
หมายเลข ชือ่โครงงาน ภาควิชา ชือ่อาจารยท์ีป่รึกษา จ านวนนิสติ / โครงงาน
วศิวกรรมไฟฟา้ ศ.ดร.เดวดิ บรรเจดิพงศ์ชัย

วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม ผศ.ดร.พชิญ รัชฎาวงศ์

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ผศ.ดร.โปรดปราน บณุยพกุกณะ

วศิวกรรมโยธา ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์

วศิวกรรมโยธา ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ผศ.ดร.อรรถสิทธิ ์สุรฤกษ์

วศิวกรรมเคมี รศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวงัธนโรจน์

วศิวกรรมเคร่ืองกล อ.ดร.สรัล ศาลากจิ

วศิวกรรมเคมี ผศ.ดร.ณัฐพร โทณานนท์

วศิวกรรมโยธา รศ.ดร.ธญัวฒัน์ โพธศิิริ

วศิวกรรมเคมี ผศ.ดร.ณัฐพร โทณานนท์

วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม ผศ.ดร.ศรัณย ์เตชะเสน

วศิวกรรมเคมี ศ.ดร.สุทธชิัย อสัสะบ ารุงรัตน์

วศิวกรรมเคร่ืองกล ผศ.ดร.สมพงษ ์พทุธวิสุิทธศัิกด์ิ

วศิวกรรมเคมี ศ.ดร.สุทธชิัย อสัสะบ ารุงรัตน์

วศิวกรรมเคร่ืองกล ผศ.ดร.สมพงษ ์พทุธวิสุิทธศัิกด์ิ

วศิวกรรมเคร่ืองกล ผศ.ดร.นิพนธ ์วรรณโสภาคย์

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ผศ.ดร.โปรดปราน บณุยพกุกณะ

เงื่อนไขการเขา้ร่วมโครงงานทางวิศวกรรม (ขา้มสาขาวิชา):

          1. โครงงานทางวิศวกรรม (ข้ามสาขาวิชา) ต้องประกอบด้วย นสิิตอย่างนอ้ย 2 ภาควิชา (นสิิตไมเ่กนิ 2 คนต่อภาควิชา รวมไมเ่กนิ 4 คนต่อโครงงาน หรือตามจ านวนที่ระบไุว้ในแต่ละหวัข้อโครงงาน)

          2. มอีาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานจากภาควิชาเดียวกบันสิิตที่เข้าร่วมโครงงาน

          3. แต่ละโครงงานจะได้รับงบประมาณสนบัสนนุค่าวัสดุจากคณะ 15,000 บาท (เบกิจ่ายตามจริง)

หัวขอ้โครงงานทางวิศวกรรม (ขา้มสาขาวิชา) ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4

4

4

4

4

การประเมนิสมรรถนะของการผลิตพลังงานแสงอาทติยด์ว้ยปญัญาประดษิฐ์

Performance assessment of solar energy generation using artificial intelligence

2

4

4

4

SP 1

SP 2 แอพพลิเคชัน่ส าหรับแนะน าเส้นทางภายใตส้ภาพการจราจรแบบทนัเวลา

Mobile Application for Route Suggestion under Real Time Traffic Condition

SP 3 แอพพลิเคชัน่ส าหรับการจัดเส้นทางบริการรับส่งเอกสาร

Mobile Application for Messenger Service Routing

SP 4 อุปกรณล์ดอุณหภมูขิองหนังศีรษะเพ่ือลดผมร่วงเน่ืองจากการท าเคมบี าบดั

SP 9 ถุงมอืแปลภาษา 

GloveTalk

SP 8 Design of Microfluidic blood/plasma separation unit based on microchannel 

technology

SP 5 Weathering Performance of Intumescent Fire Protection Paint

SP 6 Porous carbon as an adsorbent for pesticide/herbicide polluted water

SP 7 Application of hydrodynamic cavitation as an process intensification approach for 

biodiesel production from waste cooking oil
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วศิวกรรมเคร่ืองกล ผศ.ดร.นิพนธ ์วรรณโสภาคย์

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ผศ.ดร.โปรดปราน บณุยพกุกณะ

วศิวกรรมเคร่ืองกล ผศ.ดร.นิพนธ ์วรรณโสภาคย์

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ผศ.ดร.โปรดปราน บณุยพกุกณะ

วศิวกรรมเคร่ืองกล ผศ.ดร.นิพนธ ์วรรณโสภาคย์

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ผศ.ดร.โปรดปราน บณุยพกุกณะ

วศิวกรรมเคร่ืองกล ผศ.ดร.นิพนธ ์วรรณโสภาคย์

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ผศ.ดร.โปรดปราน บณุยพกุกณะ

วศิวกรรมเคร่ืองกล ผศ.ดร.นิพนธ ์วรรณโสภาคย์

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ผศ.ดร.โปรดปราน บณุยพกุกณะ

วศิวกรรมเคร่ืองกล ผศ.ดร.นิพนธ ์วรรณโสภาคย์

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ผศ.ดร.โปรดปราน บณุยพกุกณะ

วศิวกรรมเคร่ืองกล ผศ.ดร.นิพนธ ์วรรณโสภาคย์

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ผศ.ดร.โปรดปราน บณุยพกุกณะ

วศิวกรรมเคร่ืองกล ผศ.ดร.นิพนธ ์วรรณโสภาคย์

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ผศ.ดร.โปรดปราน บณุยพกุกณะ

วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม รศ.ดร.วบิลูยลั์กษณ์ พึง่รัศมี

วศิวกรรมโยธา ศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขติเลอสรวง

4

4

นิสิตภาควชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 

1 คน โยธา 2 คน

4

4

4

4

4

SP 17 กลไกเพ่ือชว่ยคนพิการใส่เสื้อ

SP 18 การศึกษาสมบตัทิางวิศวกรรมของดนิทีป่รับปรุงดว้ยวิธกีารตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตดว้ย

จุลินทรีย์

SP 15 2D Quadrilateral mesh generation with Finite Element Analysis

SP 16 เก้าอ้ีเพ่ือชว่ยคนพิการทีเ่ดนิไมไ่ด ้ท างานในฟาร์ม

SP 12 ปากกาอ่านหนังสือ 

Reading Pen

SP 13 อุปกรณแ์สดงผลเพ่ือคนตาบอด 

Low-cost tactile display

SP 14 Cycling exercise with Virtual Reality (VR Bike)

4

SP 10 Virtual experience of skyscraper’s view using drone (MyView)

SP 11 Low-cost CCTV magnifier

http://www.eng.chula.ac.th/
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NANO รศ.ดร.ธวชัชัย ชรินพาณิชกลุ

วศิวกรรมโยธา อ.ดร.เสวกชัย ต้ังอร่ามวงศ์

NANO รศ.ดร.ธวชัชัย ชรินพาณิชกลุ

วศิวกรรมโลหการ รศ.ดร.กอบบญุ หล่อทองค า

วศิวกรรมไฟฟา้ ศ.ดร.เดวดิ บรรเจดิพงศ์ชัย

วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม ศ.ดร.ไพศาล กติติศุภกร

วศิวกรรมโยธา รศ.ดร.สรวศิ นฤปติิ

วศิวกรรมส ารวจ อ.ดร.กรวกิ ตนักษรานนท์

วศิวกรรมไฟฟา้ ผศ.ดร.สุรีย ์พุม่รินทร์

วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม รศ.ดร.ศิริมา ปญัญาเมธกีลุ

วศิวกรรมโยธา ผศ.ดร.ฉตัรพนัธ ์จนิตนาภกัดี

วศิวกรรมอตุสาหการ อ.ดร.ณัฐฎ ์ลีลาวฒัน์

วศิวกรรมโยธา รศ.ดร.วทิิต ปานสุข

วศิวกรรมเคร่ืองกล ผศ.ตะวนั ปภาพจน์

วศิวกรรมโยธา ผศ.ดร.วฒันชัย สมิทธากร

วศิวกรรมเหมืองแร่และปโิตรเลียม ผศ.ดร.สุนทร พุม่จนัทร์

การวิเคราะหข์อ้มลู GPS จากรถแทก็ซ่ี 

Analysis of GPS data from taxis

SP 22

SP 26 Structural demolition by blasting 2 - 4

SP 24 การจัดท าแผนจัดการสถานการณฉ์กุเฉนิและภยัพิบตัสิ าหรับจุฬา ปดิรับ

(นิสิตเขา้ร่วมครบจ านวนแล้ว )

SP 25 การส ารวจความเสียหายบนคอนกรีตดว้ยจุฬาสมาร์ทเลนส์

3 - 4

2

SP 23 ระบบเฝ้าสังเกตคุณภาพอากาศภายในอาคาร

Indoor Air Quality Monitoring System

2

SP 21 การออกแบบและการน าไปปฏบิตัขิองการควบคุมกระบวนการขัน้สูงส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม

Design and Implementation of Advanced Process Control for Industrial Process

3 - 4SP 19 Investigation on incorporating Carbon Nanotubes with Cement for Self-monitoring 

Concrete Application

SP 20 Investigation on metal surface corrosion resistance in alkaline atmosphere

ปดิรับ

(นิสิตเขา้ร่วมครบจ านวนแล้ว )
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วศิวกรรมเหมืองแร่และปโิตรเลียม ผศ.ดร.สุนทร พุม่จนัทร์

วศิวกรรมโยธา ผศ.ดร.วฒันชัย สมิทธากร

วศิวกรรมไฟฟา้ อ.บญุช่วย ทรัพยม์นชัย

วศิวกรรมไฟฟา้ ผศ.ดร.สุรีย ์พุม่รินทร์

ADME ผศ.ดร.สัณหพศ จนัทรานุวฒัน์

วศิวกรรมเคมี รศ.ดร. สุรเทพ เขยีวหอม

วศิวกรรมไฟฟา้ ผศ.ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ

วศิวกรรมอตุสาหการ อ.ดร.ณัฐฎ ์ลีละวฒัน์

วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จัน่เจริญ

วศิวกรรมเคร่ืองกล ผศ.ดร.วรีะยทุธ ศรีธรุะวานิช

ISE อ.ดร.พอพณิฑ์ พนัธุเ์กตุมงคล

ISE Prabhath De Silva

วศิวกรรมเคร่ืองกล ผศ.ดร.สัณหพศ จนัทรานุวฒัน์

NANO อ.ดร.อภพิล เมธาจติติพนัธ์

วศิวกรรมเคมี รศ.ดร.วรงค์ ปวราจารย์

การพัฒนาแบบจ าลองยานยนตไ์ร้คนขบัโดยใชบ้อร์ดราสเบอร์รี่พาย

Autonomous Vehicle Model Development using Raspberry Pi Board

SP 29

SP 28 การวัดแรงดงึในสายเคเบลิ 2

SP 27 Reinforcement of Rock Tunnelling 2 - 4

SP 34 การใชแ้ผ่นเยือ่เส้นใยนาโนโพลีเมอร์ในการดงึโลหะหนักกลับจากน  าเสียทางอุตสาหกรรม

Utilization of polymeric nanofiber membrane in heavy metal reclamation from 

industrial waste water

2

SP 32 TiO2 – grapheme nanoporous composite for organic pollutant treatment 3 - 4

SP 33 Optimization of wipe pattern on the windshield and linkage geometry 3

SP 30 การด าเนินงานและควบคุมแบตเตอรี่เหลวสังกะสี -อากาศ

Operation and control of zinc-air flow battery

4

SP 31 แบบจ าลองผลกระทบจากการปล่อยคาร์บอนตอ่เศรษฐกิจชมุชน : กรณศึีกษาการปอ้งกันดนิถล่ม

ดว้ยหญา้แฝก

4

ปดิรับ

(นิสิตเขา้ร่วมครบจ านวนแล้ว )
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