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ปป 2560-2561 กขรพชฒนขเครรอร งตตดลขยดอกยขงอชตโนมชตสต ขข หรชบในกระบวนกขรผลตตยขงหลลอดอก ( หชวหนนขโครงกขร ) ไดนรบช ทอนจขกสขขนชกงขนกองทอนสนชบสนอนกขรวตจยช (สก
ว.)
ปป 2560-2562 กขรพชฒนขเครรอร งกระเทขะเปลรอกเพรอร แยกสลวนของเปลรอกกะลขแขขงและเมลขดในปขลธมของกะลข เพรอร ใชนในโรงงขนสกชดนนขข มชนปขลธมแบบไมลใชนไอนนขข ( ผผรน วล ม
โครงกขร ) ไดนรบช ทอนจขกบรตษทช ธนโชคปขลธม จขขกชด
ปป 2560-2562 กขรพชฒนขระบบควบคอมอชตโนมชตเต พรอร รองรชบกขรผลตตแบบ Industrial 4.0 เพรอร เพตมร ประสตทธตภขพในกขรผลตตนนขข มชนปขลธมสขขหรชบโรงงขนสกชดนนขข มชนปขลธมแบบไมล
ใชนไอนนขข ( ผผรน วล มโครงกขร ) ไดนรบช ทอนจขกบรตษทช ธนโชคปขลธม จขขกชด
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
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- Anan Mungwattana, ปอณยนอช ชชยเจรตญธขดข, Chatpun Kamyat, "The Traveling Salesman Problem with Refueling Constraint", กขรประชอมวตชขกขรขลขยงขน
วตศวกรรมออตสขหกขร ประจขขปป พ.ศ.2555 (2012)
- Chatpun Kamyat, "Efficiency Improvement of Rubble Bale Cutting with Specific Weight for Motorcycle Tire Production", กขรประชอมวตชขกขร ครชงน ททร 54
ของมหขวตทยขลชยเกษตรศขสตรธ (2016)
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สม", กขรประชอมสชมมนขเชตงวตชขกขรดนขนกขรจชดกขรโลจตสตตกสธและโซลอปอ ทขขนครชงน ททร 16 (2016)
- ณชฐนชย อนอตรอชงกผร, Anan Mungwattana, Chatpun Kamyat, "Improving Plant Layout to Accommodate the Needs of Customers under Sales Forecasts
are Uncertain A Case Study: Hard Disk Drive ComponentManufacturing Industry", กขรประชอมวตชขกขรดนขนกขรพชฒนขกขรด ขเนตนงขนทขงออตสขหกรรมแหลงชขตตครชงน ททร
8 ประจ ขปป 2560 (2017)
- ศตรนต ลชกษณธ จชนทรธหมรนร ไวย, Anan Mungwattana, Chatpun Kamyat, "Porductivity Improvement and Inventory management using Toyota Production
System", กขรประชอมวตชขกขรขลขยงขนวตศวกรรมออตสขหกขร ประจขขปป พ.ศ.2560 (2017)
- อนงคธนขฏ สขรเดช, Anan Mungwattana, Chatpun Kamyat, "Cycle time reduction of HSA semi-automation line using line balancing", กขรปะชอมวตชขกขรขลขย
งขนวตศวกรรมออตสขหกขร ประจขขปป พ.ศ.2560 (2017)
- เจนณรงคธ โทตตวลช , Anan Mungwattana, Chatpun Kamyat, "Productivity Improvement in Body vehicle production by ECRS Technique", กขรประชอมวตชขกขร
และประกวดนวชตกรรมบชณฑตตศศกษขแห?งชขตต ครชงน ททร 1 (2017)
ระดชบนขนขชขตต
- Chatpun Kamyat, "SOLVING THE OIL DELIVERY TRUCKS ROUTING PROBLEM WITH MODIFY MULTI-TRAVELING SALESMAN PROBLEM APPROACHCASE
STUDY: THE SME'S OIL LOGISTIC COMPANY IN BANGKOK THAILAND", MakeLearn & TIIM 2015 conference;Managing Intellectual Capital and Innovation
for Sustainable and Inclusive Society (2015)
- นขยชชชวขลยธ สอนศตร,ต นขงสขวไพรทพนต ขศ พตมพตสขร, Chatpun Kamyat, Chatchapol Chungchoo, "Design and Manufacturing a Precision Standard Weight of
Mass Part I: Design Stage", International Conference on Simulation and Modelong (2017)
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