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ส าขาเชรย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การอบแหขงขลน
ข สมงสตาหรลบอาหารและวลส ดบชว
ร ภาพ (Drying Technology), พลศาสตรยของไหลเชวงคตานวณ (Computational fluid
dynamics, CFD), ววธว
ร เว คราะหยอนบภาคไมนตอ
น เนชอ
ช ง (Discrete element method, DEM), พลศาสตรยของกกาซและของแขขงในการไหล
แบบสองเฟส (CFD-DEM)

งานส อน
Computer Methods for Mechanical Engineering
Engineering Drawing
Engineering Mechanics I
Finite Volume Method for Comp. Fluid Dyn.
Introduction to Computational Fluid Dynamics
Laboratory for Food Engineering II
Life Skills For Undergraduate Student
Mechanical Engineering Laboratory I
Mechanical Engineering Laboratory II
Mechanical Engineering Project Preparation
Mechanical Engineering Projects
Mechanical Engineering Projects Preparation
Power Plant Engineering
Special Mechanical Engineering Laboratory
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2555-2557

การผลวต กลขวยไขนผงโดยววธท
ร าต แหขงแบบโฟมแมท ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากทบนอบด หนบนววจย
ล มก.

ปป 2555-2557

การผลวต กลขวยไขนผงโดยววธท
ร าต แหขงแบบโฟมแมท ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากสตานลก งานกองทบนสนลบสนบนการววจย
ล (สกว.)

ปป 2558-2559

การพลฒนาเครชอ
ช งเคลชอบเมลขด ขขาวสารดขวยกระบวนการฟลมอไ
ว ดซยเบด (ระยะ2) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากคณะววศ วกรรมศาสตรย กตาแพงแสน

ปป 2558-2560 ระบบโปรเเกรมตรวจตวด ตามสภาพอบปกรณยส าต หรลบอบปกรณยหมบนของโรงไฟฟฟาเเมนเมาะดขวยระบบอลจฉรวยะ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากการไฟฟฟา
ฝฝายผลวต โรงไฟฟฟาเเมนเมาะ
ปป 2559
การพลฒนาเครชอ
ช งผลวต ขขาวเคลชอบสมบนไพรดขวยกระบวนการฟลมอไ
ว ดซยเบดชนวด ฉรด พนนสารเคลชอบจากดขานลนาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากทบนอบด
หนบนววจย
ล มก.
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Preeda Prakotmak, "Modeling Heat and Mass Transfer in Drying of Single-kernel Brown Rice", วารสารววชาการพระจอมเกลขาพระนครเหนชอ 24 (3)
(2014) 634-643
- Preeda Prakotmak, "Modeling Coupled Transport Phenomena and Mechanical Deformation of Rice during Drying in Fluidized-bed Dryer", ววศ วสาร
ลาดกระบลง 32 (2) (2016) 42-48
- Preeda Prakotmak, "Development of Rice Kernel Coater with Fluidized Bed Process", วารสารววชาการพระจอมเกลขาพระนครเหนชอ 2559 (26(3)) (2016)
385-394
- Preeda Prakotmak, "CFD-DEM simulation of minimum fluidization velocity for gas-solid medium", วารสารสมาคมววศ วกรรมเกษตรแหนงประเทศไทย 25 (1)
(2019) 19-27
- Preeda Prakotmak, "Bottom-Spray Fluidized Bed Coating: Effect of Process Variables on Rice Kernel Coating Efficiency", วารสารววชาการพระ
จอมเกลขาพระนครเหนชอ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) 29 (1) (2019) 82-92
- Preeda Prakotmak, "CFD-DEM SIMULATION OF THE GAS-SOLID FLOW DYNAMICS IN A CONTINUOUS FLUIDIZED BED", ววศ วกรรมสารฉบลบ
ววจย
ล ละพลฒนา 30 (3) (2019) 73-89
- Preeda Prakotmak, ผศ.ดร.สถาพร วลงฉาย, "Simulation of a Fluidized Bed Characteristics using DEM-CFD Coupling", วารสารววศ วกรรมศาสตรย
มหาววทยาลลยเชรยงใหมน 26 (2) (2019) 231-242
ระดลบนานาชาตว
- Preeda Prakotmak, "Finite element modeling of heat and mass transfer in food materials during microwave heating", Journal Of Applied Sciences
Research 9 special (12 ) (2014) 6115-6121
พวมพยครลงข ลนาสบด เมชอ
ช 20/9/63

หนขา 1 จาก 3

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายปรรด า ปรากฏมาก

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววศ วกรรมเครชอ
ช งกล คณะววศ วกรรมศาสตรย กตาแพงแสน

- Preeda Prakotmak, "MODELING ISOSTERIC HEAT OF BANANA FOAM MAT USING NEURAL NETWORK APPROACH", American Journal of
Applied Sciences 2014(11) (8) (2014) 1279-1294
- Preeda Prakotmak, รศ.ดร. สมเกรยรตว ปรลชญาวรากร, ศ.ดร.สมชาตว โสภณรณฤทธว,ธ "Design of Porous Banana Foam Mat to Resist MoistureMigration
Using a 2-D Stochastic Pore Network and ItsTextural Property", Drying Technology 32 (8) (2014) 981-991
- Preeda Prakotmak, "Finite Element Based Model of Parchment Coffee Drying", ววศ วกรรมสาร ม.ข. 42 (1) (2015) 39-49
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชบม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Preeda Prakotmak, "Modeling Heat and Mass Transfer in Drying of Single-kernel Brown Rice", การประชบมววชาการเครชอขนายววศ วกรรมเครชอ
ช งกลแหนง
ประเทศไทย ครลงข ทรช 26 (2012)
- Preeda Prakotmak, "Finite Element Simulation for Parchment Coffee Drying", การประชบมววชาการเครชอขนายววศ วกรรมเครชอ
ช งกลแหนงประเทศไทย ครลงข ทรช 27
(ME-NETT) (2013)
- Preeda Prakotmak, "Modeling Coupled Transport Phenomena and Mechanical Deformation ofRice during Drying in Fluidized-bed Dryer", การ
ประชบมววชาการเครชอขนายววศ วกรรมเครชอ
ช งกลแหนงประเทศไทย ครลงข ทรช 28 (2014)
- Preeda Prakotmak, "Development of Rice Kernel Coater with Fluidized Bed Process", การประชบมววชาการเครชอขนายววศ วกรรมเครชอ
ช งกลแหนงประเทศไทย
ครลงข ทรช 29 (2015)
- Preeda Prakotmak, "Bottom-Spray Fluidized Bed Coating: Effect of Process Variables on Rice Kernel Coating Efficiency", การประชบมววชาการเครชอ
ขนายววศ วกรรมเครชอ
ช งกลแหนงประเทศไทย ครลงข ทรช 30 (2016)
- Preeda Prakotmak, "Development of Rice Kernel Coater by Rotary Fluidized Bed Process", การประชบมววชาการเครชอขนายววศ วกรรมเครชอ
ช งกลแหนงประเทศ
ไทย ครลงข ทรช 31 (2017)
- กษวเดช พวมตะครอง, วรร พงศย รลก วงษยไ ทย, สวทธวผล มาประเสรวฐกบล , ธนลท พศงช ธรรม, Preeda Prakotmak, "Effect of Rotational Speed on Coating Efficiency of
Rotary Fluidized Bed Coater", การประชบมววชาการระดลบชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน ครลงข ทรช 14 (2017)
- Preeda Prakotmak, ดร.สถาพร วลงฉาย, รศ.ดร.สมเกรยรตว ปรลชญาวรากร, ศ.ดร.สมชาตว โสภณรณฤทธว,ธ "Simulation of a Fluidized Bed Characteristics
using DEM-CFD Coupling", การประชบมววชาการสมาคมววศ วกรรมเกษตรแหนงประเทศไทยระดลบชาตว ครลงข ทรช 19
(2018)
- Preeda Prakotmak, "CFD-DEM simulation of minimum fluidization velocity for gas-solid medium", การประชบมววชาการระดลบชาตว IAMBEST ครลงข ทรช 3
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Science and Technology (2018)
- Preeda Prakotmak, ดร.สถาพร วลงฉาย, "Investigation of Particle Dynamics and Heat Transfer in a Fluidized bed Using CFD-DEM Simulation", การ
ประชบมววชาการเครชอขนายววศ วกรรมเครชอ
ช งกลแหนงประเทศไทย ครลงข ทรช 32 (2018)
- Preeda Prakotmak, "Prediction of minimum fluidization velocity of gas–solid fluidized bed using CFD-DEM", โครงการประชบมววชาการววศ วกรรมศาสตรย
ววทยาศาสตรย เทคโนโลยร และสถาปปต ยกรรมศาสตรย ครลงข ทรช 9 (2018)
- Preeda Prakotmak, "CFD-DEM simulation of the gas-solid flow dynamics in a continuous fluidized bed", การประชบมววชาการระดลบชาตว ครลงข ทรช 15
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2018)
- Preeda Prakotmak, สบภาภรณย กลวน
ช เกษร , ฤทธวพ ร กลขาหาญ , "Numerical analysis of mixing of particles in bladed mixers using DEM", การประชบม
ววชาการระดลบชาตว IAMBEST ครลงข ทรช 4. The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering,
Science and Technology
(2019)
- Preeda Prakotmak, "CFD-DEM Simulation of the Gas-Solid Flow Dynamics in a Continuous Fluidized Bed", การประชบมววชาการเครชอขนายววศ วกรรม
เครชอ
ช งกลแหนงประเทศไทย ครลงข ทรช 33 (ME-NETT 33) (2019)
- Preeda Prakotmak, จลก รกฤษณย วรรณผนองใส, ศบภกร เกตบเปลรย
ช น, "CFD-DEM Simulation of Corn Particles in a Fluidized Bed", การประชบมทางววชาการ
ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงข ทรช 58 (2020)
- Preeda Prakotmak, สบร ย
ว ะ มนวงทองหลาง, มลงกราพงศย สายนาค, ววก รานตย ตลนตวโภคา, "Numerical Simulation of the Shaking Separation Phenomenon of
Paddy and Brown Riceusing the Discrete Element Method", The 6th National Food Engineering Conference 2020 (2020)
ระดลบนานาชาตว
- Preeda Prakotmak, Hataitep Wongsuwarn, Somkiat Prachayawarakorn , "Modeling isosteric heat of banana foam mat using neural network
approach", International Congress on Food Engineering and Technology (IFET2012) (2012)
- Preeda Prakotmak, "Modeling couples heat and mass transfer for coffee drying: Determination of moisture diffusivity in coffee components(Coffea
Canephora)", International Drying Symposium 2012 (2012)
- Preeda Prakotmak, รศ.ดร.สมเกรยรตว ปรลชญาวรากร, "Production of banana powder [Musa sp. (AA group) “Kluai Khai”] by foam-mat drying", The 15th
FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013 (2013)
- Preeda Prakotmak, "Finite Element Modeling of Heat and Mass Transfer in Food materials during Microwave Heating", The 4th Rajamangala
University of Technology International Conference (2013)
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- Preeda Prakotmak, รศ.ดร.สมเกรยรตว ปรลชญาวรากร, "Production of banana powder [Musa sp. (AA group) “Kluai Khai”] by foam-mat drying: Shrinkage
and quality", The 4th Rajamangala University of Technology International Conference (2013)
ร างว ล
ล ป ร ะก าศ เก ย
ร รตค
ว ณ
บ /เชวด ชมเ ก ย
ร รตก
ว าร ว จ
ว ย
ล
- รางวลล ประเภทบบคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตรพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2557
ประจตาปป 2559 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชบม ว ช
ว าก าร
- Best Paper Award Computation and Simulation Techniques (CST) ประจตาปป 2561 เรชอ
ช ง "การศศก ษาพลศาสตรยของอนบภาคและการถนายเทความรขอนใน
ฟลมอไ
ว ดซยเบดโดยใชขแบบจตาลอง CFDDEM" จาก การประชบมววชาการเครชอขนายววศ วกรรมเครชอ
ช งกลแหนงประเทศไทยครลงข ทรช 32 รนวมกลบสมาคมววศ วกรเครชอ
ช งกลไทย
- รางวลล นตาเสนอผลงานววจย
ล ดรเดนน กลบม
น ววศ วกรรมเครชอ
ช งกล ประจตาปป 2561 เรชอ
ช ง "การทตานายความเรขวตชาต สบด ในการเกวด ฟลมอไ
ว ดซยเซชลนของฟลมอไ
ว ดซยเบดกกาซของแขขง
โดยใชขแบบจตาลอง CFDDEM" จาก มหาววทยาลลยเทคโนโลยรร าชมงคลอรส าน ววทยาเขตขอนแกนน
- การนตาเสนอบทความววจย
ล ภาคบรรยาย ระดลบดร ววศ วกรรมศาสตรย ประจตาปป 2562 เรชอ
ช ง "การววเคราะหยเชวงตลวเลขของการผสมอนบภาคในเครชอ
ช งผสมแบบใบกวนโดย
ใชข DEM" จาก สถาบลนเทคโนโลยรพ ระจอมเกลขาเจขาคบณทหารลาดกระบลง
- บทความคบณภาพดรเดนน อลนดลบทรช 3 รางวลล บทความดรเดนน (โครงงานววศ วกรรมอาหาร ระดลบปรวญญาตรร) ประจตาปป 2563 เรชอ
ช ง "การจตาลองเชวงตลวเลขของปรากฏการณย
การแยกขขาวเปลชอกออกจากขขาวกลของดขวยการสลน
ช โดยใชขวธ
ว ว
ร เว คราะหยอนบภาคไมนตอ
น เนชอ
ช ง" จาก การประชบมววชาการววศ วกรรมอาหารแหนงชาตว ครลงข ทรช 6 (FENETT 2020)
โดย ภาคววชาววศ วกรรมการอาหาร คณะววศ วกรรมศาสตรย กตาแพงแสน

ผลงานววจย
ล นรเข ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2555 - 20 กลนยายน 2563
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