMM032
การตรวจสอบความเสียหายของบอลแบริง่ ด้วยสัญญาณอคูสติกอิมชิ ชัน

AMM034

การศึกษาอิทธิพลของความเร็วตัดในกระบวนการตัดเฉือนโลหะด้วยคมตัดเดีย่ วสําหรับเหล็กกล้า
ผสมโครเมียมโมลิบดินมั ่
AMM035
การเปรียบเทียบสมบัตทิ างกลวัสดุแซนวิซคอมโพสิทวัสดุแกนกลางขึน้ รูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
AMM036
การออกแบบเครื่องใส่ปยอ้
ุ๋ อยติดรถไถนาเดินตาม
AMM038
การศึกษาการขึน้ รูปโลหะแผ่นด้วยกระบวนการไฮโดรฟอร์ม
AMM040
การประเมินความเป็ นไปได้สาํ หรับการประยุกต์ใช้เส้นใยใบสับปะรดเพื่อสร้างสเก็ตบอร์ด
AMM041
การศึกษาคุณสมบัตเิ ชิงกลของหมอนรองรางรถไฟทีม่ สี ว่ นผสมของยางพารา
AMM042
การศึกษาและการออกแบบเครือ่ งเติมอากาศแบบใบพัดตีน้ํา
AMM043
การลดปริมาณของเสียระหว่างกระบวนการเคลือบทองเหลืองและกระบวนการดึงลดขนาดลวดแบบ
เปี ยกในการผลิตลวดตีเกลียวสําหรับยางล้อโดยการปรับเปลีย่ นตัวแปรในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
AMM044
สมบัตทิ างไฟฟ้ าเคมีของเส้นลวดนาโนไททาเนตทีเ่ จือด้วยสังกะสีโดยวิธไี ฮโดรเทอร์มอล
AMM045
การศึกษาผลกระทบของขนาดอนุภาคเขม่าต่อการสึกหรอของโลหะโดยวิธโี ฟร์บอลไทรโบโลยี
AMM047
ความต้านทานแรงกดและการดูดซับพลังงานของเทอร์โมพลาสติกโพลียรู เี ทนทีข่ น้ึ รูปโครงสร้าง
แตกต่างกันด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
AMM048
การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมใิ นเหล็กทีเ่ ชื่อมด้วยวิธเี สียดทาน
AMM052
อิทธิพลความเร็วพันช์ทส่ี ง่ ผลต่อแรงในกระบวนการ ลากขึน้ รูปลึกด้วยระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
AMM053
การออกแบบและสร้างเครื่องเชือ่ มอุลตร้าโซนิค
AMM054
จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนจากเถ้าลอยและกากแคลเซียมคาร์ไบด์
AMM055
การประเมินประสิทธิภาพของการปรับปรุงเตาอบไมโครเวฟแบบครัวเรือนเพื่อการอบแห้ง
AMM056
การทดสอบลดความชืน้ กากมันสําปะหลังด้วยหลักการเอ็กซ์ทรูชนั ่
AMM057
การศึกษาอิทธิพลของการเชื่อมโลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 เหล็กกล้าไร้สนิม
เฟอร์รติ กิ AISI430 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 โดยกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุมด้วย
แขนกล
AMM059
การออกแบบและพัฒนาแม่พมิ พ์ปัม๊ ขึน้ รูปเพื่อเพิม่ ผลผลิตเหรียญตราทีร่ ะลึก
AMM060
การเลื่อยไม้ยางพาราให้ได้ปริมาณเนื้อไม้ใช้งานสูงด้วยเครื่องเลือ่ ยสายพานแนวนอนในรูปแบบการ
เลื่อยแบบตีตบั ตีปอน และผ่าครึง่
AMM061
อิทธิพลของอุณหภูมแิ ละความชืน้ ทีส่ ง่ ผลต่อสมบัตไิ ดอิเล็กตริกของวัสดุประเภทเนื้อสัตว์
AMM062
การศึกษามุมคายเศษและมุมหลบข้างมีดทีส่ ง่ ผลต่อแรงในการกลึงแบบฉากด้วยระเบียบวิธไี ฟไนล์เอ
ลิเมนต์
AMM063
อิทธิพลของความสูงของครีบเข็มรูปตัววายต่อการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ระบายความร้อน
AMM064
ปั จจัยผลกระทบช่องว่างระหว่างพันช์ดายทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในกระบวนการลากขึน้ รูปลึกด้วย
ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์สาํ หรับวัสดุตามมาตรฐาน JIS.SPCC
AMM065
การหาค่าความแข็งเกร็งของคู่ฟันเฟื องตรงโดยใช้ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
AMM066
การศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความแข็งแรงในเหล็กกล้าทีม่ กี ารเชื่อมเติมเนื้อโลหะภายใต้แรงดึงด้วยการ
ออกแบบการทดลองแบบบ๊อกซ์-เบ็หน์เคน
AMM067
การดัดแปลงรถยนต์นงั โ่ ดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ าขนาด 5 กิโลวัตต์
Computational and Simulation Techhniques (CST)
CST001
การประเมินประสิทธิภาพระบบทําความเย็นด้วยคูลลิง่ แพดในโรงเรือนสุกรต้นแบบด้วยแบบจําลอง
พลศาสตร์ของไหล

CST002
CST003

Optimum Hyperelastic Material Constants Using Multi-test Data
การวิเคราะห์พฤติกรรมการสันสะเทื
่
อนของยางล้อตันด้วยระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ไม่คงทีก่ บั
เวลา
CST005
การวิเคราะห์ปริมาณกระแสไฟฟ้ าต่อสมบัตทิ างความร้อนของเส้นใยดูดซับนํ้ายาของบุหรีไ่ ฟฟ้ า
CST008
การศึกษาพลศาสตร์ของอนุภาคและการถ่ายเทความร้อนในฟลูอไิ ดซ์เบดโดยใช้แบบจําลอง CFDDEM
CST009
อิทธิพลของครีบเข็มหน้าตัดวงกลมต่อสมรรถนะของอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบครีบผสม
CST010
การศึกษาและออกแบบระบบระบายความร้อนและความชืน้ จากการเก็บรักษาข้าวเปลือก
CST011
การจําลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของหัวเผา LPG ทีใ่ ช้ในการขึน้ รูปถังพลาสติก PE โดยพลศาสตร์
ของไหลเชิงคํานวณ
CST012
วิเคราะห์การกระจายของวัสดุภายในถังหมุนอย่างต่อเนื่องเพือ่ การอบแห้งสําหรับวัสดุทาง
การเกษตร
CST013
การจําลองระบบเติมอากาศแบบหมุนเวียนนํ้าด้วยพลังงานแสงแดด
CST014
การศึกษาการพาความร้อนแบบบังคับสําหรับของไหลทีม่ คี วามหนืด ในการไหลแบบคูเอทระหว่าง
แผ่นราบคู่ขนาน
CST015
การจําลองระบบปรับอากาศแบบลดอุณหภูมเิ ข้าใกล้จุดนํ้าค้างแบบไฮบริด
CST016
การวิเคราะห์ความเค้นถังเก็บลมด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
CST017
การจําลองเครื่องอบแห้งปล่องแดด
CST019
ผลของตําแหน่งทางเข้าอากาศทีม่ ตี ่อการไหลแบบหมุนควงภายในเตาฟลูอไิ ดซ์เบดแก๊สซิไฟเออร์
CST020
Internal Circulation Characteristics of Slug Flow for Liquid-Liquid Extraction in Scaled-Up
Microchannel
CST021
การแก้ปัญหาการเสียรูปในกระบวนการกลึงชิน้ ส่วนแม่พมิ พ์ยางล้อ
CST022
การศึกษาสัมประสิทธิแรงบิดเชิงสถิตย์ของกังหันลมแบบซาโวเนียสโดยพลศาสตร์ของไหลเชิง
คํานวน
CST023
การจําลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาแก๊สแรงดันสูงชนิดประหยัดแก๊สโดยพลศาสตร์ของไหลเชิง
คํานวณ
CST024
การคํานวณภาระทําความเย็นสําหรับศูนย์ขอ้ มูล
CST025
การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างรถกอล์ฟสําหรับการปรับใช้เป็ นรถขนย้ายผูบ้ าดเจ็บขนาด
เล็ก
CST026
การวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขเพื่อหาผลกระทบเนื่องจากการอัดความดันภายในเครื่องยนต์
สเตอร์ลงิ ชนิดเบต้าบนแหล่งอุณหภูมคิ งที่
Dynamics Systems, Robotics and Control (DRC)
DRC002
Design and Improvement of a Manta Inspired Soft Robot Using Finite Element Analysis
DRC003
Mathematical model and controller design of hand exoskeleton for rehabilitation of patient
with stroke
DRC004
การระบุเอกลักษณ์แบบวงปิ ดและการปรับแต่งตัวควบคุมชนิด PID สําหรับเครื่องผสมแบบภายใน
DRC005
Stabilization of Virtual Drone
DRC006
Design of Wearable-sensor-based Fall Prediction System
DRC007
การพัฒนาระบบสแกนวัตถุสามมิตดิ ว้ ยภาษาไพทอนสําหรับวิศวกรรมย้อนกลับ

DRC010
DRC011

ระบบควบคุมแบบเฟสนําหน้าสําหรับระบบลูกตุม้ กลับทาง
การใช้การปรับสัญญาณเข้าแบบวงปิ ดร่วมกับทฤษฎีการป้ อนกลับเชิงปริมาณดีสครีตสําหรับลดการ
สันสะเทื
่
อนในระบบทีม่ กี ารสัน่
DRC012
การศึกษาผลกระทบของความดันต้านกลับต่อประสิทธิภาพเชิงปริมาตรของเครื่องยนต์ดเี ซล
DRC013
การพัฒนาระบบควบคุมสําหรับระบบการให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติ
DRC014
การพัฒนาแขนกล 3 แกนสําหรับระบบควบคุมแรงแบบสะท้อนกลับ
DRC015
การพัฒนาและควบคุมการเคลื่อนทีส่ าํ หรับหุ่นยนต์ทาํ ความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
DRC016
การวิเคราะห์แรงสันสะเทื
่
อนทีม่ ผี ลกระทบต่อการขับเคลื่อนของระบบลิฟต์ กรณีศกึ ษา
สําหรับลิฟต์ในอาคารความสูงปานกลาง ในประเทศไทย
Energy Technology and Management (ETM)
ETM001
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ ส่าหรับการออกแบบกรอบอาคารกรณีศกึ ษา
ETM004
ปั ญหาอัตราการไหลของนํ้าเย็นในระบบปรับอากาศในอาคารประเภทโรงแรมและห้างสรรพสินค้า
ETM007
การวิเคราะห์และพัฒนาการออกแบบเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดระบายความร้อนด้วยนํ้า
ETM008
เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบสันขนาดย่
่
อมสําหรับชุมชน
ETM009
การพัฒนาโรงอบแห้งแผ่นยางพาราขนาดเล็กสําหรับชุมชนโดยใช้ความร้อนจากรังสีอนิ ฟราเรด
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
ETM010
การจําลองการใช้พลังงานในอาคารโดยใช้เทคโนโลยีแบบจําลองสามมิติ
ETM012
การเพิม่ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนตัวเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้ าแบบไม่
สมํ่าเสมอ
ETM013
การศึกษาอัตราการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนเมื่อความยาวส่วนกัน
ความร้อนและส่วนควบแน่นเปลีย่ นแปลง
ETM014
การกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยวิธดี กั จับด้วยนํ้าร่วมกับการดูดซับด้วยถ่านกัม
มันต์
ETM016
INVESTIGATION OF A PHOTOVOLTAIC/THERMAL SOLAR SYSTEM
ETM017
การประยุกต์ใช้หวั ฉีดสร้างฟองขนาดเล็กเพื่อกําจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพ
ETM018
การจําลองโรงไฟฟ้ าปล่องลมแดดแบบหลังคาเอียงขนาด 500 กิโลวัตต์ ทีใ่ ช้ความร้อนทิง้ จาก
อุตสาหกรรม
ETM019
การประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบลดอุณหภูมเิ ข้าใกล้อุณหภูมจิ ุดนํ้าค้างโดยใช้สารดูด
ความชืน้ ร่วมด้วยสําหรับประเทศไทย
ETM020
A Reference System Architecture for Integrated Energy and Water in a Hospital
ETM021
การพัฒนาดัชนีชว้ี ดั สมรรถนะพลังงานของกรอบอาคารสําหรับห้องนังเล่
่ นของอาคารบ้านทีอ่ ยู่อาศัย
ETM022
ผลของรูปแบบการป้ อนข้าวต่อสมรรถนะเครื่องกะเทาะข้าว
ETM023
การทดลองเพื่อศึกษาเครือ่ งอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ ครีบและแผ่นกัน้
ETM024
การพัฒนาเครื่องอบแห้งเนื้อปลานิลโดยการใช้อากาศไหลเวียนกลับเพื่อลดการสิน้ เปลืองพลังงาน
ETM027
การพัฒนาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยการเปลีย่ นคอยล์รอ้ นให้มกี ารระบายความร้อนร่วม
(อากาศ-นํ้า)
ETM028
การผลิตถ่านจากเหง้ามันสําปะหลังอัดแท่งด้วยเตาไพโรไลซิสแบบแก๊สหมุนวนปิ ด
ETM029
การศึกษาสมรรถนะการทํางานและแนวทางการประหยัดพลังงานของเครื่องทํานํ้าเย็น (กรณีศกึ ษา
อาคารประเภทโรงแรม)

ETM030

The Energy consumption and Potential of Energy Saving in the Cardboard of Package
Production Industry
ETM031
การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพและอัตราการทําแห้งยางพารา (ยางแผ่นดิบยางและแผ่น
ตากแห้ง) เพื่อผลิตเป็ นยางแผ่นรมควัน
ETM033
การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการผลิตข้าวเม่าแห้ง
ETM034
การพัฒนาเครื่องปรับอากาศโดยใช้พลังงานร่วมจากเซลล์แสงอาทิตย์
ETM035
การศึกษาการระบายอากาศแบบธรรมชาติภายในอาคาร ด้วยระบบหลังคาแสงอาทิตย์แบบหนึ่ง
ช่องทางไหล
ETM036
การพัฒนาเครื่องอบแห้งเนื้อปลานิลโดยการใช้อากาศไหลเวียนกลับร่วมกับวัสดุพรุนชนิดตาข่ายส
เตนเลสเพื่อลดการสิน้ เปลืองพลังงาน
ETM037
การศึกษาเชิงตัวเลขของการระบายอากาศแบบธรรมชาติภายในอาคารด้วยระบบหลังคาแสงอาทิตย์
แบบหนึ่งช่องทางไหล
Thermal Systems and Fluid Mechanicals (TSF)
TSF001
การวางแผนระบบจดการพลังงานในระบบทําความเย็นปรับอากาศด้วยวัฏจักรการทําความเย็นแบบ
อัดไอในหอระบายความร้อนเพื่ออนุรกั ษ์พลังงานโดยใช้การตัดสินใจแบบฟั ซซี่
TSF002
การศึกษาทดลองรูปแบบการไหลแบบสองสถานะและการถ่ายเทความร้อนในไมโครแชนแนลฮีตซิงก์
TSF003
การศึกษาการไหลของอากาศในห้องเป่ าลมเย็นทีส่ ง่ ผลต่ออุณหภูมเิ มล็ดกาแฟของเครื่องคัวเมล็
่ ด
กาแฟขนาดเล็ก
TSF004
การอบแห้งพริกด้วยระบบสุญญากาศ
TSF005
การศึกษาการการถ่ายเทความร้อนบนพืน้ ผิวทีก่ ลุ่มเจ็ทเปลวไฟพุ่งชน
TSF006
การศึกษาความดันกระแทกของลําพุ่งทีส่ ร้างจากอุปกรณ์นําส่งยาแบบไร้เข็มด้วยหลักการกระแทก
TSF007
การพัฒนาเครื่องรีไซเคิลทินเนอร์
TSF008
การพัฒนาการกลันเอทานอลด้
่
วยรังสีอาทิตย์โดยการใช้คลื่นอัลตราโซนิค
TSF009
การศึกษาอัตราการอบแห้งทีม่ ผี ลต่อความสูงของข้าวโพดในฟลูอดิ ไดซ์เบดแบบแนวตัง้ โดยใช้ฮตี ปั ม๊
ร่วมกับฮีตเตอร์ เป็ นความร้อนเสริม
TSF010
การออกแบบและสร้างเครื่องควบแน่นแบบเปลือกและท่อ สําหรับชุดสาธิตกังหันไอนํ้า
TSF011
ผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกบอลในวาล์วกันกลับทีม่ ตี ่อขีดจํากัดสมรรถนะการทํางานของ
ท่อความร้อนแบบสันวงรอบที
่
ม่ วี าล์วกันกลับ
TSF012
การศึกษาการถ่ายเทความร้อนบนพืน้ ผิวทีต่ ดิ ครีบโดยใช้น้ําเป็ นตัวกลางในการระบายความร้อน
TSF013
ผลกระทบขนาดความกว้างทางเข้าของใบพัดต่อสมรรถนะของเครื่องสูบนํ้าหอยโข่งแบบดูดสองทาง
TSF014
คุณลักษณะการเปลีย่ นแปลงความดันลมในช่วงเริม่ ทํางานของระบบห้ามล้อชนิดลมอัดของรถจักร
TSF015
การศึกษาเชิงทดลองถึงอิทธิพลของวงแหวนข้าวหลามตัด-วงรีภายในอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อน
ทีม่ ตี ่อคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและพฤติกรรมการไหล
TSF016
การศึกษาลักษณะมุมบิดของใบพัดทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพของเครื่องสูบนํ้าชนิดไหลตามแนวแกน
TSF017
การศึกษาออกแบบและสร้างใบพัดเครื่องสูบนํ้าชนิดไหลตามแนวแกน
TSF018
การศึกษาเชิงทดลองการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคอากาศส่วนทีส่ องในถังอบแห้ง
TSF019
ค่าประสิทธิผลการนําความร้อนในวัสดุพรุนเม็ดกลมอัดแน่นแบบเปี ยกกรณีค่าความพรุน
เปลีย่ นแปลง

TSF020
TSF021

การจําลองเชิงตัวเลขสําหรับโรงไฟฟ้ าโออาร์ซที ใ่ี ช้ความร้อนทิง้ จากศูนย์ขอ้ มูล
คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อน และการไหลของอากาศผ่านครีบระบายความร้อนแบบแผ่นและ
แท่ง
TSF023
การทดสอบเพื่อลดความชืน้ ในโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สาํ หรับการอบแห้งกล้วยตาก
TSF026
การศึกษาสมรรถนะการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศทีป่ รับเปลีย่ นสารทําความเย็น R-410A
เป็ น R-32
TSF027
การพัฒนาแบบจําลองของท่อลมทีค่ าํ นึงถึงการรัวและการสู
่
ญเสียความร้อนของลมภายในท่อและ
การพัฒนาโนโมแกรมเพื่อหาคําตอบของแบบจําลอง
TSF028
วิธกี ารหาค่าเอนโทรปี ทต่ี ่ําทีส่ ดุ สําหรับครีบตามแนวยาวทีม่ โี ปรไฟล์สเ่ี หลีย่ มภายใต้สภาวะลด
ความชืน้
TSF029
ผลกระทบของการไหลกึง่ เสถียรทีม่ ตี ่อการกระจายอุณหภูมแิ ละความดันของสารทําความเย็น R32
ทีไ่ หลในท่อคาปิ ลลารีท่ ข่ี ดเป็ นเกลียวก้นหอย
TSF030
การเพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องทํานํ้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผ่นสะท้อนแสง
TSF031
การศึกษาเชิงการทดลองการถ่ายเทความร้อนของฉนวนความร้อนไหลวัสดุพรุนชนิดเส้นใยสแตน
เลนร่วมกับตาข่ายสแตนเลสแบบประกบสามชัน้
TSF032
ผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกบอลในวาล์วกันกลับทีม่ ตี ่อขีดจํากัดสมรรถนะการทํางานของ
ท่อความร้อนแบบสันวงรอบที
่
ม่ วี าล์วกันกลับ
TSF034
การศึกษาพฤติกรรมและคุณภาพของขนมจีนอบแห้งด้วยลมร้อน
TSF036
อิทธิพลของสภาวะอากาศภายในโรงเรือนระบบปิ ดต่อการถ่ายเทความร้อนของไก่พนั ธุเ์ นื้อ
TSF037
อิทธิพลของอุณหภูมกิ ารอบแห้งทีส่ ง่ ผลต่อผงกระเจีย๊ บแดงโดยวิธกี ารอบแห้งแบบพ่นฝอย
TSF038
อิทธิพลของพลังงานไมโครเวฟ อินฟราเรดและพลังงานไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรดต่อการอบแห้ง
ขมิน้ ชัน
TSF039
การจําลองการถ่ายเทความร้อนและความดันสูญเสียภายในเครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อนแบบแผ่น
เมื่อสารทํางานมีการเปลีย่ นสถานะ
TFS040
การวิเคราะห์คุณสมบัตขิ องซีเมนต์เพสต์ โดยการอบแห้งด้วยเครื่องไมโครเวฟระบบสุญญากาศ
TSF041
ชุดทดลองต้นทุนตํ่าสําหรับหาค่าสัมประสิทธิการนํ
์ าความร้อนของผ้าทอ
TSF042
การศึกษาอิทธิพลของแผ่นออริฟิซต่อค่าเลขคาวิเตชันภายในถั
่
งปฏิกรณ์แบบไฮโดรไดนามิกส์คาวิ
เตชัน่
Alternative Energy and Combustion (AEC)
AEC001
อิทธิพลของการไหลแบบหมุนวนต่อพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาแก๊สหุงต้มแรงดันสูงโดยวิธี
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ
AEC003
โปรแกรมเลือกใช้กงั หันนํ้าผลิตกระแสไฟฟ้ าชนิดเพลตันขนาดไม่เกิน 100 กิโลวัตต์
AEC004
อิทธิพลของวัสดุพรุนต่อความไม่เสถียรของเปลวไฟแบบผสมมาก่อนของก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
สังเคราะห์
AEC005
อิทธิพลของตําแหน่งการจ่ายอากาศทุตยิ ภูมใิ นการเผาไหม้ร่วมระหว่างไม้อดั เม็ดและถ่านหินบิทู
มินสั ภายในเตาเผาไหม้ฟลูอไิ ดซ์เบดแบบหมุนเวียน
AEC006
Catalytic oxidation of diesel particulate matter by using silver as the oxidative catalyst
AEC007
การออกแบบและสร้างหัวเผาวัสดุพรุนแบบวงแหวนทีม่ กี ารเหนี่ยวนําอากาศด้วยตนเอง

AEC008

การศึกษาการผลิตไฮโดรเจนผ่านกระบวนการรีฟอร์มมิง่ จากไอเสียด้วยตัวเร่งปฏิกริ ยิ าชนิด
แพลทินมั และโรเดียมบนตัวรับรองอะลูมนิ ่า
AEC009
การออกแบบและหาประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากกังหันลมแนวตัง้ โดยใช้ NACA0012
AIRFOILS
AEC010
หัวพ่นไฟแบบวัสดุพรุนโดยใช้แกรบเป็ นเชือ้ เพลิง
AEC011
การศึกษาเครื่องทํานํ้าร้อนด้วยหัวพ่นไฟทีใ่ ช้น้ํามันเครื่องใช้แล้วเป็ นเชือ้ เพลิง
AEC012
การผลิตเชือ้ เพลิงแก๊สจากชีวมวลโดยผ่านกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันในหน่
่
วยผลิตแบบสามขัน้
AEC013
การจําลองเชิงตัวเลขการผลิตไฟฟ้ าจากความร้อนทิง้ ด้วยใช้โรงไฟฟ้ าโออาร์ซี
AEC015
การพัฒนาหัวเผาวัสดุพรุนสองชัน้ ของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนชนิดตาข่ายสแตนเลส
AEC017
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการปลดปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยกําลังอัด
ทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงดีเซลผสมนํ้ามันไพโรไลซีสจากพลาสติก
AEC018
แนวทางการลดปั ญหาเกิดเดโพสิตบนท่อไอนํ้าร้อนยวดยิง่ จําลองการไหม้ฟางข้าวร่วมกับถ่านหินแอ
นทราไซด์ในเตาเผาไหม้ตะกรับแบบขัน้
AEC019
ผลกระทบของปริมาณสารเติมแต่งเกาลินต่อการลดปั ญหาเดโพสิตบนท่อไอนํ้าร้อนยวดยิง่ จําลอง
จากการเผาไหม้ฟางข้าวร่วมกับแกลบในเตาเผาไหม้ตะกรับแบบขัน้
AEC020
ผลของขนาดรูหวั ฉีดต่อคุณลักษณะการเผาไหม้ของเตาแก๊สหุงต้มขนาด KB-5 ทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงแก๊สชีว
มวล
AEC021
อิทธิพลขนาดรูทางเข้าอากาศส่วนทีส่ องต่อสมรรถนะการเผาไหม้ของเตาแก๊สหุงต้มขนาด KB-8 ทีม่ ี
วัสดุพรุน
AEC022
ผลของเส้นผ่าศูนย์กลางวงแหวนวัสดุพรุนและความพรุนทีม่ ตี ่ออุณหภูมขิ องหัวเผา KB-5
AEC023
ศึกษาการสึกหรอของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 4 จังหวะ สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้ า
ขนาดเล็กเมื่อใช้ก๊าซชีวมวลจากเหง้ามันสําปะหลังเป็ นเชือ้ เพลิง
AEC024
การพัฒนาเตาแก๊สหุงต้มชนิด KB-15 โดยใช้วสั ดุพรุนแบบเส้นใยโลหะร่วมกับเปลวไฟแบบหมุนวน
Aerospace and Marine Engineering (AME)
AME001
การสร้างแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการทดสอบความแข็งแรงในแนวดิง่ ของยางล้อไร้ลม
AME002
การปรับเทียบ IMU ชนิดต้นทุนตํ่าด้วยวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน
AME004
การเพิม่ ประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ของอากาศยานไร้คนขับทีม่ ชี ุดพวงหางแบบ Twinboom โดยเปลีย่ นเป็ นแบบ Canard ด้วยวิธอี ากาศพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ
AME005
การวิเคราะห์แรงยกของแพโซลาร์เซลล์ภายใต้ภาระกรรมทางอากาศพลศาสตร์
AME006
การวิเคราะห์แรงยึดโยงของแพโซลาร์เซลล์ภายใต้ภาระกรรมทางอากาศพลศาสตร์
AME007
การทดสอบผลของแผ่นครีบควบคุมการเคลื่อนทีแ่ ละเสถียรภาพของยานใต้น้ําไร้คนขับระยะที่ 3
ของกองทัพเรือไทย
AME008
การเปรียบเทียบผลการทดสอบและการวิเคราะห์การเคลือ่ นทีแ่ ละเสถียรภาพของยานใต้น้ําไร้คนขับ
ระยะที่ 3 ของกองทัพเรือไท
AME009
การออกแบบโครงสร้างและการทดสอบการสันสะเทื
่
อนของดาวทียมแนคแซท
AME011
Estimation of Patrol Gunboat’s Hull Resistance using the Lattice-Boltzmann Program: XFlow
AME012
Investigation on Torque and Shear Stress of Voith Schneider Propeller (VSP) under Sea
Waves
AME013
การออกแบบและสร้างท่อร่วมไอดีสาํ หรับรถฟอร์มลู ่า

AME014
AME017

การพัฒนาระบบป้ องกันเพรียงในท่อนํานํ้าทะเลสําหรับเรือในกองทัพเรือ
การศึกษาปฏิกริ ยิ าการออกซิเดชันของคาร์
่
บอนแบลคบนตัวกรองมัลไลท์และคอร์เดียไรท์ ด้วย
วิธกี ารวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงนํ้าหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัตทิ างความร้อน
AME018
การจําลองเชิงตัวเลขอากาศพลศาสตร์ของรถกระบะแบบ ตอนเดียว ตอนครึง่ และสองตอน
AME019
Assessing Real-world Energy Consumption of Plug-in Hybrid Electric Vehicle Adoption
Scenario in Bangkok
AME020
ลักษณะการสึกหรอของโลหะทีม่ กี ารปนเปื้ อนเขม่าในสารหล่อลื่นโดยใช้การทดสอบโฟร์บอล
AME021
การออกแบบแท่งดินขับทรงกระบอกกลวงในมอเตอร์จรวดขนาดเล็กสําหรับรูปร่างแรงขับแบบสมดุล
AME022
การออกแบบและพัฒนารถสามล้อไฟฟ้ า
AME024
คุณลักษณะคลื่นความดันภายในระบบท่อไอเสียเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน ขนาด 1600 cc กรณีตดิ ตัง้
หม้อพักไอเสียชนิดดูดซับคลื่นเสียงแบบไส้ตรง
AME025
Modeling and Simulation of Propeller at Low Reynolds Numbers
Biomechanics and Bioengineering (BME)
BME001
อิทธิพลของรูปร่างหลุมขนาดจุลภาคต่อกลไกลการดักจับอนุภาค
BME002
การออกแบบโครงสร้างนิกเกิลสําหรับดักจับเซลล์เม็ดเลือดแดงด้วยแรงแม่เหล็ก
BME003
กลไกทีม่ จี ุดศูนย์กลางการเคลื่อนทีร่ ะยะไกลสําหรับการกายภาพบําบัดข้อเท้า
BME004
การศึกษาปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการซึมผ่านของนํ้าในวัสดุพรุนชืน้ น้อย (1มิต)ิ
BME005
อัลกอริทมึ ประมาณค่าของแขนสําหรับการฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยใช้สายรัดแขน MYO
BME006
การประมาณแรงกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้ ากล้ามเนื้อในการทํากายภาพบําบัดกล้ามเนื้อแขน
BME007
การจําแนกสัญญาณไฟฟ้ ากล้ามเนื้อตามเวลาจริงเพื่อควบคุมมือหุ่นยนต์ดว้ ยหลักการ machine
learning
BME008
การประยุกต์ใช้ลาํ เจ็ทนํ้าทีผ่ ลิตจากชุดขับจากแม่เหล็กไฟฟ้ าเพื่อการเจาะกระดูก
BME009
Design of Four-Bar Prosthetic Knee with Natural Flexion during Stance Phase
BME010
เครื่องต้นแบบระบบฆ่าเชือ้ ด้วยรังสียวู ซี สี าํ หรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
BME011
การออกแบบสปิ นเดิลเสริมในเครื่องซีเอนซีมลิ ลิง่ 5 แกนสําหรับการขัดหัวสะโพกเทียม
Engineering Education (EDU)
EDU001
การพัฒนาสือ่ การสอนเรื่องการตรวจวัดพลังงานในอาคารโดยใช้เทคโนโลยีความเป็ นจริงเสมือน
EDU002
การออกแบบและสร้างเครื่องหอทําความเย็นสําหรับใช้ในวิชา ChE382 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมเคมี 2
EDU003
การจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกในรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรม
EDU004
การใช้เทคนิคฮาร์ดแวร์ในวงลูปด้วยต้นแบบด้วยความรวดเร็วในการสาธิตการควบคุมสัญญาณ
ความต่างศักดิของวงจรตั
วต้านทาน-ตัวเก็บประจุ
์
Applied Science for Mechanical Engineering (ASM)
ASM001
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดดอกเกลือและอุณหภูมนิ ้ําเกลือต้มในกระบวนการต้มเกลือ อ.
บ้านดุง จ.อุดรธานี
ASM002
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบละเอียดของเครื่องบิน
ASM003
การวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคลาดเคลื่อนในกระบวนการกัดลวดลายแก้มยางล้อของ
แม่พมิ พ์ยางล้อ
ASM004
การออกแบบและสร้างเครื่องทําความสะอาดจ่อไหมพลาสติก
ASM005
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาแผลกดทับ

ASM006
ASM007
ASM008

การศึกษา และพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุข์ า้ ว
วิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนพัฒนาเครื่องรีไซเคิลทินเนอร์
การวิเคราะห์ตน้ ทุนผลิตภัณฑ์วธิ ตี น้ ทุนรวมเพื่อประเมินความสามารถในการทํากําไร กรณีศกึ ษา
โรงงาน พี แอนด์ พี ฟู้ด
ASM009
การศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งพืชผลทางการเกษตรสําหรับครัวเรือน
ASM010
การศึกษาการอบแห้งกุหลาบโดยใช้ลมร้อนจากคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศร่วมกับขด
ลวดความร้อน
ASM011
การศึกษาเตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกโดยใช้ฟิลม์ ปรอทเป็ นตัวสะท้อนแสง
ASM012
Robust synchronization in arrays of coupled neural networks with interval time-varying
delays and leakage term
ASM013
EXPONENTIAL STABILITY FOR BAM NEURAL NETWORKS WITH INTERVAL TIMEVARYING DELAYS
ASM014
The Robust H-infinity Performance for the Uncertain Neutral Systems with Interval Timevarying Delays
ASM015
การประยุกต์ใช้วธิ กี ารถดถอยแบบเส้นตรงเชิงพหุในการประเมิน กําลังรับแรงอัดของซีเมนต์เพสต์
ผสมเถ้าลอยและนาโนซิลกิ า
ASM016
ตัวแบบสินค้าคงคลังสําหรับการขายแบบร่วมกลุ่มกันซือ้ ภายใต้ระยะเวลาคอยสินค้ามีค่าไม่แน่นอน
ASM019
การตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองและจุลนิ ทรียใ์ นอากาศภายในห้องเรียนปรับอากาศ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ASM020
Exponential stability of switched dynamical systems with nonlinear perturbed and mixed
time-varying delays via stable and unstable subsystem
ASM022
Exponential H-infinity control of neural network with interval and distributed time-varying
delays via feedback control
ASM23
ปั ญหาการจัดเส้นทางเดินรถทีม่ เี ป้ าหมายหลากหลาย
Heat Transfer Enhancement (HTE)
HTE001 Numerical Study of Al2O3–Water Nano fluid Flow and Heat Transfer in a Tube with Angled Rings
HTE002 ผลของแรงดันไฟฟ้ าทีม่ ตี ่อกระบวนการถ่ายเทความร้อนและการกระจายตัวของอุณหภูมขิ องกระจกอิเล็กโตร
โครมิก
HTE003 Heat Transfer and Uniformity of Swirling Impinging Jet on Flat Plate using Three-Start Spirally Twisted
Nozzle
HTE004 Drying kinetic of peppercorns in a fluidized-bed dryer equipped with baffle turbulators
HTE005 อิทธิพลของความสูงและตําแหน่ งของปี กสีเ่ หลีย่ มต่อพฤติกรรมความดันตกคร่อมและการถ่ายเทความร้อน
ในเครื่องแลกเปลีย่ นความร้อนแบบครีบ-ท่อ
HTE006 The Effect of Oil Palm Pressing to Break before Drying for Activating Drying Rate
HTE007 การประเมินสมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ทม่ี กี ารติดตัง้ ตัวสร้างการไหลแบบ
วอร์เท็กซ์ชนิดแผ่นกัน้ เอียง
HTE008 ศึกษาลักษณะการถ่ายเทความร้อนในท่อแลกเปลีย่ นความร้อนทีม่ กี ารสอดใส้แผ่นบิดคู่ อิทธิพลของการลด/
เพิม่ อัตราส่วนการบิด

HTE009 Effect of Air Flow Rate and installed insulator on the Reducing Heat Loss of the Multi-Purpose Dryer
using Biomass Energy for Community
HTE010 การเพิ่มการถ่ ายเทความร้อนของแผ่นระนาบโดยใช้คลื่นเหนือเสียงความถี่ 20 kHz ที่ถูกปล่อยจากหัว
กําเนิดคลื่นเหนือเสียงแบบจุ่ม
HTE011 การศึกษาพฤติกรรมการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ทีม่ กี ารติดตัง้ แผ่นกัน้ รูปคลื่นไซน์
HTE012 อิทธิพลของกลุ่มเจ็ทพุ่งชนต่อการกระจายตัวของการถ่ายเทความร้อนและความดันตกคร่อมในอุปกรณ์ผลิต
อากาศร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
HTE013 ผลของความสูงห้องในห้องหัวฉีดที่มตี ่อโครงสร้างเปลวไฟและการถ่ายเทความร้อนของเจ็ทเปลวไฟแบบ
หมุนควง
HTE014 การเปรียบเทียบการทํางานของเครื่องพาสเจอร์ไรซ์น้ําผลไม้ดว้ ยภาพถ่ายทางความร้อน

