
ล ำดับที่ หมำยเลข ชือ่โครงงำน สำขำวิชำ ชือ่อำจำรย์ทีป่รกึษำ ล ำดับที่ รหัสนิสิต ชือ่-สกุล

วศิวกรรมไฟฟ้า ศ.ดร.เดวดิ บรรเจิดพงศ์ชัย 1 5730094021 นายเจนณรงค์ กล่อมเกลา

1 5730567521 นายวรีวฒิุ ต้ังจิตวสุิทธิ์

2 5731096421 นายวชัรพล ปรีชากูลย์

1 5730327221 นายปรัชญา เอีย่มทรงศักด์ิ

2 5730430121 นายภคภูมิ  ปธานราษฎร์

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.อรรถสิทธิ ์สุรฤกษ์ 1 5731095821 นายวสุวชัร  สถิตธรรมจิตร

วศิวกรรมเคร่ืองกล อ.ดร.สรัล ศาลากิจ 1 5730592121 นายศุภกร  อาวพีันธุ์

1 5730074421 นางสาว จินดารัตน์ พิศาลมงคลชัย

2 5730608621 นายสมยศ จิรโชติปรมัตถ์

AERO ผศ.ดร.นิพนธ ์วรรณโสภาคย์ 1 5731274821 นายปรินทร์ พิเภก

1 5731006021 นายกันตณัฐ ชูเกียรติ

2 5731013321 นายคณิติน จันทร์ประเสริฐ

AERO ผศ.ดร.นิพนธ ์วรรณโสภาคย์ 1 5731337721 นายสุรวชั ไตรรัตน์

1 5730593821 นายศุภกฤต เปาลิวฒัน์

2 5730625221 นายสิทธชิัย แซ่เจีย่

1 5730043021 นายกิตติบุญ เตาพิทยาธร

2 5731066621 นายนันทพงศ์ เรืองรุ่งพานิช

1 5730207621 นางสาว ทิพย์สุดา  เกียรติขจรกุล

2 5730482821 นางสาว มณิสร กัญญาพันธุ์

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต

SP 18 รศ.ดร.วบิูลย์ลักษณ์ พึง่รัศมี

ศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง

วศิวกรรมเคมี

กำรศึกษำสมบตัิทำงวิศวกรรมของดินทีป่รบัปรงุด้วยวิธีกำรตกตะกอนของแคลเซียม

คำรบ์อเนตด้วยจุลินทรยี์

A study of Engineering Properties of Soils Treated by Microbially 

Included Calcite Precipitation (MICP) Method

วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

รศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวงัธนโรจน์

วศิวกรรมโยธา

SP 1

5 SP 14 VR Bike

3 SP 4 อุปกรณ์ลดอุณหภูมิของหนังศีรษะเพ่ือลดผมรว่งเน่ืองจำกกำรท ำเคมีบ ำบดั

Cooling Headgear for Reducing Hair fall during Chemotherapy Treatment

6

วศิวกรรมโยธา ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์

4 SP 10 วีอำรโ์ดรน

VR Drone วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ

           

ประกำศรำยชือ่หวัขอ้โครงงำนและนิสติทีไ่ดร้ับกำรอนุมตัใิหเ้ขำ้ร่วมจดัท ำโครงงำนทำงวิศวกรรม (ขำ้มสำขำวิชำ) 

ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 คณะวิศวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั (ขอ้มลู ณ วันที ่25 กันยำยน 2560)

เงื่อนไขกำรเข้ำรว่มโครงงำนทำงวิศวกรรม (ข้ำมสำขำวิชำ):

          1. โครงงานทางวศิวกรรม (ข้ามสาขาวชิา) ต้องประกอบด้วย นิสิตอย่างน้อย 2 ภาควชิา (นิสิตไม่เกิน 2 คนต่อภาควชิา รวมไม่เกิน 4 คนต่อโครงงาน หรือตามจ านวนทีร่ะบุไวใ้นแต่ละหัวข้อโครงงาน)

          2. มีอาจารย์ทีป่รึกษาโครงงานจากภาควชิาเดียวกับนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงงาน

          3. แต่ละโครงงานจะได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าวสัดุจากคณะ 15,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง)

2 SP 3 แอพพลิเคชัน่ส ำหรบักำรจัดเส้นทำงบรกิำรรบัส่งเอกสำร

Mobile Application for Messenger Service Routing

กำรประเมินสมรรถนะกำรผลิตพลังงำนของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ด้วยปญัญำประดิษฐ์

Performance assessment of solar energy generation using artificial 

intelligence

1

วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์
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1 1 5730582921 น.ส.ศรุตา ปริสัญญู

2 5730139621 น.ส.ญาณินี  เล็กวจิิตรธาดา

1 5730823121 นายวศิน โฉมทองดี

2 5730827721 นายเอกราช วรีะวฒักานนท์

วศิวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.สุรีย์ พุม่รินทร์ 1 5730209921 นายเทพทัต สวสัดิพฤกษ์

1 5731106021 นายสรสิช  เหล่ายิง่เจริญ

2 5731117021 นายอิงครัต  บุณยศิริกุล

1 5730129321 นายชินวฒัน์ อัฐนาค

2 5730036621 นายกันตพงษ์ โชติจารุประภาวฒัน์

วศิวกรรมอุตสาหการ อ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวฒัน์ 1 5730096221 นายเจยวฒัน์ ตันรัตนาวงศ์

1 5730193421 น.ส.ณิชา จิรธนานันท์

2 5730348421 นายปิยชาติ อร่ามเจริญ

1 5731345721 นายสิรภพ ชัยคุณแสง

2 5731318821 นายวชิญสิ์ริ สุโขชัยยะกิจ

1 5730577821 นายศรัณยู ถาวรพัทธ์

2 5730202421 นายตันติกร ยอดมาลัย

1 5730440421 นายภัทรพล แสงอรุณ

2 5730491421 นายรณกฤษ วบิูลย์เวชวาณิชย์

วศิวกรรมโยธา ผศ.ดร.ฉัตรพันธ ์จินตนาภักดี

วศิวกรรมส ารวจ อ.ดร.กรวกิ ตนักษรานนท์

วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธกีุล

วศิวกรรมโยธา รศ.ดร.สรวศิ นฤปิติ

วศิวกรรมเคมี รศ.ดร.สุรเทพ เขียวหอม

วศิวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ

วศิวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.สุรีย์ พุม่รินทร์

ADME ผศ.ดร.สัณหพศ จันทรานุวฒัน์

กำรวิเครำะห์ข้อมูล GPS จำกรถแท็กซ่ี 

Analysis of GPS data from taxis

10 SP 29 กำรพัฒนำแบบจ ำลองยำนยนต์ไรค้นขับ

Autonomous Vehicle Model Development

SP 22

SP 30 กำรด ำเนินงำนและควบคุมแบตเตอรเีหลวสังกะส-ีอำกำศ

Operation and Control of Zinc-air Flow Battery

SP 24 กำรจัดท ำแผนจัดกำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและภัยพิบตัิส ำหรบัจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

Emergency and Disaster Plan for Chulalongkorn University

ระบบเฝ้ำสังเกตคุณภำพอำกำศภำยในอำคำร

Indoor Air Quality Monitoring System

SP 23

7

8

9

11
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1 วศิวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.สุรีย์ พุม่รินทร์ 1 5730123521 นายชัยธวชั จันทร์ประเสริฐ

1 5730537721 นายวโรตม์ ศิลาวรรณ (นิสิตวศิวกรรมโยธา)

2 5730574921 นายศรัณย์ เรืองศรี    (นิสิตวศิวกรรมโยธา)

วศิวกรรมเหมืองแร่ รศ.สมศักด์ิ สายสินธุช์ัย 1 5730136721 นายญาณภัทร ฐิตยารักษ์

1 5731003021 นายกฤช พูลสุขสมบัติ

2 5731093521 นายรักษ์ชัย ศิริทรัพย์สถิตย์

วศิวกรรมอุตสาหการ ผศ.ภูมิ  เหลืองจามีกร 1 5730130921 นายชิษณุพงศ์ จิรพิทักษ์กุล

1 5731017921 นายจิรัฏฐ์  โพธิโ์ลหะกุล

2 5730529721 นายวริทธิธ์ร  สุทธโิสภาอาภรณ์

วศิวกรรมไฟฟ้า รศ.ดร.ลัญฉกร วฒิุสิทธกิุลกิจ 1 5730182521 นายณัฎยศ สุวสุิทธเิกษม

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ อ.ดร.ชัยรัต พงศ์พันธุภ์าณี 1 5731055721 น.ส.ธาริณี มัน่ความดี

วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธกีุล 1 5731056321 นายธติิฏฐ์ สุระก าพลธร

วศิวกรรมเคร่ืองกล อ.ดร.เชิดพันธ ์ วทิูราภรณ์ 1 5730663021 นายอทิเมท เทียมสอาด

SP 43 ระบบวิเครำะห์ควำมสนใจของสังคมจำกสือ่สังคม

Social Intention Analytics from Social Media วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.สุกรี สินธภุิญโญ

วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์

15 SP 44 กำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรปลูกผักไรด้ินอัตโนมัติทีใ่ช้เทคโนโลยีคลำวด์

A Design and Development of Cloud based Hydroponic Automation 

System16 SP 45 แผงโซล่ำเซลล์ประสิทธิภำพสูงด้วยหลักกำรฮีทไปป์

Cooling Solar Cell to Enhance Efficiency with Heat Pipe

ดร.พงษ์ศักด์ิ สุทธนินท์

SP 37 เกษตรอัจฉรยิะ: กรณีระบบกำรควบคุมกำรใช้น  ำและกำรเจรญิเติบโตของพืช

Smart Farm: Water consumption controlling system for plant growth

SP 42 กำรน ำแผงเซลล์แสงอำทิตย์กลับมำใช้ใหม่โดยวิธีกำรทำงฟิสิกส์ 

Solar Panel Recycling by Physical Method

วศิวกรรมแหล่งน  า

14

12

13
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