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ว ย
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ปป 2551
การพลฒนาโปรแกรมชนวยแกขไ ขแบบออโตขแคดเวอรยชน
ชล 2004 ในงานสนวนตนอขยายรถไฟฟฟามหานคร BMCL (สายสรนาตน เงวน) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2559-2560 โครงการพลฒนาสรขางเครชอ
ช งนลบจตานวนลมก กทงข จากบนออนทบาลโดยววธก
ร ารประมวลผลภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาววทยา
ศาสตรยและเทคโนโลยรแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2559-2560
ชาตว (สวทช.)
ปป 2559
มก.

โครงการพลฒนาสรขางระบบลขางแผงเซลลยแสงอาทวต ยยอต
ล โนมลต ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหนง
การเพวม
ช ประสวทธวภาพของกระบวนการผลวต อาหารและการจลด วางอาหารบนถาดของฝฝายครลวการบวน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล

ปป 2560
โครงการพลฒนาโรงงานสาธวต อลจฉรวยะ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการนโยบายววทยาศาสตรย เทคโนโลยรและนวลตกรรมแหนง
ชาตว (สวทน.)
ปป 2561
เครชอขนายศมนยยส งน เสรวมและสรขางความเขขมแขขงใหขศ น
ม ยยวจ
ว ย
ล และพลฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย สาขา มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยส งน เสรวมและสรขางความเขขมแขขงใหขศ น
ม ยยวจ
ว ย
ล และพลฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย
ปป 2562-2564 ระบบการตรวจสอบความสศก หรอของเครชอ
ช งมชอตลด แบบเรรยบไทมยด ว
ข ยแมชชรนววชน
ชล สตาหรลบการวลด โดยตรง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก
งานคณะกรรมการสนงเสรวมววทยาศาสตรย ววจย
ล และนวลต กรรม (สกสว.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- WORAPONG SAWANGSRI, Professor Kai Cheng, Dr. Chao Wang, Dr. Richard Rakowski, Mr. Nico Nelson, "Cutting force–based analysis and
correlative observations on the tool wear in diamond turning of single-crystal silicon", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B:
Journal of Engineering Manufacture 229 (10 ) (2015) 1867-1873
- WORAPONG SAWANGSRI, Professor Kai Cheng, "An innovative approach to cutting force modelling in diamond turning and its correlation
analysis with tool wear", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 230 (3) (2016) 405-415
- WORAPONG SAWANGSRI, Professor Kai Cheng, "Investigation on partitioned distribution of cutting heat and cutting temperature in micro cutting",
International Journal of Mechatronics and Manufacturing Systems 9 (2) (2016) 173-195
- Worrawat Lapsomthop, Nattapol Wongsirirax, Adithep kititeerakol, WORAPONG SAWANGSRI, "Design and experimental investigation on
3-component force sensor in mini CNC milling machine", Materials Today: Proceedings 17 (part4) (2019) 1931-1938
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bearing implants", Jurnal Tribologi 21 (-) (2019) 93-107
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- ธรร ยททธ จรร พงษยอด
ท ม, WORAPONG SAWANGSRI, "Study and Analysis of Machining Process and Prototype Manufacturing Using a Microscale
Machining Method", การประชทมววชาการระดลบชาตว มหาววทยาลลยรลงสวต ประจตาปป 2559 (RSU National Research Conference 2016) (2016)
- WORAPONG SAWANGSRI, นฤพนธย ฉลนทยวเว ชรยร, "Analytical Study and Development in Order for Improvement of Tray Setting Process in Food
Processing of Thai Airway Catering", การประชทมววชาการการววจย
ล ดตาเนวนงานแหนงชาตว ประจตาปป พ.ศ. 2561 (2018)
- WORAPONG SAWANGSRI, ยวษฐา อทด เจนง, "Productivity Improvement for Tray Setting Process in Food Processing of Thai Airway Catering", การ
ประชทมววชาการระดลบชาตวร าชมงคลสกลนคร ครลงน ทรช 1 (2018)
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- WORAPONG SAWANGSRI, Professor Kai Cheng, "An investigation on improved theoretical modelling for surface generation in nanometric
cutting", 6th International Congress of Precision Machining, ICPM2011;
Key Engineering Materials, Volume 496, 2012, Pages 156-161 (2011)
- WORAPONG SAWANGSRI, Professor Kai Cheng, "An experiment-based investigation on the partitioned distribution of cutting heat and cutting
temperature in micro cutting", The 9th International Conference on MicroManufacturing (ICOMM 2014) (2014)
- WORAPONG SAWANGSRI, Professor Kai Cheng, Hui Din, "A novel approach to cutting force modelling in diamond turning and its correlation
analysis on tool wear", 14th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology, EUSPEN 2014 (2014)
- WORAPONG SAWANGSRI, Worrawat Lapsomthop, Nattapol Wongsirirax, Adithep kititeerakol, "Design and experimental investigation on 3component force sensor in mini CNC milling machine", The First Materials Research Society of Thailand International Conference (2017)
- WORAPONG SAWANGSRI, Pattranit Suppasasawat, Vorakrit Thamphanchark, Shilpa Pandey, "Novel Approach of an Intelligent and Flexible
Manufacturing System: A contribution to the Concept and Development of Smart Factory", IEEE International Conference on System Science and
Engineering 2018 (2018)
- WORAPONG SAWANGSRI, Pavit Kiartsilapin, "Design and Development of Remote Controlling System for the Demo Site", 3rd IEEE International
Conference on Robotics and Automation Sciences (ICRAS 2019) (2019)
- WORAPONG SAWANGSRI, Tanapong Parakontan, "Development of the machine vision system for Automated Inspection of Printed Circuit Board
Assembly", 3rd IEEE International Conference on Robotics and Automation Sciences (ICRAS 2019) (2019)
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