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กิจกรรมแนะน ำ 
โครงงำนทำงวิศวกรรม  

(ข้ำมสำขำวิชำ) 
“Senior Project XD”   

คณะกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
โครงงำนทำงวิศวกรรม (ข้ำมสำขำวิชำ) 

22 สิงหำคม  2561  

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design


1 โครงงำน 

จ ำนวนนิสิตไม่เกิน 2 คน/สำขำวิชำ รวมไม่เกิน 4 คน/กลุ่ม 

ค่ำวัสดุ 15,000 บำท/กลุ่ม  
เบิกจ่ำยตำมจริง  

อ.ที่ปรึกษำฯ จำกสำขำวิชำ
ของนิสิตที่เข้ำร่วมโครงงำน 

(ปกต:ิ ภำระงำน / ISE: ค่ำตอบแทน) 

กก.ประเมินผล:   
อ.ที่ปรึกษำจำกทั้ง 2 สำขำวิชำ + กก. ส่วนกลำง + กก. ภำยนอก 

Senior Project XD คือ ? 



   นิสิตรหัส 57xx - 58xx ใช้หลักสูตรปี’54 ลงทะเบียน ดังนี้ 
หลักสูตร CE | IE  
เทอมต้น: Pre-Project หรือ Senior Project 1 หน่วยกิต (ถ้ำม)ี ลงทะเบียนรหัส
 รำยวิชำของภำควิชำที่ตนเองสังกดั เช่น นิสิตของภำควิชำวิศวกรรม 
 อุตสำหกำรลงทะเบียนรหัส 2104491 Industrial Engineering Pre-Project 
เทอมปลำย: Senior Project 3 หน่วยกิต ลงทะเบียนรหัสรำยวิชำของส่วนกลำง คือ 

2100499 Senior Project แทนรหัสรำยวิชำของภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
    หลักสูตรอ่ืนๆ ลงทะเบียนด้วยรหัสรำยวิชำของภำควิชำที่ตนเองสงักดัทั้งหมด 

** คณะกก.จัดกำรเรียนกำรสอนโครงงำนทำงวิศวกรรม (ข้ำมสำขำวิชำ) ของคณะ  
จะเป็นผู้ประเมินผล ตัดเกรด & บริหำรจัดกำร โครงงำนทำงวิศวกรรมข้ำมสำขำวิชำ **  

Senior Project XD  ลงทะเบียน ? 



Senior Project XD  ประเมินผล ? 
กก.ประเมินผล:  อ.ที่ปรึกษำ + กก. กลำง + กก.ภำยนอก 

Pre- 
Project 

Senior 
Project 

สัดส่วน เกณฑ์กำรประเมิน คะแนน อ.ที่ปรึกษำ กก.กลำง 
(ประจ ำ) 

กก.ภำยนอก กก.กลำง 
(สุ่ม) 

เทอมต้น  
27.5% 

Progress Report 1                    7.5 X 
Proposal Report             10 X X 
Proposal Presentation     10 X X 

เทอม
ปลำย 
72.5% 

Progress Report 2   7.5 X 
Final Report                   30 X X 
Final Presentation         20 X X X 
Poster                           7.5 X X X 
3 minutes clip                7.5 X X X X 



A    80 – 100  
B+  75 – 79 
B   70 – 74 
C+  65 – 69 
C    60 – 64 
D+  50 – 59 
D    40 – 49 
F     < 40 

กำรตัดเกรดแบบอิงเกณฑ ์: กำรสอบ Presentation : 
o เวลำที่ใช้ น ำเสนอ 20 นำที  
  ตอบค ำถำม 10 นำที  
  (รวม 30 นำทีต่อกลุ่ม) 
o รูปแบบกำรสอบ จัดสอบคู่ขนำน 2 ห้อง  
   แต่ละห้องมี 8 โครงงำน 
o ผู้เข้ำร่วม นิสิตที่น ำเสนอ | คณะ 

  กก.สอบ อำจำรยแ์ละ 
  ผู้สนใจ 

Senior Project XD  ประเมินผล ? 



ภำค วัน เดือน ปี กิจกรรม 

ต้น 
 วันพุธท่ี 12 ก.ย.61  ประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมภาคต้น  

วันอังคารท่ี 30 ต.ค.61 ส่ง Progress Report ครั้งท่ี 1 
วันศุกร์ท่ี 30 พ.ย.61 ส่ง Proposal Report 
วันศุกร์ท่ี 21 ธ.ค.61  สอบ Proposal Presentation 

 
 

ปฏิทินกิจกรรม ปี’ 2018 

ปลำย 

 วันพฤหัสบดีท่ี 14 ก.พ.62  ประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมภาคปลาย  

วันศุกร์ท่ี 1 มี.ค. 62  ส่ง Progress Report ครั้งท่ี 2 
วันศุกร์ท่ี 3 พ.ค.62 ส่ง Final Report 

วันศุกร์ท่ี 17 พ.ค.62  ส่ง 3 Minutes clip 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 พ.ค.62 ติด Poster เตรียมนําเสนอผลงาน 

วันศุกร์ท่ี 24 พ.ค.62   สอบ Final Project Presentation สอบนําเสนอ Poster และผลงานจริง 
 
 



หัวข้อโครงงำนทำงวิศวกรรม (ข้ำมสำขำวิชำ) ปี’ 61 
หมำยเลข 

 
ชื่อโครงงำน 

 
ภำควิชำ ชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ จ ำนวนนิสิต 

/ โครงงำน 
รำยชื่อนิสิต ข้อมูลเพ่ิมเติม 

1 No-more-tear-ระบบป้องกันการ
เสียชีวิตของเด็กในรถ 

วิศวกรรมไฟฟ้า รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ 2 คน   ในแต่ละปีมีเด็กจํานวนมากท่ีเสียชีวิตจากการถูกทิ้ง
ไว้ในรถ เด็กอาจจะเสียชีวิตเนื่องจากความร้อนท่ี
สะสมในรถหรือขาดอากาศหายใจ  งานของเราคือ
การสร้างระบบท่ีสามารถเตือนผู้ขับขี่ หรือผู้ปกครอง
ของเด็กได้ ถ้าเด็กยังอยู่ในรถ และรถถูกปิดประตู
และล็อกแล้ว ระบบท่ีจะสร้างขึ้นมีพื้นฐานทํางานบน
ระบบไร้สาย บลูทูธ เซ็นเซอร์ที่ติดกับท่ีนั่ง และ
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ตัวอย่างของระบบ
ที่มีแล้วในต่างประเทศ มีหลายตัวอย่าง Sense-a- 
life และ Tomy’ smart car seat เป็นต้น 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อ.ดร.ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี 

2 การประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบ 
วางแผนป้องกัน และรับมือกรณีเกิด
ไฟฟ้าขัดข้องในคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

วิศวกรรมไฟฟ้า รศ.ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต์ 4 คน     

วิศวกรรมอุตสาหการ อ.ดร.อมรศิริ วิลาสเดชานนท์ 
วิศวกรรมอุตสาหการ อ.ดร.ณัฏฐ์  ลีละวัฒน์ 



หัวข้อโครงงำนทำงวิศวกรรม (ข้ำมสำขำวิชำ) ป’ี 61 
หมำยเลข 

 
ชื่อโครงงำน 

 
ภำควิชำ ชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ จ ำนวนนิสิต / 

โครงงำน 
รำยชื่อนิสิต ข้อมูลเพ่ิมเติม 

3 การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจในสวน
อุตสาหกรรม 
Business Continuity Management in  
Industrial Park 

วิศวกรรมโยธา ผศ.ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี 
 

4 คน   ศึกษาและออกแบบแผนการ
จัดการความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจของบริษัทในสวน
อุตสาหกรรม 

วิศวกรรมอุตสาหการ อ.ดร.ณัฏฐ์  ลีละวัฒน์ 

4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GNSS สําหรับการ 
ฟื้นฟหูลังการเกิดภัยพิบัติ: กรณีประสบภัยน้ําท่วม 
Global Navigation Satellite System (GNSS) a
pplication for the disaster recovering:  
A case study of flooding 

วิศวกรรมสํารวจ 
 

อ.ดร.ธีทัต เจริญกาลัญญตูา 
 

4 คน     

วิศวกรรมอุตสาหการ อ.ดร.ณัฏฐ์  ลีละวัฒน ์

5 การวิเคราะห์ข้อมูลการเดนิทางจากรถแท็กซี่ 
Analysis of Taxi Trajectory 
 

วิศวกรรมสํารวจ 
 

อ.ดร.กรวิก  ตนักษรานนท์ 
 

4 คน 
 

1. น.ส.มณีรัตน์  พลอยเพ็ชร   

2. น.ส.สาริตา  บัวแพง 
วิศวกรรมโยธา รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ รับสมัคร 

6 การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตบุนถนนเชิงพ้ืนท่ี 
Spatial Patterns Analysis of Urban road  
Traffic Accidents 

วิศวกรรมสํารวจ 
 

อ.ดร.กรวิก  ตนักษรานนท์ 
 

4 คน 1. นันทิชา อุดมพลานุรักษ ์
2. สุทธาสินี ศักดิ์ดี 

นําข้อมูลอุบัติเหตุจากแหล่ง
ต่างๆ ท่ีมีค่าพิกัด Lat Long 
และข้อมูลประกอบอ่ืนๆ  
(ถ้ามี) มาทําการวิเคราะห์ดู
รูปแบบบริเวณที่เกิด  เวลาที่
เกิดบนแผนท่ี 

วิศวกรรมโยธา รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ รับสมัคร 



หัวข้อโครงงำนทำงวิศวกรรม (ข้ำมสำขำวิชำ) ปี’ 61 
หมำยเลข 

 
ชื่อโครงงำน 

 
ภำควิชำ ชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ จ ำนวน

นิสิต / 
โครงงำน 

รำยชื่อนิสิต ข้อมูลเพ่ิมเติม 

7 การบริหารจัดการ Logistic ด้วย
เทคโนโลยี GPS 
Logistic Management using GPS 

วิศวกรรมสํารวจ 
 

ศ.ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ 4 คน 1. นายนฤวร สุริบุตร นําข้อมูลเส้นทางการขนสง่สินค้าจาก GPS 
ระยะเวลา ช่วงเวลาขนส่ง ประเภทของสินค้า 
มาวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้มจัดการให้
การขนส่งเร็วข้ึน และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

2. นายนันทพงศ์ ตันตระกูล 
วิศวกรรมโยธา ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ 3. นายศิริโชค ดิฐวรรณกุล 

4. นายอิทธิวัฒน์ ดวงแก้วธนกุล 

8 เทคโนโลยีอัตโนมัติของแสงเทียมใน
การเกษตรแม่นยํา 
Automated Technology of  
Artificial Lighting in Precision  
Agriculture 

วิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์ 4 คน   สร้างต้นแบบการควบคุมระบบแสงเทียม  
(Artificial Light) เพื่อการเจริญเตบิโตของ 
พืชให้มีคุณภาพอย่างเหมาะสมปราศจาก
สารพิษ โดยระบบสามารถวิเคราะห์และ
จัดการอย่างละเอียดกับการควบคุมคุณภาพ
ของแสงในการปลูกพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพดีที่สุด 

วิศวกรรมแหล่งน้ํา ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ 

9 การประมวลผลวีดิทัศน์เพื่อหาค่า
การจราจร 
Video image processing for  
traffic parameter extraction 

วิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์ 4 คน   สร้างต้นแบบการวัดค่าการจราจรโดยการ
เขียนโปรแกรมมาประมวลผลภาพสัญญาณ
วีดิทัศน์ เพื่อนํามาใช้ในการควบคุมการ 
จราจรให้มีประสิทธิภาพ 

วิศวกรรมโยธา รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ 



หัวข้อโครงงำนทำงวิศวกรรม (ข้ำมสำขำวิชำ) ป’ี 61 
หมำยเลข 

 
ชื่อโครงงำน 

 
ภำควิชำ ชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ จ ำนวนนิสิต 

/ โครงงำน 
รำยชื่อนิสิต ข้อมูลเพ่ิมเติม 

10 การพัฒนาตัวตรวจวัด CO2  
ในระบบ Internet of Things  
(IOT) ของห้องเรียนในคณะ 
วิศวฯ โดยใช้วัสดุอนุภาค
คาร์บอนระดับนาโนเมตร 

วิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

ผศ.ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ 4 คน   เพื่อทดลองประดิษฐ์ตัวตรวจวัด (Sensor) ก๊าซคาร์บอนได้
ออกไซด์ภายในห้องเรียนที่เช่ือมต่อกับนาฬิกาชาญฉลาด 
เพื่อให้เป็นส่วนหน่ึงของระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) 
โดยนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมีจะปรับแต่งเงื่อนไขการใช้วัสดุ
อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่นํามาประกอบกับพอลิเมอร ์
เพื่อใช้เป็นเซ็นเซอร์โดยนิสิตของภาควิชาวิศวกรรมเคมี และมี
นิสิตของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทําการเชื่อมต่อเซ็นเซอรก์ับ
นาฬิกาชาญฉลาดที่ติดตั้งอยู่ในห้องเรยีนของคณะ แล้วทดสอบ
สมรรถนะของระบบท่ีทดลองสรา้งขึ้นมา 

วิศวกรรม
เคมี 

รศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 

11 การเตรียมและประเมินสมบัติ
ทางไฟฟ้าของคอนกรีตชาญ
ฉลาดโดยใช้วัสดุประกอบแต่ง
ของมอร์ทาและท่อคารบ์อน
ระดับนาโนเมตร 

วิศวกรรม
เคมี 

รศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 4 คน รับสมัคร เพื่อทดลองเตรียมและประเมินสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ
ประกอบแต่งของมอร์ทาร์และท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตร ซึ่ง
จะนําไปสู่การเตรียมคอนกรตีชาญฉลาด โดยนิสิตของภาควิชา
วิศวกรรมเคมี จะปรับแต่งเงื่อนไขการผสมวัสดุอนุภาคคารบ์อน
ระดับนาโนเมตรในเนื้อมอร์ทาร์ในระดับปฏิบัติการ โดย
พยายามควบคุมระดับการกระจายตัวให้สม่ําเสมอในแนวแกนท่ี
วางแผนไว้ ในขณะที่นิสิตของภาควิชาวิศวกรรมโยธาประเมิน
สมบัติทางกายภาพ และนิสิตทั้งทีมจะช่วยเหลือกันประเมิน
สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุประกอบแต่งท่ีเตรยีมขึ้น 

วิศวกรรม
โยธา 

ผศ.ดร.พิชชา จองวิวัฒสกุล 1. นายณัฐนนท์ หนุนอนันต์ 
2. นายวราวุฒิ  ริดมัด 



หัวข้อโครงงำนทำงวิศวกรรม (ข้ำมสำขำวิชำ) ปี’ 61 
หมำยเลข 

 
ชื่อโครงงำน 

 
ภำควิชำ ชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ จ ำนวนนิสิต / 

โครงงำน 
รำยชื่อนิสิต ข้อมูลเพ่ิมเติม 

12 การปรับปรุงเพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสม
ของกระบวนการ Gasification ของชีว
มวลในกระบวนการต้นแบบของ
ภาคอุตสาหกรรม 

วิศวกรรมโยธา รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล 4 คน   ศึกษาแนวทางการปรับปรุงเง่ือนไขการ
เดินเครื่อง โดยปรับแต่งอุปกรณ์ของ
กระบวนการ Gasification ของชีวมวล
ในกระบวนการ 

วิศวกรรมเคมี รศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 

13 การออกแบบโครงสร้างค้ํายันเหล็กใน
อุโมงค์หิน 
Steel Frame Supporting Design in 
Rock Tunnelling 

วิศวกรรมโยธา ผศ.ดร.วัฒนชัย สมิทธากร 4 คน   เป็นการออกแบบโครงสร้างค้ํายันเหล็ก
สําหรับงานอุโมงค์หิน เป็นการออกแบบ
โครงสร้างตามลักษณะโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาของช้ันหินท่ีอุโมงค์เจาะผ่าน
จากกรณีที่ดีท่ีสุด (Best Case) ถ้ากรณี
เลวร้ายที่สุด (Worse Case) 

วิศวกรรม 
เหมืองแร่ฯ 

ผศ.ดร.สุนทร พุ่มจันทร์ 

14 การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อประมาณ
ความหนาแน่นของวัตถุจากภาพน่ิงบน
อุปกรณ์ราคาถูก 
Use of AI for estimation of object 
density from still images on low-c
ost devices 

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ศ.ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล 2 - 3 คน 
รับสมัคร 

ประยุกต์ใช้ Machine Learning บน
อุปกรณ์ราคาถูก เช่น Raspberry Pi ให้
สามารถตรวจวัดความหนาแน่นของ
สิ่งของจากภาพนิ่งได้ในแบบคร่าวๆ ว่า 
หนาแน่นมาก ปานกลาง หรือหนาแน่น
น้อย โดยไม่เน้นการตรวจนับจํานวนแบบ
แม่นยํา 

วิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ 1. นายธนธรณ์  ไฝเจริญมงคล 



หัวข้อโครงงำนทำงวิศวกรรม (ข้ำมสำขำวิชำ) ปี’ 61 
หมำยเลข 

 
ชื่อโครงงำน 

 
ภำควิชำ ชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ จ ำนวนนิสิต / 

โครงงำน 
รำยชื่อนิสิต ข้อมูลเพ่ิมเติม 

15 หุ่นยนต์อัตโนมัติการเกษตร 
Automatic Farming Robot 

วิศวกรรม 
เครื่องกล 

ผศ.ดร.กฤษฎา พนมเชิง 3 คน 1. นายอารยะ ทองขาว 
2. นางสาวจิราภา ธีรศรัณย์ 

ในปัจจุบัน ภาคการเกษตรมีอัตราของมูลค่า
ผลผลิตเทียบกับแรงงานคนท่ีใช้ในระดับต่ํา 
รวมถึงสภาพการทํางานท่ีหนัก ยากลําบาก และ
ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะทางทําให้แรงงาน
รุ่นใหม่มีความสนใจในอุตสาหกรรมการเกษตร
น้อยลงทั้งที่ประเทศไทยมีโอกาสสร้างมูลค่าจาก
สินค้าทางการเกษตรได้มากจากสภาพภูมิอากาศ
และทรัพยากรที่เหมาะแก่การปลกูพืชโครงการ
พัฒนากลไกปลูกพืชอัตโนมัติจึงมีจุดประสงค์ใน
การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อแก้ 
ปัญหาการใช้แรงงานจํานวนมากแต่ได้ผลผลติ
น้อยกว่าท่ีควรจะเป็นรวมถึงจูงใจผู้คนให้หันมา
สนใจการเกษตรมากขึน้ด้วยกลไกอัตโนมัตทิี่ช่วย
ให้การท่าการเกษตรมีความสะดวกสบายและเกดิ
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

วิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ 3. นายธนพงษ์ สมใจ 

16 PANI/ TiO2  nanorod  
photovoltaic cell 

วิศวกรรมเคมี อ.ดร.พลัง บํารุงสกุลสวัสดิ์ 4 คน   สังเคราะห์และศึกษาลักษณะของเซลล์สุรยิะแบบ 
PANI/Tio2  nanorod วิศวกรรมโลหการ อ.ดร.จิราภรณ ์คําวรรณะ 



หัวข้อโครงงำนทำงวิศวกรรม (ข้ำมสำขำวิชำ) ป’ี 61 
หมำยเลข 

 
ชื่อโครงงำน 

 
ภำควิชำ ชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ จ ำนวนนิสิต 

/ โครงงำน 
รำยชื่อนิสิต ข้อมูลเพ่ิมเติม 

17 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือทํานาย
การใช้พลังงานของรถปลั๊กอินไฮบริด
จากเที่ยวการขับข่ีในกรุงเทพมหานคร 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 

รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร 4 คน   จากฐานข้อมูลการใช้พลังงานของรถปลั๊กอินไฮบริดใน
สภาพการจราจรจรงิของ กทม. (โดย SMRC) จะ
สามารถนํามาพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อทํานายการใช้
พลังงาน ระยะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ารวมถึงค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานจากเที่ยวการขับข่ีใดๆ ที่ทราบจุดเริ่มต้น-
จุดสิ้นสุดได้ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะใช้องค์
ความรู้ในแง่วิศวกรรมยานยนต์สําหรับลกัษณะเฉพาะ
ของรถปลั๊กอินไฮบริดและสภาพการจราจร และในแง่
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ไฟฟ้า สําหรับการสร้าง
แอพพลิเคชั่น 

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

  

18 การประเมินสมรรถนะการผลิต 
พลังงานของแผงเซลล์สุริยะด้วย
ปัญญาประดิษฐ์  
Performance Assessment of  
Solar Energy Generation Using  
Artificial Intelligence 

วิศวกรรมไฟฟ้า ศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย 3 คน   โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการสําหรบั
การประเมินสมรรถนะชองแผงเซลล์สุรยิะภายใต้
เงื่อนไขทางสภาพอากาศ 

วิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม 

ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ 



หัวข้อโครงงำนทำงวิศวกรรม (ข้ำมสำขำวิชำ) ปี’ 61 
หมำยเลข 

 
ชื่อโครงงำน 

 
ภำควิชำ ชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ จ ำนวนนิสิต / 

โครงงำน 
รำยชื่อนิสิต ข้อมูลเพ่ิมเติม 

19 การออกแบบการควบคุมเชิงทํานาย
แบบจําลองที่มีการกํากับดแูลสําหรับ 
หอกลั่นสารสองชนิด 
Design of Supervisory Model  
Predictive Control for Binary  
Distillation Column 

วิศวกรรมไฟฟ้า ศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย 3 คน   โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและประยุกต์การ
ออกแบบการควบคุมเชิงทํานายแบบจําลองที่มีการกํากบั
ดูแลสําหรับหอกลั่นสารสองชนิด 

วิศวกรรมเคมี ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร 

20 การระบายตึกโดยการระเบิดแบบ 
ควบคุม 
Building Demolition by Controlled 
Blastiny 

วิศวกรรม 
เหมืองแร่ฯ 

Dr.Raphael Bissen 4 คน   ในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีถ้ําสูงจํานวนมากที่ต้องทํา
การรื้อถอน หรือทําลาย ซึ่งการทําลายตึกโดยวิธีการ ใช้
เครื่องจักรกลเป็นสิ่งที่ท้าทายมากสําหรับตึกสูง 
เทคโนโลยีการทําลายตึกสูงโดยการระเบิดแบบควบคุม 
จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในอนาคตร การศึกษานี้เป็นการ
ออกแบบการระเบิดที่สามารถใช้กับโครงสร้างตึกสูงใน
พื้นที่ กทม. 

วิศวกรรม 
โยธา 

ผศ.ดร.วัฒนชัย สมิทธากร 

21 การทําแผนท่ีโครงสร้างหินโดยใช้ Drone วิศวกรรม 
เหมืองแร่ฯ 

ผศ.ดร.สุนทร พุ่มจันทร์ 4 คน   เป็นการนําภาพถ่ายมมุสูงท่ีไดจ้ากโดรนมาใช้ในการหา
โครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่ เช่น พื้นที่หน้าเหมือง
ที่มีการระเบิด พื้นที่บริเวณที่มีขุดตึก เพื่อเตรียมงานด้าน
รากฐานของงานโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น งานเขื่อน 

วิศวกรรม 
สํารวจ 

ผศ.ดร.ไพศาล สันติธรรม 



หัวข้อโครงงำนทำงวิศวกรรม (ข้ำมสำขำวิชำ) ปี’ 61 
หมำยเลข 

 
ชื่อโครงงำน 

 
ภำควิชำ ชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ จ ำนวนนิสิต / 

โครงงำน 
รำยชื่อนิสิต ข้อมูลเพ่ิมเติม 

22 แอพมือถือเพื่อการออกแบบประหยดั
ท่ีสุดของกําแพงกันดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

วิศวกรรมโยธา รศ. ดร. บุญชัย อุกฤษฏชน 2 คน   ความสําคัญของปัญหากําแพงกันดินคอนกรีตเสรมิ
เหล็กเป็นโครงสร้างท่ีสําคัญอันหน่ึงของงาน
วิศวกรรมโยธา ในปัจจุบันการออกแบบกระทําโดย
วิธีการทาง Trial and Error ดังนั้นหน้าตัดที่ได้
และปริมาณเหล็กเสรมิอาจจะไม่ประหยัดที่สุด 
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา Ap
p เพื่อช่วยให้วิศวกรโยธาสามารถออกแบบกําแพง
กันดินคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและประหยัดที่สุด โดยต้องสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคและ
วิศวกรรมโครงสร้างของกําแพง โดยใช้ AI 
อัลกอริทึม 

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

อ.ดร. ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี 



1. คณำจำรยแ์ละนิสิตที่สนใจสำมำรถเสนอรำยชื่อหัวข้อใหม่ หรือสมัครเข้ำร่วมตำม
รำยชื่อหัวข้อโครงงำนทำงวิศวกรรม (ข้ำมสำขำวิชำ) ปี’ 61 ที่คณะประกำศไว้ได้
ถึงวันพุธที่ 5 กันยำยน 2561  

2. ผู้สนใจส่งแบบฟอร์มใบสมัครมำที่ E-mail: Kannika.fon28@gmail.com หรือ
ฝ่ำยวิชำกำร คณะฯ ซึ่งจะช่วยประสำนงำนแจ้งให้ภำควิชำทรำบกำรจัดท ำ
โครงงำนของนิสิตและคณำจำรย์ 

3. ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมและแบบฟอร์มกำรสมัครเข้ำร่วมได้ที ่ 
      เว็บไซต ์ https://www.eng.chula.ac.th  
   ฝ่ำยวิชำกำร คณะวิศวฯ จุฬำฯ 
        โทร. 0-2218-6330 (คุณฝน) 

กำรสมัครเขำ้ร่วม 
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