


 
กลุมสอบที่   1  วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-10.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.โยธา สิง่แวดลอมและการจัดการงานกอสราง) 

หองสอบออนไลน : https://dlink.me/VSTD7 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 

M1 

นายภูษิต 

ผศ.ดร.ณัฎฐดนัย 

สุขรมย 

สินสมุทรผดุง 

การตรวจจับความเสียหายและตำแหนงที่เกิดความ

เสียหายของแบบจำลองสะพานโครงเหล็กภายใตการ

กระตุนจากการกระแทกและไวทนอยซ โดยใชวิธี

โครงขายประสาทเทียมผสานกับเอมพลิริคอลเวฟ

เล็ตทรานฟอรม 

Damage detection and localization of a steel 

truss bridge model subjected to impact and 

white noise excitation using empirical wavelet 

transform neural network approach 

09.30-10.00 น. 

M1 

นายสุกิจ 

ผศ.ดร.อาทิตย 

อินเสือสีห 

เพชรศศิธร 

การประเมินประสิทธิผลดานความปลอดภัยของแผงกั้น

ถนนแบบคอนกรีตสำเร็จ วิธีศึกษาเชิงตัวเลข 

Safety Performance of a Precast Concrete 

Barrier : Numerical Study 

10.00-10.30 น. 

M1 

นายคะณาธิป 

ผศ.ดร.อาทิตย 

เรืองหิรัญ 

เพชรศศิธร 

แนวทางการออกแบบราวกันตกแผนอะคริลกิชินโคไลท 

GUIDELINES FOR DESIGN ACRYLIC GUARDRAIL 

SHINKOLITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  2   วันอังคารที ่ 24  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.โยธา สิง่แวดลอมและการจัดการงานกอสราง) 

หองสอบออนไลน : https://dlink.me/howCB 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 

M2 

นายชยสิทธ์ิ 

ผศ.ดร.อาทิตย 

สีหโสภณ 

เพชรศศิธร 

การศึกษาแบบจำลองเชิงตัวเลข ในคาน-เสาบนเหล็กหนา

ตัดรูปตัวไอที่มีแผนเอวเปนลอน 

Numerical study in steel beam-column of 

corrugated web I-section 

13.30-14.00 น. 

M2 

นายธนาวัฒน 

ผศ.ดร.อาทิตย 

ทิพยประพันธ 

เพชรศศิธร 

การเสริมกำลังตานทานแรงแผนดินไหวของอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก ดวยองคอาคารยึดรั้งไรการโกงเดาะ  

SEISMIC EVALUATION AND RETROFIT OF 

REINFORCED CONCRETE  WITH BUCKLING 

RESTRAINED BRACE 

14.00-14.30 น. 

M2 

นายธรรมศร 

ผศ.ดร.อำพน 

เชียงทองสุข 

จรัสจรุงเกียรติ 

การจำลองตัวแทนองคประกอบเพ่ือคาดการณพฤติกรรม

ของวัสดุคอมโพสิตที่มีคอนกรีตบล็อกระบบเซลลลูารเปน

องคประกอบ 

REPRESENTATIVE VOLUME ELEMENT SIMULATIONS 

TO PREDICT THE BEHAVIOR OF COMPOSITES WITH 

CELLULAR CONCRETE BLOCKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  3   วันอังคารที ่ 24  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.โยธา สิง่แวดลอมและการจัดการงานกอสราง) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/MZP 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 

M1 

นายเขมรัฐ 

ผศ.ดร.จำรัส 

พุมสกุล 

พิทักษศฤงคาร 

 

09.30-10.00 น. 

M1 

นายวีรพงศ 

ผศ.ดร.จำรัส 

บุญเจริญปญญา 

พิทักษศฤงคาร 

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนในประเทศกำลังพัฒนา 

Road accidents in Developing Countries 

10.00-10.30 น. 

M2 

นายรชตะ 

ผศ.ดร.จำรัส 

ใบล ี

พิทักษศฤงคาร 

การศึกษาความเปนไปไดในทางเศรษฐศาสตรของ

โครงการกอสรางสะพานยกระดับ:  กรณีศึกษาสะพาน

ขามแยกศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร 

Economic Feasibility Study of Fly-Over 

Construction Project:  Case study of Fly-Over 

across the Sri Ayutthaya Intersection Bangkok 

10.30-11.00 น. 

M2 

นางสาวอรพรรณ 

ผศ.ดร.จำรัส 

โตพันธ 

พิทักษศฤงคาร 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

สะพานลอยขามถนนในเขตชุมชนเมือง 

A study of factors influencing the decision to 

use overpasses across roads in urban areas 

11.00-11.30 น. 

M2 

นายเรวัติ 

ผศ.ดร.จำรัส 

คงชาตรี 

พิทักษศฤงคาร 

การศึกษาความสามารถในการเดินเทาใน

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่บางซื่อ 

A Study of the Walkability in Bangkok: Case 

studies of Bang Sue District 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  4   วันอังคารที ่ 24  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.โยธา สิง่แวดลอมและการจัดการงานกอสราง) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/MZQ 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 

M1 

นายพงศธร 

รศ.ดร.จักรพงษ 

หอยสังข 

พงษเพ็ง 

การนำระบบการจัดการผิวพ้ืนจราจรมาใชเพ่ือบำรุงรักษา 

และฟนฟูพ้ืนผวิจราจรของสนามบิน 

Implementation of A pavement Management 

System for maintenance and rehabilitation of 

Airport 

13.30-14.00 น. 

M1 

นายศิรณัฐ 

รศ.ดร.ปรีดา 

ตรีทรัพย 

จาตุรพงศ 

อิทธิพลของน้ำมันชีวภาพตอการใชเปนตัวแทนในการรีไซเคิล

วัสดุประสานยางมะตอยเสื่อมสภาพ 

the impact of bio-oil as rejuvenator for aged 

asphalt binder 

14.00-14.30 น. 

M1 

นายวิศรุต 

รศ.ดร.ปรีดา 

พุมอินทร 

จาตุรพงศ 

การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบทางแยกบริเวณใตทาง

แยกยกระดับทีม่ียานพาหนะหลายประเภท 

Performance-based intersection layout under a 

flyover  for heterogeneous traffic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่   5  วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.30-10.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.โยธา สิง่แวดลอมและการจัดการงานกอสราง) 

หองสอบออนไลน : https://dlink.me/PZci9 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.30-10.00 น. 

M1 

นางสาวกัญญารัตน 

ศ.ดร.อุมา 

สมประสงค 

สีบุญเรือง 

การพังทลายของดินภายใตผลกระทบการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในอนาคต: การประเมนิความสำคัญ

ของสถิติของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและปญหาที่

อาจเกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานที่ 

Soil erosion under the impacts of future 

climate change: Assessing the statistical 

significance of future changes and the 

potential on-site and off-site problems 

10.00-10.30 

M2 

 

นายวิวัฒน 

รศ.ดร.วิรุฬห 

 

ภูกำจัด 

คำชุม 

การคาดการณอัตราการเจาะของหัวอุโมงค ดวย

โครงขายประสาทเทียม แบบ Long Short-Term 

Memory  

TBM Penetration Rate Prediction Based on the 

Long-Term Memory Neural Network  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  6   วันศุกรที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.โยธา สิง่แวดลอมและการจัดการงานกอสราง) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/MZT 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 

M1 

นายพงศธร 

ผศ.ดร.วุฒิชัย 

คำแสน 

ชาติพัฒนานันท 

ความเกี่ยวของการลดความสูญเปลาและกระบวนการ

สรางแบบจำลองการจัดการขอมูลในงานกอสราง 

Interaction of Lean and Building Information 

Modeling in Construction 

09.30-10.00 น. 

M1 

นางสาวทิพจุฑา 

รศ.ดร.จักรพงษ 

กลัดทอง 

พงษเพ็ง 

สาเหตุของความลาชาในโครงการกอสรางสาธารณะ

ของประเทศซาอุดิอาระเบีย 

Causes of Delay in Saudi Public Construction 

Projects 

10.00-10.30 น. 

M1 

นายสิรวิชญ 

รศ.ดร.จักรพงษ 

ผลสุขการ 

พงษเพ็ง 

การพัฒนาแบบจำลองสำหรับโครงการกอสรางในฮองกง 

Developing A Benchmarking Model for construction 

projects in Hong Kong 

10.30-11.00 น. 

M1 

นายอิทธิกร 

รศ.ดร.แหลมทอง 

ปยะมงคล 

เหลาคงถาวร 

สาเหตุของความลาชาในโครงการกอสรางสาธารณะของ

ซาอุดิอาระเบีย 

Causes of delay in Saudi public construction projects 

11.00-11.30 น. 

M1 

นายธนกร 

รศ.ดร.ชลิดา 

นวลเขียว 

อูตะเภา 

การวิเคราะหและการควบคุมปญหาความลาชาโครงการเภสัช

กรรม 

ANALYSIS and Control of ISSUES THAT delay 

PHARMACEUTICAL projects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่   7  วันศุกรที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-15.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.โยธา สิง่แวดลอมและการจัดการงานกอสราง) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/MZU 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 

M1 

นายธนากร 

ผศ.ดร.วุฒิชัย 

อินคง 

ชาติพัฒนานันท 

กลยุทธในการพัฒนาอาคารท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

Strategies for sustainable development of green 

buildings 

13.30-14.00 น. 

M1 

นาย ทศธรรม 

รศ.ดร.จักรพงษ 

เดือดขุนทด 

พงษเพ็ง 

การพัฒนาตัวชี้วัดใหมเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของกำลังการ

ผลิตการวางแผนสูการกอสรางอยางย่ังยืน 

Developing New metrics to evaluate the performance 

of capacity planning towards sustainable construction 

14.00-14.30 น. 

M1 

นางสาวนารีรัตน 

รศ.ดร.จักรพงษ 

รัตนวิมล 

พงษเพ็ง 

ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรบุคคลและความกาวหนาในการ

ปรับปรงุ ประสิทธภิาพของโครงการกอสราง 

Effect of human resources Management and advances to 

improve construction project performance 

14.30-15.00 น. 

M1 

นายวิชิต 

รศ.ดร.จักรพงษ 

จันทรวิจิตร 

พงษเพ็ง 

แบบจำลองการยอมรบัของช้ินสวนคอนกรีตสำเรจ็รูปในการกอสราง

อาคาร ตามทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) และกรอบแนวคิด

เทคโนโลยี องคกร  และสิง่แวดลอม (TOE) 

Acceptance model of precast concrete components in 

building construction based on Technology Acceptance 

Model (TAM) and Technology, Organization, and 

Environment (TOE) framework 

15.00-15.30 น. 

M1 

นายนนทนันท 

รศ.ดร.แหลมทอง 

จงใจรัก 

เหลาคงถาวร 

ชองวางดานประสทิธิภาพของคุณลักษณะดานความย่ังยืนใน

อาคารมหาวิทยาลัยท่ีไดรับรางวัลสีเขียว 

performance gaps of sustainability features in green 

award-winning university buildings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  8  วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00-11.15 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 

(วศ.ด.ไฟฟา) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/MZV 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. นายอนุสรณ วงคษา การออกแบบตัวถอดรหัสควอนไทซสำหรับรหัสโพลารดวย

วิธีคอขวดขาวสาร 

D1 ผศ.ดร.เวธิต ภาคยพิสุทธ์ิ Design of Quantized Decoders for Polar Codes 

Using The Information Bottleneck Method 

09.45-10.30 น. นายอธิภู มงคลขจิต การหาความเร็วของพลาสมาบับเบิลจากสัญญาณเรดารใน

ยานความถี่สูงมากจากสถานีตรวจสภาพอากาศโคโตตาบัง 

ประเทศอินโดนีเซีย 

D2 ศ.ดร.พรชัย ทรัพยนิธิ Velocity calculation of plasma bubble at VHF 

radar Kototabang station, Indonesia 

10.30-11.15 น. นายนพรัตน สิงหโตโรจน การใชจำนวน เปอรเซ็นตการปดโหนด และ การหยุดการ

เรียนรูกอนกำหนด ในการจำแนกรูปภาพดวยโครงขาย

ประสาทเทียม 

D2 รศ.ดร.จีรสุดา โกษียาภรณ Dropout percentage and early stopping in image 

classification Artificial Neural Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  9  วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา  13.00-15.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 

(วศ.ด.ไฟฟา) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/MZX 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-14.00 น. นางสาวจตุพร ศุภมงคลเศรษฐ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการสูญเสียเชิงวิถีบนพ้ืนฐาน

แบบจำลองชองสัญญาณการสะทอนพ้ืนสำหรับการใช

งานโมดูลไอโอทีบนอากาศยานไรคนขับ 

D3 ผศ.ดร.สถาพร พรหมวงศ Comparative study of path loss based on 

ground reflection channel modeling for UAV-

enabled IoT modules 

14.00-15.00 น. นายประมินทร พิชิตการคา การตรวจวัดสภาพอากาศที่รุนแรงพายุปาบึกโดยใช

แบบจำลองทองถิน่ของอุณหภูมิเฉลี่ยสองชวงเวลา 

(กลางวัน-กลางคืน) 

D3 ศ.ดร.พรชัย ทรัพยนิธิ Severe Weather Monitoring Pabuk Storm Using 

model of the local average temperature for 

both time periods (Day-Night) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  10  วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00-11.15 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 

(วศ.ด.ไฟฟา) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/MZY 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. นางสาวกัลยสุดา ต๊ิบกาศ แถวลำดับสายอากาศสี่ไดโพลพับโพลาไรซคูยาน

ความถี่กวางที่มีแบบรูปการแพรกระจายคลื่นเสถียร

สำหรับประยุกตใชกับสถานีฐาน 

D1 ศ.ดร.ชูวงค พงศเจริญพาณิชย Wideband Dual-Polarized Four-Folded-

Dipole Antenna Array With Stable Radiation 

Pattern for Base-Station Applications 

09.45-10.30 น. นางสาว ฐิตารีย คาคลอง สายอากาศสวิตชลำคลื่นไมโครสตริปแพตชวงแหวน

สี่เหลี่ยมสำหรบัประยุกตใชงานหลายอินพุตหลาย

เอาตพุต 

D2 ศ.ดร.ชูวงค พงศเจริญพาณิชย A Switched Beam Rectangular Ring 

Microstrip Patch Antenna for  MIMO 

Applications 

10.30-11.15 น. นายลิขิต วรานนท สายอากาศแพตชวงกลมที่สามารถเลือกชนิด

โพลาไรซวงกลมไดสำหรับการประยุกตใชงาน

ดาวเทียมยาน S แบนด 

D2 ศ.ดร.ชูวงค พงศเจริญพาณิชย A Circular Patch Antenna with a Selectable 

Circular Polarization for S-Band Satellite 

Application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  11   วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-09.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.การวัดคุม) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/MZ0 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นายมนัสนิตย 

รศ.ดร.วิศรุต 

ฝายจาร ี

ศรีรัตนะ 

การพัฒนาตัวตรวจรูจากหลักการเก็บประจุแปลงแรงดันไฟฟา

ของสารละลาย แอลกอฮอลเปนกรณีศึกษา 

M2   Development of sensors based on the solution 

voltage converter capacitor principle Alcohol as a 

Case Study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  12   วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา 10.00-10.45 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.ไฟฟา) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/MZ1 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

10.00-10.45 น. นางสาวชนิตรนันทน แสนบูรณพันธ การใชโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันในการ

การถายภาพความรอน ดวยอินฟาเรดเพ่ือปองกัน

บำรุงรักษาของอุปกรณไฟฟา 

D1 รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย Applying CNN to Infrared Thermography for 

Preventive Maintenance of   Electrical 

Equipment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  13  วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00-12.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 

(วศ.ด.ชีวการแพทย) 

Group 13 Tuesday,  May 24, 2022   09 : 00 to 12 : 00 AM   Online Video Call  

(Doctor of Engineering (Biomedical Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/MZ2 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. Mr.Guntur  การสังเคราะห การกำหนดลักษณะเฉพาะ การศึกษาเทียบทา 

และการประเมินทางชีวภาพของ อนุพันธชาลโคน ไพราโซลีน 

และไพริมิดีนชนิดใหมเปนสารประกอบตานมาเลเรียท่ีมีศักยภาพ 

D1 Assoc.Prof.Dr.Matthew Paul Gleeson Synthesis, characterization, docking study and 

biological evaluation of new chalcone, pyrazoline, and 

pyrimidine derivatives as potent antimalarial 

compounds 

09.45-10.30 น. Mr.Noval Herfindo  การคนพบอนุพันธของ imidazopyrrolopyridines เปนสาร

ยับย้ังท่ีแปลกใหมและคดัเลือกของ 

D1 Assoc.Prof.Dr.Matthew Paul Gleeson JAK2-Discovery of imidazopyrrolopyridines derivatives 

as novel and selective inhibitors of JAK2 

10.30-11.15 น. นางสาวธนาภา ศรีโท การคนหาขัน้ตอนการเรงปฏิกิริยาของโปรตีน 2,3 

Dimethylmalate lyase ในกลุม Isocitrate lyase 

superfamily ดวยวิธีการคิดคำนวณแบบผสม Quantum 

mechanical และ Molecular mechanical. 

D1 รศ.ดร.แมทธิว พอล กลีสัน  Probing the Catalytic Mechanism Involved in the 

Isocitrate Lyase Superfamily: Hybrid Quantum 

Mechanical/Molecular Mechanical Calculations on 2,3-

Dimethylmalate Lyase 

11.15-12.00 น. นายพศิณ กุญชรินทร การตรวจหากลูโคสฟงเกอรปริน้สในสตัวทดลองโดยใชรา

มันสเปกโตรสโคป 

D1 ดร.วิบลูย ปยวัฒนเมธา Direct observation of glucose fingerprint using in vivo 

Raman spectroscopy 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  14  วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา  13.00-16.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 

(วศ.ด.ชีวการแพทย) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/MZ3 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-14.00 น. นายอนงคนาถ อินทะเสม การวิเคราะหมะเร็งเตานมจากภาพแมมโมแกรมโดยใชวิธีการ

เรียนรูเชิงลึก 

D3 ดร.วิบูลย ปยวัฒนเมธา Breast cancer diagnosis of mammography using 

deep convolution neural networks 

14.00-15.00 น. นายอัชฏาวุฒิ คนซื่อ การออกแบบเชิงคํานวณ การสังเคราะหและการประเมินผล

ทางชีววิทยาของสารยับย้ัง Epidermal Growth Factor 

Receptor 

D3 รศ.ดร.แมธทิว พอล กลีสัน Computational Design Synthesis and Biological 

Evaluation of Inhibitors of Epidermal Growth Factor 

Receptor 

15.00-16.00 น. นายสหรัฐ เสริมเสนาพร การออกแบบการสังเคราะหและการประเมินฤทธ์ิทางชีวภาพ

ของโครงสรางไพราโซล-ไพรมิิดีน ที่มีฤทธ์ิยับย้ังโปรตีนไคเนส 

D3 รศ.ดร.แมธทิว พอล กลีสัน Design, Synthesis and Biological Evaluation of 

Pyrazole-pyrimidine Inhibitors of  Protein Kinases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  15  วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา  13.00-16.15 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 

(วศ.ด.ชีวการแพทย) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/MZ4 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.45 น. นางสาวกุศล ตันติวงส การวางแผนเสมือนจริงสามมติิในการผาตัดแบบการ

เคลื่อนที่มาดานหนาของขากรรไกรลาง : การทำนาย

เน้ือเยื่อรูปหนาโดยการใชการเรียนรูเชิงลึก 

D1 รศ.ดร.สุพันธุ ต้ังจิตกุศลมั่น Three-Dimensional Virtual Planning in 

Mandibular Advancement Surgery : Soft Tissue 

Prediction Based on Deep Learning 

13.45-14.30 น. 

D1 

นางสาวรังสินี 

รศ.ดร.สุพันธุ 

หวังมัน่ 

ต้ังจิตกุศลมั่น 

การตรวจฟนและการแบงแยกปญหาของฟนในภาพถาย

รังสีพาโนรามิกโดยการใชการเรียนรูเชิงลึกและเทคนิค

การประมวลผลภาพ 

Teeth Detection and Dental Problem 

Classification in Panoramic X-Ray Images using 

Deep Learning and Image Processing Techniques  

14.30-15.15 น. นางสาวมะนาว บุญคุม Classification and Counting Bacteria Colony on 

Agar Plate Using Deep Learning 

D2 ผศ.ดร.สรินพร วิสิฐสทัธาพงศ  

15.15-16.15 น. นางสาวกมลฉัตร อภิวณิชยกุล การตัดแบงสวนอวัยวะที่มีความเสี่ยงอัตโนมัติดวยการ

เรียนรูเชิงลึกโดยใชชุดขอมูลที่ตัดขอบและเพ่ิมคุณสมบัติ 

D3 รศ.ดร.ภัทรพงษ ผาสุขกิจ Automatic organs-at-risks segmentation using 

feature added-cropped dataset with deep 

learning 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  16  วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00-10.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 

(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/MZ6 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นายศักรินทร 

รศ.ดร.พิทยา 

ตุระธรรม 

ปานนิล 

การออกแบบสรางกับดักเสิรจสำหรับการวินิจฉัยโพลาไรซ

สมัยใหม 

Modeling Metal Oxide Surge Arrester for the Modern 

Polarization Based Diagnostics 

M1    

09.30-10.00 น. นายสุระศักด์ิ 

รศ.ดร.พิทยา 

ไตไมงาม 

ปานนิล 

การวิเคราะหประสิทธิภาพอยางครอบคลุมของโปรฟบัสและ

โปรฟเนสในระบบควบคุมที่ใชโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอร (พีแอลซี) 

Comprehensive Performance analysis of PROFIBUS 

and PROFINET in PLC-based control systems 

M2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  17   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00-11.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 

(วศ.ม.อุตสาหการ) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/MZ7 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 

M1 

นางสาวจิรนันท 

ผศ.ดร.กิตติวัฒน 

ใจเอ้ือ 

สิริเกษมสขุ 

การปรับปรุงความสามารถของกระบวนการดวยวิธี DMAIC 

สำหรับการขึ้นรูปลออลูมิเนียมอัลลอยด 

Process Capability improvement Through DMAIC 

Method for Aluminum Alloy Wheels Casting 

09.30-10.00 น. นางสาวธัญณัฐ หุตางกรู การประเมินวัฏจักรชีวิตของขยะเศษอาหารในซุปเปอรมารเก็ต 

M1 ผศ.ดร.จรสวรรณ โกยวานิช Life cycle of supermarket food waste 

10.00-10.30 น. นางสาวธันยชนก ภูธรรมะ การวางแผนการผลิตโดยรวมภายใตความไมแนนอน: การ

สำรวจวรรณกรรมที่ครอบคลมุและทศิทางการวิจัยในอนาคต 

M1 ผศ.ดร.อุดม จันทรจรัสสุข Aggregate production planning under uncertainty: a 

comprehensive literature survey and future research 

directions 

10.30-11.00 น. นางสาวชนมพิมาล บรรจงศิริ การจัดการวัสดุโดยปราศจากการพยากรณ จากการวางแผน

ความตองการวัสดุ สู การวางแผนความตองการวัสดุที่

ขับเคลื่อนไปตามความตองการ 

M1 รศ.ดร.สิทธิพร พิมพสกุล Material Management without Forecasting: From MRP 

to Demand Driven MRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  18    วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา  13.00-14.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 

(วศ.ม.อุตสาหการ) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/MZ9 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 

M2 

นางสาวศศิวิมล แหวนฉิมพล ี การลดตนทุนบรรจุภัณฑในโรงงานผลิตลวดทองแดงเคลือบ

น้ำยาดวยเทคนิควิศวกรรมคณุคา 

 ผศ.ดร.กิตติวัฒน สิริเกษมสขุ Packaging cost reduction in Enamel copper wire 

manufacturing factory  by value engineering 

technique 

13.30-14.00 น. 

M2 

นายธงชัย แสงสุวรรณดี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา ดวยเทคนิค 

ABC และ การพยากรณ กรณีศึกษา ระบบการจัดเก็บสินคา 

 รศ.ดร.สกนธ คลองบุญจิต the EFFICIENCY ENHANCEMENT of WAREHOUSE 

Management using ABC and FORECASTING 

Technique: A Case Study of STORAGE System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  19   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0b 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นายพัชรพงศ 

ผศ.ดร.เฉลิมชาติ 

กันหารินทร 

มานพ 

การควบคุมแบบเวกเตอรทางออมของมอเตอรเหนี่ยวนําโดยใชตัว

ควบคุมฟซซีลอจิก 

Indirect Vector Control of Induction Motor Using Fuzzy 

Logic Controller 

M1    

09.30-10.00 น. นายพงศธร 

รศ.ดร.พีรวุฒิ 

เติมเตชาติพงศ 

ยุทธโกวิท 

ไดอิเล็กทริกสเปกโทรสโคปในโดเมนเวลาและความถี่ท่ีใชกับการ

วินิจฉัยของหมอแปลงไฟฟากำลัง 

Dielectric Spectroscopy in Time and Frequency Domain 

Applied to Diagnostics of Power Transformers 

M1    

10.00-10.30 น. นายนพพล ยอดระยับ การศึกษาตัวแยกความถี–่เวลาของกระแสพัลสดิสชารจบางสวนท่ี

ใชในการจัดลำดบักลุมและระบุชนิด 

M1 ผศ.ดร.ธีรยศ เวียงทอง Study on time-frequency extractors for partial 

discharge pulse current used in sequence grouping and 

identification 

10.30-11.00 น. 

M1 

นายพศุตม 

ผศ.ดร.เปยมภูมิ 

กรุดสอน 

สฤกพฤกษ 

การใชเซลลแสงอาทิตย แบตเตอรี่ และเครื่องกำเนิดไฟฟา

เครื่องยนตดีเซลสำหรับสถานีอัดประจุรถยนตไฟฟา 

Implementation of Solar PV-Battery and Diesel 

Generator Based Electric Vehicle Charging Station 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  20   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0d 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. นายนิคม 

รศ.ดร.เฉลิมชาติ 

กานจักร 

มานพ 

การควบคุมความเรว็ของมอเตอรเหน่ียวนำโดยใชตัว

ควบคุม PI และ V/F แบบสเกลารและเวกเตอร 

Speed Control of Induction Motor using PI and 

V/F Scalar Vector Controllers 

M1    

13.30-14.00 น. นางสาวสมุติตา 

รศ.ดร.พีรวุฒิ 

คงลายทอง 

ยุทธโกวิท 

การวิเคราะหคาพารามิเตอรรูปคลื่นแรงดันอิมพัลสโดยการ

ดัดแปลงมาจากวิธีการของ เกาส-นิวตัน 

Evaluation of Full Lightning Impulse Voltage 

Parameters Based on a Modified Gauss-Newton 

Method 

M1    

14.00-14.30 น. นายวิรุธ เมฆวัฒนกุล การหาขนาดของระบบพลังงานแสงอาทิตยและระบบกัก

เก็บพลังงานที่เหมาะสมทีสุ่ดสำหรับประเภทบานอยูอาศัย

ที่เช่ือมตอกับระบบโครงขายไฟฟาในประเทศออสเตรเลีย 

M1 ผศ.ดร.เปยมภูม ิ สฤกพฤกษ Optimal Capacity of Solar PV and Battery Storage 

for Australian Grid-Connected Households 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  21   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0e 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นายชัชพงศ 

ดร.สมภพ 

ธนาจิตร 

ผลไม 

การออกแบบคอนเวอรเตอรและชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟาซิงโครนัส

ชนิดแมเหล็กถาวรท่ีสามารถปรับความเรว็รอบไดในแบบจำลองโรงไฟฟา

พลังน้ำขนาดเล็ก 

M2   Design of Converter and Control System for Variable Speed 

Permanent Magnet Synchronous Generator in Small Hydro 

Power Plant Model 

09.30-10.00 น. นายชนาณัฐ 

ผศ.ดร.ภพ 

รักขพันธ 

จันทรเจริญสุข 

การวเิคราะหฉนวนกระดาษในหมอแปลงไฟฟาโดยใชวิธีการซิมูเลช่ันเพื่อ

วิเคราะหดวยกระบวนการตรวจสอบกระแสโพลาไรซเซช่ันและดีโพลาไรซ

เซช่ัน 

M2   Analysis of electrical insulation paper by Simulation for analyze 

Polarization and Depolarization current testing method 

10.00-10.30 น. 

M2 

นายภูมิภัทร 

รศ.จงรักษ 

กิจนำลาภเจริญ 

บุญเส็ง 

ผลกระทบของกระแสฮารมอนิกต่ำภายใตหมอแปลงขนาดใหญตอการ

ประเมินฮารมอนิกเรโซแนนซในระบบอุตสาหกรรม 

Effect of Low Harmonic Current Under Large Transformers on 

Harmonic Resonance Assessment in Industrial Systems 

10.30-11.00 น. 

M2 

นางสาวรพีพรพัสตร 

รศ.จงรักษ 

บุญเส็ง 

บุญเส็ง 

การเปรียบเทียบแนวทางการแกไขปญหาฮารมอนิกสกบัการปรับปรุง

คุณภาพกำลงัไฟฟาสำหรบัโซลารรฟูท็อปท่ีเช่ือมตอกับแหลงจายไฟฟาหลัก

ในโรงงานอุตสาหกรรม 

Comparison of Harmonic Solutions to Power  Quality 

improvement for Grid-Connected Solar Rooftop Applications in 

Industrial Plants 

11.00-11.30 น. 

M2 

นายปณณวัฒน 

ศ.ดร.สุรินทร 

เพียรจัด 

คำฝอย 

การประยุกตผลตอบสนองความตองการโหลดเพ่ือควบคุมสถานีอัดประจุ

ยานยนตไฟฟา 

Electric Vehicle Charging Station incorporating with an Energy 

Management and Demand Response Technique 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  22   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-15.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร,วศ.ม.ไฟฟา) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0f 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. นายอดิเทพ 

ดร.สมภพ 

พวงดอกไม 

ผลไม 

พัฒนาความเฉ่ือยเสมือนของเครื่องกำเนิดไฟฟาในอินเวอรสาม

เฟสชนิดกริดฟอรมมิ่ง 

An improved virtual inertia of Virtual Synchronous 

Generator with three phase grid forming inverter 

M2    

13.30-14.00 น. นางสาวอภิวด ี

รศ.จงรกัษ 

ดังกอง 

บุญเส็ง 

การศึกษาและวิเคราะหการดูแลรักษาวงจรกรองกำลังแบบพาส

ซีฟเพื่อปรับปรงุคาตัวประกอบกำลังไฟฟาและคุณภาพไฟฟาโดย

การใชโครงขายประสาทเทยีม 

M2   The Study and Analysis for Passive Power Filter to 

Improve Power Factor and Power Quality by Using 

Artificial Neural Network 

14.00-14.30 น. นายณัฎฐากร 

ศ.ดร.สุรินทร 

โกมล 

คำฝอย 

เครื่องชวยหายใจฉุกเฉินสำหรับผูปวย COVID-19  โดยใชการบีบ

ถุงแอมบูแบบอตัโนมัติ 

Emergency ventilator for COVID-19 Emergent Care 

using Automatic Ambu bag Compression 

M2    

14.30-15.00 น. นายทวีศักดิ ์ จันทศร การแพรกระจายของการดิสชารจบางสวนในสายโคแอกเชียล 

M2 ผศ.ดร.ภพ จันทรเจรญิสุข Partial Discharge Pulse Propagation in Coaxial Cable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  23  วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา  13.00-13.30 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 

(วศ.ม.โทรคมนาคม) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0g 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. นายชุติเทพ สุขวิทย วงจรสายพานแรงดันซีมอสคลาส AB ยุคทีส่องและการประยุกต

การใชงาน 

M2 รศ.ดร.มนตรี คำเงิน CMOS class AB second generation voltage convenyer 

and its Application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  24   วันศุกรที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-10.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0h 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 

M1 

นายขัติยา 

รศ.ดร.พิสิฐ 

หอมทอง 

บุญศรีเมือง 

ผลกระทบของแบนดวิธตอประสิทธิภาพ 5G NR 

Impact of Bandwidth Part (BWP) Switching on 5G 

NR System Performance 

09.30-10.00 น. 

M1 

นายพิทักษ 

ผศ.ดร.สถาพร 

เข็มเพ็ชร 

พรหมวงศ 

การวิเคราะหผลการเช่ือมโยงและแบบจำลองของชองสง

สัญญาณแถบกวางย่ิงระยะสั้น 

Link Budget Analysis and Modeling of Short-

Range UWB Channels 

10.00-10.30 น. 

M1 

นายญาณโณภาษ 

ผศ.ดร.สถาพร 

มวงมี 

พรหมวงศ 

ความเพ้ียนของรูปคลื่นและอัตราขยายการสงผานบนวิทยุ

อิมพัลสแถบกวางย่ิง 

Waveform Distortion and Transmission Gain on 

Ultra Wideband Impulse Radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  25  วันศุกรที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-15.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 

Group 25  Friday, May 27, 2022   1 : 00  to 3 : 30 PM  Online Video Call  

(M.Eng. (Electrical and Computer Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0i 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 

M2 

Mr.Phyo C Thu 

Porf.Dr.Pornchai 

 

Supnithi 

Neural Network Prediction of Receiver Bias in 

Ionospheric Delay Computation and Study on 

Ionospheric Delay Gradient over Other Parameters 

13.30-14.00 น. 

M2 

นายเธียรวิชญ 

ผศ.ดร.เวธิต 

เงินเจริญดี 

ภาคยพิสุทธ์ิ 

การทำนายความแรงของสัญญาณโดยใชการเรียนรูเชิงลึก

สำหรับระบบสื่อสารแอลทีอี 

Deep Learning-Based Signal Strength Prediction for 

LTE Communication System 

14.00-14.30 น. 

M2 

นางสาวอภิชญา 

รศ.ดร.พิสิฐ 

สิริวณิชพงศ 

บุญศรีเมือง 

การประมาณคาชองสัญญาณสำหรับเสนทางรถไฟดวย

โครงขายเรียนรูเชิงลึก 

channel estimation for railway track environment 

by Deep Learning network 

14.30-15.00 น. 

M2 

นายชลันธร 

ศ.ดร.ชูวงค 

อินทโชติ 

พงศเจริญพาณิชย 

สายอากาศแพตชยานความถี่คูโพลาไรซวงกลมรวมกับแผน

สะทอนตัวนำแมเหล็กเทียม 

Dual band circularly polarized patch antenna with 

artificial magnetic conductor reflector 

15.00-15.30 น. 

M2 

นางสาวภูริชญา 

ศ.ดร.ชูวงค 

วิชัยดิษฐ 

พงศเจริญพาณิชย 

การลดขนาดของสายอากาศแพตชโพลาไรซวงกลมแถบ

ความถี่กวางโดยใชโครงสรางตัวนำแมเหล็กเทียม 

Miniaturization of broadband circularly polarized 

patch antenna using artificial magnetic conductor 

structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  26   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-12.45 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.ไฟฟา) 

Group 26  Wednesday, May 25, 2022   09 : 00  to 12 : 45 AM  Online Video Call  

(D.Eng. (Electrical Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0j 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. Mr.ari kuswantori  Object Detection and Classification with 

YOLOv4 for Similar and Structural Deformed 

Fish 

D2 Prof.Dr.Worapong Tangsrirat  

09.45-10.45 น. นายจักรพันธ ทองเจริญ การทบทวนงานวิจัยการสรางวงจรขยายชวงปฏิบัติการ

เชิงเสนของหมอแปลงผลตางความเหน่ียวนำแบบเชิง

เสน 

D3 รศ.ดร.วรรณดี เพชรมณีล้ำคา Review of Linear-Range Extension Circuits for 

Linear Variable Differential Transformer 

10.45-11.45 น. นายนัชนัยน รุงเหมือนฟา วงจรกรองสัญญาณอันดับสองโหมดผสมทีป่รับคาได

ทางอิเล็กทรอนิกส 

D3 ศ.ดร.วรพงศ ต้ังศรีรัตน Electronically Adjustable Mixed-Mode 

Biquadratic Filter 

11.45-12.45 น. นายพิชญานิน  มูลเมือง วงจรเลียนแบบตัวเหน่ียวนำแบบลอยตัวที่มีการสูญเสีย 

ที่สังเคราะหขึ้นโดยใชวงจร VDTA จำนวนหน่ึงตัว 

D3 ศ.ดร.วรพงศ ต้ังศรีรัตน Single VDTA-Based Tunable Floating Lossy  

Inductance Simulation Circuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  27   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 14.00-14.45 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.ไฟฟา) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0k 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

14.00-14.45 น. นายนิมิต 

ผศ.ดร.ปกรณ 

หงษย้ิม 

วัฒนจตุรพร 

การเฝาสังเกตเซ็นเซอรโหนดโดยใช WSPR บนคลื่นวิทยุ VHF 

A Sensor Node Observation using WSPR on VHF 

D2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  28   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-10.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.เกษตร) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0l 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-10.00 น. นายพีรภัทร อุไรเวศ การทำนายสมบัติของสตารชมันสำปะหลังระหวางการให

ความรอนโดยรังสีอินฟราเรดดวยการวิเคราะหการถดถอย 

และโครงขายประสาทเทยีม 

D3 ผศ.ดร.ประสันต ชุมใจหาญ Predicting Properties of Tapioca Starch during 

Infrared Heat Treatment by Using Regression 

Analysis and Artificial Neural Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  29   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 10.30-11.15 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.อาหารและเกษตรอัจฉรยิะ) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0m 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

10.30-11.15 น. 

D1 

นายพิสุทธ์ิ 

ผศ.ดร.ประสันต 

ไมชุน 

ชุมใจหาญ 

การศึกษาการยอนวัยคุณสมบัติเชิงเน้ือสัมผัสของเมล็ดขาว

เกา 

study of texture property rejuvenation for aged rice 

kernel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  30   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-14.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.เกษตร) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0o 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-14.00 น. นายศิรเมศร วีระสกุลวัฒน การพัฒนาระบบการตัดทอนพันธุออยแบบแมนยำ 

D3 ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล DEVELOPMENT OF A PRECISION SEED CANE 

CUTTING SYSTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่   31  วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-13.45 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ) 

Group 31  Thursday, May 26, 2022  1 : 00 to 1 : 45 PM  Online Video Call  

(D. Eng. (Food and Agricultural Intelligence Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0p 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.45 น. Mr.Bijendra  

Prof.Dr.Panmanas 

Shrestha 

Sirisomboon 

Evaluation of higher heating value and ultimate 

analysis data of Nepal biomass using near 

infrared spectroscopy 

D2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  32   วันศุกรที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 14.30-15.15 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0q 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

14.30-15.15 น. นายปนปนัทธ 

ผศ.ดร.มธุรดา 

เสถียรกิจอำไพ 

จิโนรส 

การพัฒนาและทดสอบขั้นตอนวิธีการวิเคราะหภาพ

เพ่ือการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปรางเชิงพรรณนา

ของวัสดุออนหดตัวได 

Development and testing of a novel image 

analysis algorithm for descriptive evaluation 

of shape change of a shrinkable soft material 

D2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  33   วันพฤหัสบดีที่  2  มิถุนายน  2565  เวลา 13.00-13.45 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ) 

Group 33  Thursday, June 2, 2022  1 : 00 to 1 : 45 PM  Online Video Call  

(D. Eng. (Food and Agricultural Intelligence Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0r 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.45 น. Mr.Agustami  

Asst.Prof.Dr.Ravipat 

Sitorus 

Lapcharoensuk 

Detection of Adulteration and its 

Classification Based on the Geographical 

Origin of Coconut Milk using a 

Combination of NIR Spectroscopy and 

Machine Learning Approach 

D1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  34   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.45 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.ไฟฟา)  

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0s 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. 

D2 

นายปณพงศ  

ผศ.ดร.ชัยยันต  

สงสุขถวัลย 

เจตนาเสน 

การพัฒนายานพาหนะพกพาขนาดเล็กดวยหลกัการเกบ็

เกี่ยวพลังงานจากเพียโซอิเล็กทริกสำหรับเมอืงอัจฉริยะ 

Development of Micro-Mobility Based on 

Piezoelectric Energy Harvesting for Smart City 

Applications 

09.45-10.45 น. นายจักรวาล สิงหศิวานนท การศึกษาทดลองพฤติกรรมการดีสชารจบางสวนของสาย

เคเบิลไฟฟาฉนวนครอสลิงคโพลีโอเลฟน (XLPO) ภายใต

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความรอนเพ่ือประยุกตใชกับ

รถยนตไฟฟา 

D3 ผศ.ดร.นิรุธ จิรสุวรรณกุล The Preliminary Study of Partial Discharge 

Behavior of Crosslinked Polyolefin (XLPO) Cable 

Insulation Under Temperature Variations for 

Electric Vehicle Application 

10.45-11.45 น. นางสาวกมลวรรณ วงศวุฒิ การแกปญหาการจายโหลดอยางประหยัดของระบบผลิต

ไฟฟาจากพลังงานความรอน-แสงอาทิตย-ลม โดยใช

เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุดแบบวิธีการด้ังเดิม 

D3 รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร Solving Economic Load Dispatch Problem of 

Thermal-Solar-Wind Energy System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  35   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-12.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.ไฟฟา)  

Group 35  Wednesday, May 25, 2022  09 : 00 to 12 : 00 AM  Online Video Call  

D.Eng. (Electrical Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0t 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. 

D2 

Hongyan Wang 

Dr. Suntiti Yoomak 

Fast frequency response technology 

research considering new energy 

generation 

09.45-10.30 น. 

D2 

Shuzong Zhao 

Assoc.Prof.Dr.Chanin Bunlaksanusorn 

Study On UHF Signal Processing And 

Simulation Of Transformer Local 

Discharge 

10.30-11.15 น. 

D2 

Mrs. Yu He 

Assoc.Prof.Dr.Chanin Bunlaksanusorn 

Polarization current method based for 

Dielectric loss in Oiled paper 

11.15-12.00 น. 

D2 

Mr. Yansheng Huang 

Dr. Suntiti Yoomak 

Research on basic urban planning layout 

and relevant operation strategies of 

electric vehicle charging station 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  36   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-16.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.ไฟฟา)  

Group 36  Wednesday, May 25, 2022  1 : 00 to 4 : 00 PM  Online Video Call  

D.Eng. (Electrical Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0u 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.45 น. 

D2 

Yijuan Liang 

Asst.Prof.Dr. Chaiyan Jettanasen 

Design and implementation of Sign 

Language translation System based on data 

Glove 

13.45-14.30 น. 

D2 

Biao Qiu 

Asst.Prof.Dr. Chaiyan Jettanasen 

Design and Research on wheel frame 

system of electric vehicle 

14.30-15.15 น. 

D2 

Mrs. Xiaohua Li 

Asst.Prof.Dr. Chaiyan Jettanasen 

Research on visual gesture recognition 

15.15-16.00 น. 

D2 

Junlong Zheng 

Asst.Prof.Dr. Chaiyan Jettanasen 

Preliminary design of chassis of electric 

vehicle for the elderly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  37   วันศุกรที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.30-11.15 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.ไฟฟา)  

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0u 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.30-10.15 น. นายนายนรงฤทธ์ิ เสนาจิตร การปรับปรุงวงจรการสวิตชแบบน่ิมนวลในวงจรแปลงผัน

ไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสตรงแบบสามระดับเต็ม

คลื่นดวยการเลื่อนมุมเฟสสำหรับการใชงานในยานยนต

ไฟฟา 

D2 รศ.ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ A Modified Three-Level Phase Shifted PWM Full-

Bridge Soft-Switching DC/DC Converter for Electric 

Vehicle Applications 

10.15-11.15 น. นายนัฐวุฒ ิ พลอยมุข การพิจารณาประสิทธิภาพฉนวนของเครื่องจักรกลไฟฟา

ขนาดใหญในเชิงวิธีโดเมนความถี่ 

D3 รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช The Investigation of Insulation Performance 

Evaluation of the Large Electrical Rotating 

Machine in Frequency Domain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  38   วันจันทรที่  6  มิถุนายน  2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.ไฟฟา)  

Group 38  Monday, June 6, 2022  1 : 00 to 2 : 30 PM  Online Video Call  

D.Eng. (Electrical Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0v 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.45 น. Mr.Chenxing  Bi 

Assoc.Prof.Dr.Somchat 

 

Jiriwibhakorn 

Study on the Power Quality Assessment of 

DC Nanogrid 
D2    

13.45-14.30 น. Mr.Zhibin  Huang 

Assoc.Prof.Dr.Somchat 

 

Jiriwibhakorn 

Research on Wind Power Prediction Based 

on Optimized Neural Network 
D2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  39   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00-12.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 

(วศ.ด.อุตสาหการ) 

Group 39  Thursday, May 26, 2022  09 : 00 to 12 : 00 AM  Online Video Call  

(D.Eng. (Industrial Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0w 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. 

D1 

Mr.Ahmad Faisal  

Assoc.Prof.Dr.Chumpol 

Dahlan 

Yuangyai 

Urban e-Grocery Distribution Design in Pamplona 

(Spain) Applying an Agent-Based Simulation 

Model with Horizontal Cooperation Scenarios 

09.45-10.30 น. นายคณิศร 

ผศ.ดร.อดุม 

ศรีทาพกัตร 

จันทรจรัสสุข 

การเรียนรูแบบจำลองจากตนทางถงึปลายทางแบบตาม

งานในการเพิ่มประสิทธิภาพแบบสุม 

D1   Task-Based End-to-End model Learning in 

Stochastic Optimization 

10.30-11.15 น. นางสาวทิพสุดา 

รศ.ดร.กรรณชัย 

รักเพ็ชร 

กัลยาศิร ิ

การจำลองและการศึกษาทดลองเกี่ยวกับอิทธพิลของแรงท่ีใชใน

ระหวางการประสานดวยความตานทานแบบดานเดียว ของทอกับ

แผนโลหะ เปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีใชทดแทนการเช่ือมดวยความ

ตานทานแบบจุดแบบดานเดียว 

D1   Simulative and experimental investigations on the 

influence of force during single-sided resistance brazing 

on sheet metal tube connections as an alternative to 

single-sided resistance spot welding 

11.15-12.00 น. นายธนา 

รศ.ดร.ทศพล 

สาตรา 

เกียรติเจริญผล 

แนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาหรับการจัดการอุปสงคและอุปทานโดย

คานึงถึงการจัดการโครงสรางฝงูโค: กรณีศึกษาสหกรณโคนมขนาด

กลางในประเทศไทย 

D1   An Optimal Approach for Supply and Demand 

Management with the Consideration of Cattle Herd 

Structure Management: A Case Study of Medium-size 

Dairy Cooperative in Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  40   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา  13.00-13.45 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 

(วศ.ด.อุตสาหการ) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0E 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.45 น. 

D2 

นายวีระชัย คำเวียงสา การศึกษาปญหาอากาศในระบบเบรครถยนตดวยวิธีจัดกลุมแบบ

วอรด 

 รศ.ดร.สกนธ คลองบุญจิต Study of Air in a Vehicle Brake System with Ward’s 

Clustering Method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  41   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-13.15 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.โยธา) 

Group 41  Thursday, May 26, 2022  09 : 00 to 1 : 15 AM  Online Video Call  

(D.Eng. (Civil Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0I 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. Multazam  Hutabarat Influence of Waste Engine Oil on Asphalt 

Mixtures Containing Reclaimed Asphalt 

Pavement 

D1 Assoc.Prof.Dr.Preeda Chaturabong  

09.45-10.30 น. Miss.Wint Thiri Maw  Effects of high-temperature exposure on fractal 

dimension of fly-ash-based geopolymer 

composites 

D2 Assoc.Prof.Dr.Salisa Chaiyaput  

10.30-11.15 น. Ms.Khin Sam  Thwe Formulation, Mechanical Properties, and Analysis 

of Fly Ash geopolymer with Ordinary Portland 

Cement and Ladle Furnace Slag Replacement 

D2 Assoc.Prof.Dr.Salisa Chaiyaput  

11.15-12.15 น. Mr.Arwan  Apriyono Safety and Serviceability of Embankment under 

Seasonal Variation and Extreme Climate 

D3 Assoc.Prof.Viroon Kamchoom  

12.15-13.15 น. MissYuliana  The Performance of Vegetated Slope under 

Impacts of Climate Change 

D3 Assoc.Prof.Viroon Kamchoom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  42   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.30-17.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.โยธา) 

Group 42  Thursday, May 26, 2022  1 : 30 to 5 : 30 PM  Online Video Call  

(D.Eng. (Civil Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0J 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.30-14.15 น. Mr.Chan Nyein  Lwin Optimization of Non-linear Shell Structures 

D2 Prof.Dr.Uma Seeboonruang  

14.15-15.00 น. นางสาวนาตยา โมราวรรณ การจัดการแบตเตอรี่ลเิทียมท่ีใชแลวอยางมีประสิทธิภาพในประเทศ

ไทย 

D2 ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ Efficient Management of Spent Lithium-Ion Batteries in 

Thailand 

15.00-15.45 น. นายยศกร ชลรัตน เครือขายแบบไดนามิกสำหรับการจัดการโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน

ท่ีขับเคลื่อนดวยความยืดหยุน 

D2 ผศ.ดร.วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท Dynamic networks for resilience-driven management of 

infrastructure projects 

15.45-16.45 น. นายธีรวุฒิ พงษจันทร การศึกษาความเปนไปไดในการเบาเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลงใน

ลุมน้ำชี กรณีศึกษา พ้ืนท่ีลุมน้ำสาขาลำน้ำชีสวนท่ี 2/2 และหวย

สามหมอจังหวัดชยัภูมิ 

D3 ศ.ดร.อุมา ศรีบุญเรือง Feasibility Study of Flooding and Drought Mitigation for 

Chi River Basin: Case Study of Chi River Section 2/2 Sub 

River Basin and Sam-Mo Creek Sub River Basin, 

Chaiyaphum Province 

16.45-17.30 

D2 

นายสมเกียรต ิ

รศ.ดร.ชลิดา 

ขวัญพฤกษ 

อูตะเภา 

 

ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาลม น้ำมันมะพราว และ

น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับประเทศไทย 

Potential Biodiesel Production from Palm Oil, Coconut 

Oil and Soybean Oil for Thailand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  43    วันอังคารที่  31  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0K 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นายพสธิป 

รศ.ดร.ชวลิต 

สถาพร 

เบญจางคประเสริฐ 

การนับและจำแนกชนิดของแคปซูลโดยใช

เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 

Capsule Counting and Classification by 

using Image Processing 

M2    

09.30-10.00 น. นายศรัณย 

รศ.ดร.ชวลิต 

สิทธิโยภาสกุล 

เบญจางคประเสริฐ 

การจำแนกเมล็ดขาวดวยเทคนิคการประมวลผล

ภาพ 

Rice Grain Classification Based on Image 

Processing Technique 

M2    

10.00-10.30 น. นายวศรุต 

รศ.ดร.ชวลิต 

จึงสุวดี 

เบญจางคประเสริฐ 

การกำหนดทางว่ิงของเครื่องบินขาเขาจากขอมูล

การจราจรโดยใชแมชชีนเลิรนนิง 

Landing Runway Assignment by Airport 

Traffic using Machine Learning 

M2    

10.30-11.00 น. นางสาวเสาวลักษณ 

รศ.ดร.ชวลิต 

ธีระพันธพงศ 

เบญจางคประเสริฐ 

การระบุหลุมจอดดวยเทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแม

ชชีน 

Comparison of Support Vector Machine for 

Apron Allocation 

M2    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  44   วันอังคารที่  31  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-15.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0L 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. นางสาวภัทรานษิฐ 

รศ.ดร.ชวลิต 

ผลเกษมสุข 

เบญจางคประเสริฐ 

แบบจำลองการตรวจจับภาพบคุคลเพื่อปองกนัการตกจาก

อาคาร 

A portrait detection model to prevent falls from 

buildings 

M2    

13.30-14.00 น. นายชวินกร 

รศ.ดร.อรรถสิทธิ ์

ปยะธนานุกูล 

หลาสกุล 

การตรวจจับความผิดพลาดของฉลากผลิตภัณฑใน

อุตสาหกรรมการพิมพฉลากดวยคอมพิวเตอรวทิัศนและการ

ประมวลผลดวยภาพ 

Product Label Defect Detection in Label Printing 

Industry Based on Computer Vision and Image 

Processing 

M2    

14.00-14.30 น. นางสาววรนษิฐา 

รศ.ดร.อรรถสิทธิ ์

กรงุแสนเมือง 

หลาสกุล 

การจำแนกไขทีท่ับซอนกันดวยเทคนิคการประมวลผลภาพ 

Classification of Overlapping Eggs based on Image 

Processing 
M2    

14.30-15.00 น. นายวสุธร 

รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ 

เชาวลิตถวิล 

หลาสกุล 

การตรวจจับรอยแตกของเปลือกไขโดยใชการประมวลผล

ภาพและคอมพิวเตอรวิทัศน 

Crack Detection of Eggshell using Image Processing 

and Computer vision 
M2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  45  วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา  10.00-13.30 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 

(วศ.ม.ชีวการแพทย) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0M 
เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยที่ปรึกษา) 
หัวขอเร่ือง 

10.00-10.30 น. นางสาวอริสรา สุขทรัพย การศึกษาลกัษณะของเหล็กกลา STS316L ท่ีผานกระบวนการขัดเงาดวยไฟฟา 

M1 ผศ.ดร.กษม ศรีรศัม ี Machining Characteristics of The Electropolishing of Stainless Steel 

(STS316L) 

10.30-11.00 น. นางสาววิลาสินี อุทยาภมรวัฒน การเพิม่คุณสมบัตแิละความตานทานน้ำของเย่ือเสนใยนาโนอิเลก็โตรสปนแบบนา

โนไฟเบอรโดยใชโฟโต-ครอสลงิค 

M1 ผศ.ดร.กษม ศรีรัศม ี Enhancing Properties and water resistance of PEO-Based electrospun 

nanofibrous membranes by photo-crosslinking 

11.00-11.30 น. นายสิรัชกฤษฎ ชินนะเกิดโชค ผลกระทบของความขรุขระของพื้นผิวท่ีมีตอไบโอเซนเซอรแบบอาศัยการสูญสลาย

ของการสั่นพองของพลาสมอนบนพืน้ผิวเฉพาะท่ี 

M1 ผศ.ดร.ตรสีุคนธ ตรีบุพชาตสิกลุ Effect of surface roughness on the extinction-based localized surface 

plasmon resonance  biosensors 

11.30-12.00 น. นายจารุกร พรศุภวัฒน การออกแบบ สงัเคราะหและการศึกษาฤทธิ์ทางเภสชัวิทยาของสารท่ีมฤีทธิ์ยับย้ัง

เอนไซม Janus kinase 3 ชนิดใหมซ่ึงเปนอนุพันธ 4- or 6-phenylpyrimidine 

M1 รศ.ดร.แมธทิว  พอล กลีสัน Design, synthesis, and pharmacological evaluation of 4- or 6-

phenylpyrimidine derivatives as   novel and selective Janus kinase 3 

inhibitors 

12.00-12.30 น. นายรุจิภาส จันทราประเสริฐ การสรางแบบจำลองวัตถุโดยใชโทโมกราฟฟและการถายภาพ 

M1 รศ.ดร.ชูชาต ิ ปณฑวิรจุน Object modeling using tomography and photography 

12.30-13.00 น. 

M2 

นายพนมกร หอมเสียง ระบบคัดกรองผูปวยภาวะซึมเศราโดยใชแบบจำลองการเรียนรูเชิงลึกดวย

ขอมูลภาพและเสยีง 

 ผศ.ดร.ตรสีุคนธ ตรีบุพชาตสิกลุ Depression screening system using audio and video data-driven by 

deep learning 

13.00-13.30 น. 

M2 

นายกรรชิดทรง โพธิ์ศรี การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลองการเรียนรูเชิงลึก เพื่อจำแนกรอยโรค

กอนมะเร็งในชองปาก 

 ผศ.ดร.ตรสีุคนธ ตรีบุพชาตสิกลุ The comparison of deep learning model efficiency for classification 

of precancerous oral lesions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที ่ 46   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา  14.00-16.30 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 

(วศ.ม.ชีวการแพทย) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0N 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยที่ปรึกษา) 
หัวขอเร่ือง 

14.00-14.30 น. นายรวินท เกื้อกูลธเนศ อุปกรณอัตโนมัติและคูมือสำหรับการชวยฟนคืนชีพ:บทวิเคราะห 

M1 รศ.ดร.ชูชาต ิ ปณฑวิรจุน Automatic and manual devices for cardiopulmonary resuscitation:A 

review 

14.30-15.00 น. นางสาวธนพร ช่ืนภิรมย ระบบการเฝาติดตามของตูอบเดก็ทารกแบบหลากหลายฟงกช่ันพรอมดวยการบาํบัด

ดวย แสงและการแกวงดวยกลไกของ ESP 32 

M1 รศ.ดร.ชูชาต ิ ปณฑวิรจุน A Multifunction Infant Incubator Monitoring System with Phototherapy 

and ESP-32 Based Mechanical Swing 

15.00-15.30 น. นายนิติพน นวอิทธิพร การถายภาพฟลูออเรสเซนซของการปลูกถายซีโนกราฟของมะเร็งตบัในรางกายโดย

ใชเปป ไทดติดสารเรืองแสงชวงใกลอินฟราเรดตรวจตวัรับปจจัยการเจรญิเตบิโตของ

ผิวหนัง  ช้ันนอก (EGFR) 

M1 ดร.วิบลูย ปยวัฒนเมธา In vivo fluorescence imaging of hepatocellular carcinoma xenograft 

using near-infrared labeled epidermal growth factor receptor (EGFR) 

peptide 

15.30-16.00 น. นางสาวปรยีารตัน ฤทธิ์จรุง กลองสองตรวจภายในรางกายแบบความละเอยีดสูงโดยใชใยแกวนำแสง 

M1 ดร.วบิลูย ปยวัฒนเมธา High-resolution Fiber-optic Microendoscopy for in situ Cellular Imaging 

16.00-16.30 น. 

M2 

นายชนินทร โลโชตินันท ไมโครฟลูอิดกิจากเจลาตินสำหรับการตรวจจับเช้ืออีโคไลเชิงปริมาณ โดยใชการเรอืง

แสงสีน้ำเงินจากผลิตภัณฑ 4-methyl-umbelliferone และกลองโทรศัพทมือถือ 

 ผศ.ดร.ตรสีุคนธ ตรีบุพชาตสิกลุ Gelatin-based microfluidic channel for in-situ quantitative E. coli 

Detection using blue fluorescence 4-methyl-umbelliferone product 

and a smart phone camera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  47   วันอังคารที่  31  พฤษภาคม  2565  เวลา 15.30-16.15 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.ไฟฟา) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0O 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

15.30-16.15 น. นายกษ ิ เตียงหงษากุล การเปรียบเทียบโครงขาย CNN รวมกับ RNN เพ่ือวินิจฉัยโรค 

COVID-19 จาก ภาพเอกซเรยและ ภาพ CT ทรวงอก 

D2 รศ.ดร.อรรถสทิธ์ิ หลาสกุล Comparative of combined CNN-RNN network for 

diagnosing of COVID-19 from chest X-ray and CT 

images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  48   วันศกุรที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0P 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 

M1 

นางสาวฐิตริัตน 

ผศ.ดร.ธีรินทร 

ขันทอง 

ฉายศิริโชต ิ

ผลของแหลงกำเนดิแสงท่ีแตกตางกันและตัวกลางตอการเจริญและ

การผลิตไฟโคบิลิโปรตีนจากไซยาโนแบคทีเรียน้ำจืด 

Effects of different light source and media on growth 

and production of phycobiliprotein from freshwater 

cyanobacteria 
09.30-10.00 น. 

M1 

นายไกรสุวทิย 

ผศ.ดร.พิมพเพญ็ 

ศรีสวัสดิ์ 

พรเฉลิมพงศ 

อุณหภูมิท่ีเบี่ยงเบนเพียงเล็กนอยในระหวางการจัดการขนสงท่ี

สนามบนิสงผลเสยีตอคุณภาพของมะละกอ (Carica papaya) 

Brief deviations from set point temperatures during 

normal Airport handling operations negatively affect the 

Quality of papaya (Carica papaya) fruit 
10.00-10.30 น. 

M1 

นางสาวชาลิสา 

ผศ.ดร.พิมพเพญ็ 

ชูแกว 

พรเฉลิมพงศ 

การตรวจวัดความสุกของทุเรียน (Durio zibethinus) ดวยภาพถาย

ความรอนและการวิเคราะหหลายตัวแปร 

Durian (Durio zibethinus) ripeness detection using 

thermal imaging with multivariate analysis 
10.30-11.00 น. 

M1 

นางสาวธัญชนก 

ผศ.ดร.พิมพเพญ็ 

ศิรเิมฆ 

พรเฉลิมพงศ 

การหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการไฮโดรไลซิสเพ่ือการผลิตโปรตนี

ไฮโดรไลเสตจาก เศษเหลือของปลาโดยใชวิธีพ้ืนผิวการตอบสนอง 

Optimization of hydrolysis conditions for the production 

of protein hydrolysates from fish wastes using response 

surface methodology 
11.00-11.30 น. 

M1 

นางสาววนิดา 

ผศ.ดร.พิมพเพญ็ 

ทองคลาย 

พรเฉลิมพงศ 

การเปรียบเทียบกรดฟนอลิกและฟลาโวนอยดในกระเทียมดำท่ี

อุณหภูมิการผลิต แตกตางกัน 

Comparison of phenolic acids and flavonoids in black 

garlic at different thermal processing steps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  49   วันศกุรที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.อาหารและเกษตรอัจฉรยิะ,วศ.ม.อาหาร) 

Group 49  Friday, May 27, 2022   1 : 00 to 2 : 30 PM  Online Video Call 

M.Eng. (Food and Agricultural Intelligence Engineering), M.Eng. (Food Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0Q 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. นายพีรพัฒน วิชัยสุนทร การปรับปรงุคุณภาพและคุณคาอาหารของไกตุนโสม

เกาหลี (ซัมกเยทัง) พรอมรับประทาน โดยการปรับสภาพ

ดวยเอนไซมรวมกับสารสกัดจากเห็ดถังเชาสีทอง 

M1 ผศ.ดร.กันตกนษิฐ ขวัญพฤกษ the Quality and Functional improvement of 

Retorted Korean Ginseng Chicken Soup 

(Samgyetang) by Enzymolysis Pre-Treatment 

with Cordyceps militaris Mushroom Extract 

13.30-14.00 น. Mr.Tanundorn Veng 

Asst.Prof.Dr.Eakasit 

 

Sritham 

Effects of flaxseed fortification on the wheat 

dough and bread crumb 
M2    

14.00-14.30 น. นางสาวขวญัฤทัย แกวนาร ี การพัฒนาตนแบบกระบวนการผลิตน้ำมะมวงผสม

สับปะรดซินไบโอตกิส 
M2 ผศ.ดร.พมิพเพญ็ พรเฉลิมพงศ Development of a prototype for the production 

of mango juice mixed with  pineapple juice 

synbiotics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Group 50  Monday, June 6, 2022   1 : 00 to 1 : 30 PM  Online Video Call 

M.Eng. (Food and Agricultural Intelligence Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0R 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. Dharma Raj  

Asst.Prof.Dr.Wanphut 

Pokhrel 

Saechua 

Classification of Durian Pulp by Dry Matter 

(DM) and Total Soluble Solid (TSS) by using 

PLS,PLS-DA, MLR and PCR  modeling method 

M1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  51   วันจันทรที่  6  มิถุนายน  2565  เวลา 14.30-15.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0S 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

14.30-15.00 น. นายประสิทธิชัย 

ผศ.ดร.ธีรพงศ 

มะลอย 

ผลโพธ์ิ 

การพัฒนาเครื่องลางเหงามันสำปะหลัง 

Development of Cassava Root Washing Machine 

M2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  52   วันจันทรที่  30  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-09.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.เคมี) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0T 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นายพัชรพล ฉลาดธัญกิจ ผลของอุณหภูมิและความเขมขนของกรดซติริกตอการสราง

ฟลมพาสซีพและพฤติกรรมการกัดกรอนของเหล็กกลาไร

สนิม AISI 304L ที่มีองคประกอบทางเคมีตางกัน 

M2 ผศ.ดร.ณัฐนนท ไพบูลยศิลป Effects of temperature and citric acid 

concentration on passive film and corrosion 

behavior of AISI 304L stainless steels with 

different chemical compositions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  53   วันพุธที่  1  มิถุนายน  2565  เวลา 15.00-15.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.เคมี) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0U 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

15.00-15.30 น. นายณัฐภัทร พงษบริบูรณ ประสิทธิภาพเชิงความรอนของหลอดแกวสญุญากาศสะสม

พลังงานแสงอาทิตยแบบทอความรอนที่มีอุณหภูมิขาเขาสงู 

M1 ผศ.ดร.วลยัรัตน จันทรอัมพร Thermal Performance of a Heat-pipe Evacuated-

tube Solar Collector at High Inlet Temperatures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่   54  วันจันทรที่  6  มิถุนายน  2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.เคมี) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0V 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นางสาวณิชาภัทร พุกวรีะ การสังเคราะหผงนาโนไทเทเนียมไดออกไซด-ซิลิกาโครงสรางแบบ

แกน-เปลือกเกรดเครื่องสำอางจากผงนาโนไทเทเนียมไดออกไซดท่ีบด

ดวยเครื่องจักร สำหรบัการผลิตจำนวนมากเพื่อการพาณิชย 

M1 ผศ.ดร.ธีรพร สุธีวงศ Synthesis of cosmetic grade TIO2-SIO2 core-shell powder 

from mechanically milled TIO2 nanopowder for 

commercial mass production 

09.30-10.00 น. นายภาณุพงศ ปริภัณฑาภรณ สารเคลือบเรซินท่ีมีสมบตัิหนวงไฟและยับย้ังควันท่ีมีประสิทธิภาพ

สำหรับโฟม  expanded polystyrene 

M1 ผศ.ดร.ธีรพร สุธีวงศ A facile and efficient flame-retardant and smoke-

suppressant resin coating for expanded polystyrene foams 

10.00-10.30 น. นางสาวณิศรา พาณิชยกติติกุล การวิเคราะหทางทฤษฎีของเซลลเช้ือเพลิงชนิดออกไซดแข็งแบบผัน

กลับไดโดยใชอิเลก็โทรไลตแบบมีโปรตอนเปนตวันำ 

M1 รศ.ดร.ญาณีพร พัชรวรโชต ิ Theoretical analysis of reversible solid oxide fuel cell 

based on proton–conducting electrolyte 

10.30-11.00 น. นางสาวณัฐธดิา มั่นบัว การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมสำหรบัการทำแหงแบบแชแข็งของแบคทีรี

โอฟาจ C22 โดยระเบียบวิธีพื้นผวิตอบสนอง 

M2 ผศ.ดร.ธีรพร สุธีวงศ Optimization of C22 Bacteriophage Lyophilization Factors 

Using Response Surface Methodology 

11.00-11.30 น. นายธนดล จารุรกัษา การสังเคราะหอนุภาคนาโนของโลหะเงินบนพื้นผิวของแผนยาง

ธรรมชาติโดยใชโปรตีนท่ีมใีนน้ำยางเปนตัวรดีวิซเพื่อให ไดฟลมยางท่ีมี

แรงเสียดทานตำ่และมีฤทธิ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรียในคราวเดียว 

M2 ผศ.ดร.ธีรพร สุธีวงศ Synthesis of Silver Nanoparticles on Surface of Natural 

Rubber Film Using Protein in Rubber Latex as Reducing 

Agent to Simultaneously Produce Low Friction and 

Antibacterial Natural Rubber Film 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  55   วันจันทรที่  6  มิถุนายน  2565  เวลา 13.00-13.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.เคมี) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0W 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. นายศศิศ สรอยสุวรรณ การดูดซบัเตตราไซคลีนไฮโดรคลอไรดดวยถานกัมมันตจาก

กะลาปาลม 

M2 รศ.ดร.ดวงกมล ณ ระนอง Adsorption of Tetracycline Hydrochloride by 

Activated Carbon Produced from Palm Shell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  56   วันอังคารที่  7  มิถุนายน  2565  เวลา 09.00-10.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.เคมี) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0X 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นางสาวจุฑามาศ ทองจีน การพัฒนาไบโอชารดวยวิธีการแบบใหมและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการกําจัดไอบรูโพรเฟนใหดียิ่งขึ้นดวย 

สารสําคัญจากลําตน พริกไทย 

M1 ผศ.ดร.พรสวรรค อัศวแสงรัตน Development of A novel and efficient biochar 

produced from pepper stem for effective 

ibuprofen removal 

09.30-10.00 น. นางสาวนฤมล อภิญญากุล ถานไบโอชารจากเปลือกสมโอเปนตัวดูดซับสำหรับการ

กำจัดคารบามาเซพีนออกจากสารละลายในน้ำ 

M1 ผศ.ดร.พรสวรรค อัศวแสงรัตน Activated biochar derived from pomelo peel as 

a high-capacity sorbent for removal of 

carbamazepine from aqueous solution 

10.00-10.30 น. นายศิรายุ จันป การศึกษาการสังเคราะหวัสดุรูพรุนคารบอนจากใบตน

ปาลมน้ำมันดวยกระบวนการไฮโดรเทอรมัลคารบอนไนเซ

ชันรวมกับการกระตุนทางเคมีเพ่ือใชในการกำจัดพาราค

วอตในน้ำเสีย 

M2 ผศ.ดร.พรสวรรค อัศวแสงรัตน Synthesis and characterization of nanoporous 

carbon from palm leaves via hydrothermal 

carbonization assisted chemical activation for 

removal of paraquat in waste water 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  57   วันอังคารที่  7  มิถุนายน  2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.เคมี) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0Y 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. นางสาวพิมพอร ทองพันช่ัง คุณสมบัติในการละลายฟอสเฟตของเช้ือ Bacillus 

marisflavi ทีแ่ยกไดจากปุยกากกาแฟและความเปนไปได

ในการใชงานเชิงเกษตรกรรม 

M2 ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษเกษมสันต์ิ Characteristics of phosphate solubility by 

Bacillus marisflavi isolated from coffee bean 

waste fertilizer and its possibility for applying in 

agricultural use 

13.30-14.00. นายปพนธีร แซออง การประเมินวัฏจักรชีวิตของสารกำจัดวัชพืชชนิดเฮกซาซิ

โนน 

M2 ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษเกษมสันต์ิ Life Cycle Assessment of Hexazinone 

14.00-14.30 น. นายตระการ ย้ิมตระการ วัสดุขั้วบวกโครงสรางเปดความจุสูงสำหรับระบบกักเก็บ

พลังงานชนิดสังกะส ี

M2 ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษเกษมสันต์ิ High-Capacity Open Framework Cathode for 

Zinc-Based Energy Storage Systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  58   วันอังคารที่  7  มิถุนายน  2565  เวลา 11.00-11.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.เคมี) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M0Z 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

11.00-11.30 น. นายสิรวิชญ ดิษฐาพรเศรษฐ การเลือกตัวทำละลายสำหรบัไมทราไจนีน โดยใช

พารามิเตอรการละลายของแฮนเซน 

M2 ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษเกษมสันต์ิ Solvent Selection for Mitragynine Extraction by 

Hansen solubility Parameter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  59   วันอังคารที่  31  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M00 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 

M1 

นางสาววรพิชชา 

ผศ.ดร.ยทุธนา 

แดงสกุล 

คิดใจเดยีว 

การควบคุมการไรคนขับโดยใชโครงขายสังวัฒนาการ 

Real-Time Control Using Convolution Neural Network 

for Self-Driving Cars 

09.30-10.00 น. 

M1 

นายสหวัชระ 

ผศ.ดร.สุรเดช 

ทองประสาน 

ตรีไตรลักษณะ 

เทคนิคใหมที่สะดวกในการปรับเทียบกลอง 

A Flexible New Technique for Camera Calibration 

10.00-10.30 น. 

M1 

นายพงศพิชฌ 

ศ.ดร.อภินันท 

ศรีบัว 

ธนชยานนท 

การปรับปรงุเครื่องวิเคราะหคาไฟฟาอิมพีแดนซสำหรับปลูกถาย

อุปกรณทางการแพทย 

Improvement of Lock-in Electrical Bio-Impedance 

Analyzer for Implantable Medical Devices 

10.30-11.00 น. 

M1 

นายรอม 

ศ.ดร.อภินันท 

ขันเพ็ชร 

ธนชยานนท 

เซ็นเซอรวัดระดับอุณหภูมิโดยอาศัยหลักการเปล่ียนแปลงความ

ตานทาน ขนาด 5800 μm2 รวมกับ One-Point Trimmed ที่

มีคาความไมถูกตองอยูที่ ±1.2 ◦C (3σ) ตั้งแตอุณหภูมิ −50 ◦C 

ถึง 105 ◦C ในเทคโนโลยีซีมอสขนาด 65 nm 

   A 5800-μm2 Resistor-Based Temperature Sensor with 

a One-Point Trimmed Inaccuracy of ±1.2 ◦C (3σ) 

From−50 ◦C to 105 ◦C in 65-nm CMOS 

11.00-11.30 น. 

M1 

นายธนัฐพงษ 

รศ.จริวัฒน 

รามแกว 

ปานกลาง 

การตรวจจับเสียงแมลงบินในภาคสนาม: นัยสำหรับการนับเสียง

ของยุง 

Detecting Insect Flight Sounds in the Field: 

Implications for Acoustical Counting of Mosquitoes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  60   วันพุธที่  1  มิถุนายน  2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.ไฟฟา) 

Group 60  Wednesday, June 1, 2022   09 : to 11 : 30 AM  Online Video Call 

D.Eng. (Electrical Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M01 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. Ms.Khine Thandar   

Assoc.Prof.Dr.Toempong 

Nyunt Swe 

Phetchakul 

Effect of Oxide Thickness of MAGFinFET on 

Electrical Characteristics and Relative 

Sensitivity 
D2    

09.45-10.30 น. นายกมร   บัณฑุเดช การตรวจจับวัตถุใตดินโดยการประยุกตใชโครงขาย

ประสาทแบบเกดิ เรดาหทะลุทะลวงพื้นดินรูปแบบ

การกวาดแบบเอ 

Recurrent Neural Network based 

Underground Object Dectection using A-Scan 

Ground Penetrating Radar 
D2 รศ.ดร.ภัทรพงษ ผาสุขกิจ  

10.30-11.30 น. นายธนวิชญ ศรีสันติรัตน คุณสมบัติทางแสงของฟลมบางคารบอนคลายเพชรที่

สังเคราะหดวยกระบวนการ 
D3 รศ.ดร.เติมพงษ เพ็ชรกูล ECR-CVD , Optical Properties of Diamond-Like 

Carbon Thin Film with Deposition by ECR-

CVD System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  61   วันอังคารที่  7  มิถุนายน  2565  เวลา 09.30-11.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.ปองกันประเทศ) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M02 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.30-10.00 น. นายรัฐกรณ ประเสริฐลักษณ การเปรียบเทียบอัลกอริทึมการวางแผนหาเสนทางการ

บินสำหรับอากาศยานไรคนขับในการใชงานภายใตภัย

คุกคาม 

M1 รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร Comparison of Path Planning Algorithms for 

Unmanned Aerial Vehicle Deployment Under 

Treats 

10.00-10.30 น. รอยเอกเศกสิทธ์ิ   

 

โพธิสิทธ์ิ การออกแบบอยางเหมาะสมที่สุดของยานเกราะ

ทอดสะพานสำหรับภาระของโครงสรางตัวสะพาน 

M1 รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร Design optimization of armored vehicle 

launched bridge for structural loads 

10.30-11.00 น. นายนิติภูม ิ เวียงคำ ระดับการปองกันของชุดเกราะ 

M1 รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร Ballistic Protection 

11.00-11.30 น. นาวาโทสราวุฒิ สายทวี การประเมินความนาจะเปนของความเสี่ยงใน

อุตสาหกรรมตอเรือโดยใชวิธีการแบบเบย 

M1 รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร Probabilistic Risk Assessment of the Shipyard 

Industry using the Bayesian Method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  62   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.เครื่องกล) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M03 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นายชานนท สุขกล่ำ การพัฒนาระบบการวัดบนตัวรถสำหรับการสึกหรอของ

บังใบลอรถไฟ 

M1 ผศ.ดร.มนตศักด์ิ พิมสาร Development of An on-Board Measurement 

System for Railway Vehicle Wheel Flange Wear 

09.30-10.00 น. นายวิษณุเดช ขุนอาวุธ การวิเคราะหเอกเซอรจีของเครื่องยนตจุดระเบิดดวยหัว

เทียนดวยเช้ือเพลิงเอทานอล 

M1 ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย Exergetic Analysis of A spark ignition engine 

fuelled WITH ethanol 

10.00-10.30 น. นายวิศว จักรกลจันทร การเพ่ิมประสิทธิภาพสมรรถนะ และการกำลังที่ใชกับ

ระบบวาลวแปรผันโดยใชใหไฮดรอลิคเปนตัวทำงาน 

M1 ผศ.ดร.ณฐัวุฒ ิ เดไปวา Performance and power consumption 

optimization of a hydraulic variable valve 

actuation system 

10.30-11.00 น. นายอิษวัต รอดอยู การออกแบบตัวดูดซับการสั่นสะเทือนแบบกึง่ปรับคาได

ดวยคานโคงสำหรับเครื่องจักรชนิดหมุน 

M2 ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ เดไปวา SEMI-ACTIVE VIBRATION ABSORBER Design WITH 

CURVED Beam for Rotating Machine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  63   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-15.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.เครื่องกล) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M05 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. นายอภิรัฐ ใจซือ่ แบบจาํลองเชิงตัวเลขสําหรับการทํานายวัฏจักรอุณหพล

ศาสตรและประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องยนตสเตอรลิง

ชนิดอัลฟากับกลไก รอสส ยอรก 

M1 ผศ.ดร.สุตาภัทร แควนเขาเม็ง Numerical model for Predicting Thermodynamic 

Cycle and Thermal Efficiency of An Alpha-type 

Stirling engine WITH Ross Yoke Mechanism 

13.30-14.00 น. นายสรรเสริญ จันทรวงษ แบบจำลองเชิงความรอนสำหรับการวิเคราะหสมรรถนะของ 

M1 ผศ.ดร.สุตาภัทร แควนเขาเม็ง ScienceDirect Renewable and Sustainable Energy 

Reviews 

14.00-14.30 น. นายศักด์ิศิวา หลอทอง ระบบเฝาระวังและจัดการการระเบิดของถังกาซแอลพีจแีบบ

อัจฉริยะ 

M1 ผศ.ดร.ณัตวิภา เจียระไนวชิระ Smart LPG Cylinder Monitoring and Explosion 

Management System 

14.30-15.00 น. นายพงศกร สิริภูม ิ แนวทางการสรางแบบจำลองการเผาไหมการผสมเช้ือเพลิงชีว

มวล/ถานหิน ในหมอไอน้ำที่ใชผง ถานหิน : ผลกระทบจากการ

เสริมกันและรปูแบบการปลอยมลพิษ 

M1 รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข A modeling approach to co-firing biomass/coal 

blends in pulverized coal utility  boilers: Synergistic 

effects and emissions profiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  64   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.เครื่องกล) 

Group 64  Thursday, May 26, 2022   09 : 00 to  11 : 00 AM  Online Video Call 

D. Eng. (Mechanical Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M06 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-10.00 น. Mr.Sai Kham Le 

Asst.Prof.Dr.Jittraporn 

 

Wongsa-Ngam 

Stress Analysis in the Rail Joint Regions by 

Using Finite Element Method 

D3    

10.00-11.00 น. นายวิษณุ 

ผศ.คร.จิตราภรณ 

บุญมาก 

วงศางาม 

Failure analysis of rear differential in 

an.automobike 

D3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  65   วันพฤหัสดบีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.เครื่องกล) 

Group 65  Thursday, May 26, 2022   1 : 00 to  2 : 30 PM  Online Video Call 

D. Eng. (Mechanical Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M07 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.45 น. Ms.Mi Zwe  Mon Phyo 

Assoc.Prof.Dr.Preechar 

 

Karin 

Experimental Analysis of Tribological 

Performance of Palm Oil Blended with 

Hexagonal Boron Nitride Nanoparticles as an 

Environment-friendly Lubricant 

D1    

13.45-14.30 น. นายอานันท สุดสงวน การใชลมที่ถกูมองขามเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

กระแสไฟฟา: จากหอคอยโซลาอพัดราฟท สูหอคอยวินด

โซลา 

D1 รศ.ดร.วิฑาดา เจษฏารตันชัย An Ignored Wind Generates More Electricity: A 

Solar Updraft Tower  to A Wind Solar Tower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  66   วันพุธที่  1  มิถุนายน  2565  เวลา 13.00-14.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M09 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 

M1 

นายศิริศักด์ิ 

ผศ.ดร.อิสระ 

พิมรัตน 

อนันตวราศิลป 

การทำนายปญหาสขุภาพจติในวัยรุนโดยใชเทคนิคแมชชีนเลิร

นนิง 

Predicting mental health problems in adolescence 

using machine learning techniques 

13.30-14.00 น. 

M2 

นายธวัชชัย 

ผศ.ดร.รัฐชัย 

รักษาชาติ 

ชาวอุทัย 

แบบจำลองการจำแนกประเภทเหตุการณจราจรทางบกบนจาก

ขอมูลทวิตเตอร 

A Classification Model for Road Traffic Incidents on 

Twitter Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  67   วันพุธที่  1  มิถุนายน  2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.เคมี) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M1a 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.45 น. นายอธิพงษ ไพคำนาม สารเติมแตงจากลิกนินเพ่ือปรับบปรุงเสถียรภาพตอเทอรโม

ออกซิเดชันของสารหลอลื่นชีวภาพ 

D1 ผศ.ดร.พรสวรรค อัศวเเสงรัตน Lignin-Based Additives for Improved Thermo-

Oxidative Stability of Biolubricants 

13.45-14.30 น. นายวสันต โชคลาภ การทดสอบหาตะกอนวานิชที่ละลายและไมละลายใน

น้ำมันหลอลื่นเพ่ือดูแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของคราบตะกอนวา

นิชในน้ำมันหลอลื่นพ้ืนฐานเทอรไบน 

D2 ผศ.ดร.พรสวรรค อัศวแสงรัตน Soluble and Insoluble Varnish Test Methods for 

Trending Varnish Buildup in Mineral Turbine Oil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  68   วันจันทรที่  6  มิถุนายน  2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.ยานยนตและระบบขนสงขั้นสูง) 

Group 68  Monday, June 6, 2022   09 : 00 to 11 : 30 AM  Online Video Call  

M.Eng. (Automotive and Advanced Transportation Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M1b 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 

M1 

MissMyat Hsu Thin 

Assoc.Prof.Dr.Preechar 

 

Karin 

The Use of a Partial Flow Filter to Assist the 

Diesel Particulate Filter and Reduce Active 

Regeneration Events 

09.30-10.00 น. 

M1 

Mr.Sai Htet Arkar Kyaw Lin 

Assoc.Prof.Dr.Preechar  

 

Karin 

A fuzzy controller for two energy storage 

management system in electric bicycle 

10.00-10.30 น. 

M1 

MissMyat Yu Soe 

Assoc.Prof.Dr.Jarruwat 

 

Charoensuk 

A review of Hydrogen Production 

10.30-11.00 น. 

M1 

Mr.Raksit  

Assoc.Prof.Dr.Jarruwat   

Nanthatanti  

Chareunsuk 

การตรวจสอบระบบความรอนของการจดัเรยีงเซลล

แบตเตอรี่แบบทรงกระบอกโดยการใชการระบายความ

รอนดวยอากาศแบบบังคับ 

Thermal Investigation of Cell Arrangements for 

Cylindrical Battery with Forced Air-Cooling 

Strategy 

11.00-11.30 น. 

M1 

MissKhin Khin Kyi 

Assoc.Prof.Dr.Supat 

 

Kittiratsatcha 

Design and Implementation of Parking Control 

Algorithm for Autonomous Valet Parking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  69   วันจันทรที่  6  มิถุนายน  2565  เวลา 13.00-15.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.ยานยนตและระบบขนสงขั้นสูง) 

Group 69  Monday, June 6, 2022   1 : 00 to 3 : 30 AM  Online Video Call  

M.Eng. (Automotive and Advanced Transportation Engineering) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M1c 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 

M1 

Mr.Plan Teekatasn Cosh 

Assoc.Prof.Dr.Supat 

 

Kittiratsatcha 

EXPERIMENTAL DESIGN AND OPTIMIZATION OF 

FREE ENERGY GENERATOR BY USING 

NEODYMIUM MAGNETS 

13.30-14.00 น. 

M1 

Mr.Viseth  

Asst.Prof.Dr.Jittraporn 

Putsaccada  

Wongsa-Ngam 

Sintered Fe-Ni-Si-C Alloys 

14.00-14.30 น. 

M1 

Mr.Zayar Min Htike 

Asst.Prof.Dr.Jittraporn 

 

Wongsa-Ngam 

The effect of molybdenum on the 

microstructure and mechanical behavior of the 

sintered Fe-Mo-Mn-Si-C composite 

14.30-15.00 น. 

M1 

MissHsu Myat Naing 

Asst.Prof.Dr.Chinda 

 

Charoenphonphanich 

Electric Vehicle IGBT Power Module Sizing And 

Drive Cycle Energy Efficiency  for Various 

Switching Frequencies - Based On A Scalable 

Module Model 

15.00-15.30 น. 

M1 

Mr.Wisarut  

Asst.Prof.Dr.Chinda 

Lertlarpyot 

Charoenphonphanich 

Improvement of estimation method for 

battery cell heat generation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  70   วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-12.45 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ด.หุนยนตและระบบอัจฉรยิะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ) 

Group 70  Tuesday, May 24, 2022   09 : 00 to 12 : 45 AM  Online Video Call  

D.Eng. (Robotics and Computational Intelligence Systems) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M1e 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. 

D1 

นายสิทธิชัย 

ผศ.ดร.รัชน ี

ปอมทอง 

กุลยานนท 

การทํานายผลการเรยีนของนักเรียนดวยการวิเคราะหจาก

ปจจัยที่มอีิทธพิลตอผูเรียน 

Analysis of the Factors Influencing Learners’ 

Performance Prediction with Learning Analytics 

09.45-10.30 น. 

D1 

นายณัฐพล 

ผศ.ดร.อนรรฆพล 

ชาติสุข 

แสนทน 

การพัฒนาระบบจดจำคุณลักษณะใบหนาโดยใชการ

เรียนรูเชิงลึก 

Development of a Facial Recognition System by 

using Deep Learning 

10.30-11.15 น. 

D1 

นายณัฐกฤตา 

รศ.ดร.สมยศ 

รุงทะเล 

เกียรติวนิชวิไล 

การตรวจสอบทีข่ับเคล่ือนดวยขอมูลในอุตสาหกรรมโดย

อิงจากการเรยีนรูที่เพิ่มขึ้นซึง่นำไปใชกับการตรวจจับ

ขอบกพรองใหม 

Industrial Data-Driven Monitoring Based on 

Incremental Learning Applied to the Detection 

of Novel Faults 

11.15-12.00 น. 

D2 

Mr.Dwi Joko 

Assoc.Prof.Dr.Pitikhate  

Suroso 

Sooraksa 

Fingerprint–based Indoor Localization Offline 

Database Enhancement using Generative Deep 

Learning Model 

12.00-12.45 น. 

D2 

นายชัยวัฒน 

รศ.ดร.สมยศ 

สิทธิสมบัต ิ

เกียรติวนิชวิไล 

การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลอง

เซนเซอรเสมือน 

Soft Sensing Transformer Model with 

Improvement, Optimization, and Generalization 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  71   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-12.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.หุนยนตและระบบอัจฉริยะเชงิคำนวณ สหวิทยาการ) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M1f 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 

M1 

นายธนกฤต 

ดร.กนกนุช 

ทวีสุนทร 

ทรงสุวรรณกจิ 

การหลีกเลี่ยงการชนกันแบบออนไลนสำหรับหุนยนตท่ีทำงานรวมกันโดยการ

ปรับเสนทางท่ีสรางแบบออฟไลน : กรณีท่ีใชในงานอตุสาหกรรม 

On-line collision avoidance for collaborative robot manipulators 

by adjusting off-line generated paths: An industrial use case 

09.30-10.00 น. 

M1 

นายชาตร ี

ผศ.ดร.รัฐชัย 

บุญนิธิฐิตกิุล 

ชาวอุทัย 

Machine Learning-Based Prototyping of Graphical User Interfaces 

for Mobile Apps 

10.00-10.30 น. 

M1 

นายวรวิทย 

ผศ.ดร.นภศูล 

กาญจนพฤฒิพงศ 

วงษวานิช 

การทำนายพฤตกิรรมการชารจรถยนตไฟฟาโดยใชการเรยีนรูของเครื่อง 

Prediction of EV Charging Behavior using Machine Learning 

10.30-11.00 น. 

M1 

นายธนายุทธ 

ผศ.ดร.ภาส ุ

ปญญาเลิศ 

พูนภักด ี

การพัฒนาและทดลองแพลตฟอรมการทดสอบระบบควบคุมการทรงตวัดวย

แมเหล็ก 

Development and Experimentation of a CubeSat Magnetic Attitude 

Control System Testbed 

11.00-11.30 น. 

M1 

นายฐนนทพัทธ 

ผศ.ดร.อนรรฆพล 

วิวัฒนนิมิตด ี

แสนทน 

การปรับปรงุการควบคุมสไลดงิโหมดลูเขาเรว็แบบไมเอกฐานกับตัวสงัเกตการณ

การรบกวนสำหรบัการขับเคลื่อนมอเตอรซิงโครนัสชนิดแมเหล็กถาวร 

Improved Non-Singular Fast Terminal Sliding Mode Control with 

Disturbance Observer for PMSM Drives 

11.30-12.00 น. 

M1 

นายฐิติพงศ 

ผศ.ดร.อนรรฆพล 

เทพสิทธิ ์

แสนทน 

การควบคุมความแมนยำในการเทียบจอดระยะเคียงโดยใชระบบดาวเทียม และ

การระบตุำแหนงโดยใชการตรวจจบัแสงและการปรับระยะ 

Lateral Control in Precision Docking using RTK-GNSS/INS and LiDAR 

for Localization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที่  72   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-16.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 

(วศ.ม.หุนยนตและระบบอัจฉรยิะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ) 

Group 72  Wednesday, May 25, 2022   1 : 00 to 4 : 000 PM  Online Video Call  

E.Eng. (Robotics and Computational Intelligence Systems) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M1g 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยทีป่รกึษา) 
หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 

M2 

Mr.Manop Chugh 

Asst.Prof.Dr.Isara 

 

Anantavrasilp 

สำรวจวิธีการใหความชวยเหลือทางการแพทยอยางกวางขวางดวยปญญาประดิษฐ

สำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดและภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะดวย Fuzzy-Neural 

Ensemble Learning with a Voting Classifier Architecture 

Exploring Scalable Solutions for Cardiovascular Disease and Heart 

Arrhythmia with Fuzzy-Neural Ensemble Learning with a Voting Classifier 

Architecture 

13.30-14.00 น. 

M2 

นายพัศรุจย 

ดร.ภูมิ 

แพไชยภูมิ 

คงหวยรอบ 

การวิเคราะหพฤติกรรมของวัวขณะมีอาการสืบพันธตามฤดูกาลโดยการประมาณทาทาง

ดวยปญญาประดิษฐแบบการเรียนรูเชิงลึก 

the Cow rut Behavior ANALYSIS via pose estimation base on AI Deep 

Learning Technique 

14.00-14.30 น. 

M2 

นายสุพสิษฐ 

ดร.ภูมิ 

จิวะพงศ 

คงหวยรอบ 

ระบบซอฟทแวรการเรียนรูของเครื่องเพื่อชวยในการในตัดสินใจลำดับการเทียบทาของเรือ

สินคาเขาสูทาเรือปโตรเคมีและปโตรเลียมเหลว ของ บริษัท ไออารพซีี จำกัด (มหาชน)  

A RECEPTIVE TANKERS VESSEL BERTHING SCHEDULE AND SEQUENCE BY A 

MANCHINE LEARNING SOFTWARE SYSTEM FOR IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED 

14.30-15.00 น. 

M2 

นายณัฐธพงษ 

รศ.ดร.ปติเขต 

ฤทธิ์เดช 

สูรักษา 

แขนกลหุนยนตหยิบวัตถุเชิงการมองเห็นที่ใชปญญาประดิษฐแบบการเรียนรูเชิงลึก

สำหรับแยกแยะวัตถุและระบุตำแหนง 

Hand-Eye Grasping Robot  Based on AI Deep Learning for Object 

Localization and Classification 

15.00-15.30 น. 

M2 

นายพิชิตพล 

รศ.ดร.ปติเขต 

แกวเมืองคำ 

สูรักษา 

ลดภาระการยกวัตถุหนักของรางกายดวย Exoskeleton สวนบน 

Reduce load of heavy lifting with upper body Exoskeleton 

15.30-16.00 น. 

M1 

นายปวีร 

รศ.ดร.ปติเขต 

สุนทรวิภาต 

สูรักษา 

ระบบบูรณาการหุนยนตเคล่ือนที่ และระบบเครือขายของอุปกรณเพ่ือเฝาสังเกตการณ

ผูสูงอายุ 

Integration of the Mobile Robot and Internet of Things to  Monitor Older 

People 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุมสอบที ่ 73   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา  16.30-18.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 

(วศ.ม.ชีวการแพทย) 

หองสอบออนไลน : https://zhort.link/M1h 

เวลา 

 

ผูบรรยาย 

(อาจารยที่ปรึกษา) 
หัวขอเร่ือง 

16.30-17.00 น. 

M2 

นายธีรโชต พิทยธาราธร การตรวจจับคริเอตินินดวยเทคนิคโพลิเมอรลอกแบบโมเลกุล 

 ผศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ Detection of Creatinine by Using Molecularly Imprinted Polymer 

Technique 

17.00-17.30 น. 

M2 

นายวรรณิกา ศรอารา การตรวจหาและจำแนกรอยโรคของภาพเอกซเรยปอดอักเสบ Covid 19 โดยใช

เทคนิคการเรียนรูเชิงลึก 

 ผศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ Detecting and classification chest x-ray covid-19 by deep learning 

17.30-18.00 น. 

M2 

นางสาวศิรพิร คงรัตน การตดัแบงภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรหลอดเลือดแดงใหญสวนทอง ดวยเครือขาย

ปญญาประดิษฐสามมติิเพื่อวิเคราะหการโปงพองและรูปรางของหลอดเลือดแดงใหญ

สวนทอง 

 รศ.ดร.สุพันธุ ตั้งจิตกุศลมั่น Segmentation of CTA abdominal aorta by 3D deep learning for 

abdominal aortic aneurysm shape analysis 

 


	กลุ่มสอบที่   1  วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-10.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.โยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://dlink.me/VSTD7
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	10.00-10.30 น.

	กลุ่มสอบที่  2   วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.โยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://dlink.me/howCB
	13.00-13.30 น.
	13.30-14.00 น.
	14.00-14.30 น.

	กลุ่มสอบที่  3   วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.โยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/MZP
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	10.00-10.30 น.
	10.30-11.00 น.
	11.00-11.30 น.

	กลุ่มสอบที่  4   วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.โยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/MZQ
	13.00-13.30 น.
	13.30-14.00 น.
	14.00-14.30 น.

	กลุ่มสอบที่   5  วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.30-10.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.โยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://dlink.me/PZci9
	09.30-10.00 น.
	10.00-10.30

	กลุ่มสอบที่  6   วันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.โยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/MZT
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	10.00-10.30 น.
	10.30-11.00 น.
	11.00-11.30 น.

	กลุ่มสอบที่   7  วันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-15.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.โยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/MZU
	13.00-13.30 น.
	13.30-14.00 น.
	14.00-14.30 น.
	14.30-15.00 น.
	15.00-15.30 น.

	กลุ่มสอบที่  8  วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00-11.15 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.ไฟฟ้า)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/MZV
	09.00-09.45 น.
	D1
	09.45-10.30 น.
	D2
	10.30-11.15 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  9  วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา  13.00-15.00 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.ไฟฟ้า)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/MZX
	13.00-14.00 น.
	D3
	14.00-15.00 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  10  วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00-11.15 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.ไฟฟ้า)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/MZY
	09.00-09.45 น.
	D1
	09.45-10.30 น.
	D2
	10.30-11.15 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  11   วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-09.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.การวัดคุม)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/MZ0
	09.00-09.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  12   วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา 10.00-10.45 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.ไฟฟ้า)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/MZ1
	10.00-10.45 น.
	D1

	กลุ่มสอบที่  13  วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00-12.00 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.ชีวการแพทย์)
	Group 13 Tuesday,  May 24, 2022   09 : 00 to 12 : 00 AM   Online Video Call 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/MZ2
	09.00-09.45 น.
	D1
	09.45-10.30 น.
	D1
	10.30-11.15 น.
	D1
	11.15-12.00 น.
	D1

	กลุ่มสอบที่  14  วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา  13.00-16.00 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.ชีวการแพทย์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/MZ3
	13.00-14.00 น.
	D3
	14.00-15.00 น.
	D3
	15.00-16.00 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  15  วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา  13.00-16.15 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.ชีวการแพทย์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/MZ4
	13.00-13.45 น.
	D1
	13.45-14.30 น.
	14.30-15.15 น.
	D2
	15.15-16.15 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  16  วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00-10.00 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/MZ6
	09.00-09.30 น.
	M1
	09.30-10.00 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  17   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00-11.00 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.อุตสาหการ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/MZ7
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	M1
	10.00-10.30 น.
	M1
	10.30-11.00 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่  18    วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา  13.00-14.00 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.อุตสาหการ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/MZ9
	13.00-13.30 น.
	13.30-14.00 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  19   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0b
	09.00-09.30 น.
	M1
	09.30-10.00 น.
	M1
	10.00-10.30 น.
	M1
	10.30-11.00 น.

	กลุ่มสอบที่  20   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0d
	13.00-13.30 น.
	M1
	13.30-14.00 น.
	M1
	14.00-14.30 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่  21   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0e
	09.00-09.30 น.
	M2
	09.30-10.00 น.
	M2
	10.00-10.30 น.
	10.30-11.00 น.
	11.00-11.30 น.

	กลุ่มสอบที่  22   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-15.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์,วศ.ม.ไฟฟ้า)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0f
	13.00-13.30 น.
	M2
	13.30-14.00 น.
	M2
	14.00-14.30 น.
	M2
	14.30-15.00 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  23  วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา  13.00-13.30 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.โทรคมนาคม)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0g
	13.00-13.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  24   วันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-10.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0h
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	10.00-10.30 น.

	กลุ่มสอบที่  25  วันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-15.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	Group 25  Friday, May 27, 2022   1 : 00  to 3 : 30 PM  Online Video Call 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0i
	13.00-13.30 น.
	13.30-14.00 น.
	14.00-14.30 น.
	14.30-15.00 น.
	15.00-15.30 น.

	กลุ่มสอบที่  26   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-12.45 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.ไฟฟ้า)
	Group 26  Wednesday, May 25, 2022   09 : 00  to 12 : 45 AM  Online Video Call 
	(D.Eng. (Electrical Engineering)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0j
	09.00-09.45 น.
	D2
	09.45-10.45 น.
	D3
	10.45-11.45 น.
	D3
	11.45-12.45 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  27   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 14.00-14.45 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.ไฟฟ้า)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0k
	14.00-14.45 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  28   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-10.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.เกษตร)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0l
	09.00-10.00 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  29   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 10.30-11.15 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0m
	10.30-11.15 น.

	กลุ่มสอบที่  30   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-14.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.เกษตร)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0o
	13.00-14.00 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่   31  วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-13.45 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ)
	Group 31  Thursday, May 26, 2022  1 : 00 to 1 : 45 PM  Online Video Call 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0p
	13.00-13.45 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  32   วันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 14.30-15.15 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0q
	14.30-15.15 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  33   วันพฤหัสบดีที่  2  มิถุนายน  2565  เวลา 13.00-13.45 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ)
	Group 33  Thursday, June 2, 2022  1 : 00 to 1 : 45 PM  Online Video Call 
	(D. Eng. (Food and Agricultural Intelligence Engineering)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0r
	13.00-13.45 น.
	D1

	กลุ่มสอบที่  34   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.45 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.ไฟฟ้า) 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0s
	09.00-09.45 น.
	09.45-10.45 น.
	D3
	10.45-11.45 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  35   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-12.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.ไฟฟ้า) 
	Group 35  Wednesday, May 25, 2022  09 : 00 to 12 : 00 AM  Online Video Call 
	D.Eng. (Electrical Engineering)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0t
	09.00-09.45 น.
	09.45-10.30 น.
	D2
	10.30-11.15 น.
	D2
	11.15-12.00 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  36   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-16.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.ไฟฟ้า) 
	Group 36  Wednesday, May 25, 2022  1 : 00 to 4 : 00 PM  Online Video Call 
	D.Eng. (Electrical Engineering)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0u
	13.00-13.45 น.
	13.45-14.30 น.
	D2
	14.30-15.15 น.
	D2
	15.15-16.00 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  37   วันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.30-11.15 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.ไฟฟ้า) 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0u
	09.30-10.15 น.
	D2
	10.15-11.15 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  38   วันจันทร์ที่  6  มิถุนายน  2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.ไฟฟ้า) 
	Group 38  Monday, June 6, 2022  1 : 00 to 2 : 30 PM  Online Video Call 
	D.Eng. (Electrical Engineering)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0v
	13.00-13.45 น.
	D2
	13.45-14.30 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  39   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00-12.00 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.อุตสาหการ)
	Group 39  Thursday, May 26, 2022  09 : 00 to 12 : 00 AM  Online Video Call 
	(D.Eng. (Industrial Engineering)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0w
	09.00-09.45 น.
	09.45-10.30 น.
	D1
	10.30-11.15 น.
	D1
	11.15-12.00 น.
	D1

	กลุ่มสอบที่  40   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา  13.00-13.45 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.อุตสาหการ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0E
	13.00-13.45 น.

	กลุ่มสอบที่  41   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-13.15 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.โยธา)
	Group 41  Thursday, May 26, 2022  09 : 00 to 1 : 15 AM  Online Video Call 
	(D.Eng. (Civil Engineering)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0I
	09.00-09.45 น.
	D1
	09.45-10.30 น.
	D2
	10.30-11.15 น.
	D2
	11.15-12.15 น.
	D3
	12.15-13.15 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  42   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.30-17.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.โยธา)
	Group 42  Thursday, May 26, 2022  1 : 30 to 5 : 30 PM  Online Video Call 
	(D.Eng. (Civil Engineering)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0J
	13.30-14.15 น.
	D2
	14.15-15.00 น.
	D2
	15.00-15.45 น.
	D2
	15.45-16.45 น.
	D3
	16.45-17.30
	D2

	กลุ่มสอบที่  43    วันอังคารที่  31  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0K
	09.00-09.30 น.
	M2
	09.30-10.00 น.
	M2
	10.00-10.30 น.
	M2
	10.30-11.00 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  44   วันอังคารที่  31  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-15.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0L
	13.00-13.30 น.
	M2
	13.30-14.00 น.
	M2
	14.00-14.30 น.
	M2
	14.30-15.00 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  45  วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา  10.00-13.30 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.ชีวการแพทย์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0M
	10.00-10.30 น.
	M1
	10.30-11.00 น.
	M1
	11.00-11.30 น.
	M1
	11.30-12.00 น.
	M1
	12.00-12.30 น.
	M1
	12.30-13.00 น.
	13.00-13.30 น.

	กลุ่มสอบที่  46   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา  14.00-16.30 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.ชีวการแพทย์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0N
	14.00-14.30 น.
	M1
	14.30-15.00 น.
	M1
	15.00-15.30 น.
	M1
	15.30-16.00 น.
	M1
	16.00-16.30 น.

	กลุ่มสอบที่  47   วันอังคารที่  31  พฤษภาคม  2565  เวลา 15.30-16.15 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.ไฟฟ้า)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0O
	15.30-16.15 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  48   วันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0P
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	10.00-10.30 น.
	10.30-11.00 น.
	11.00-11.30 น.

	กลุ่มสอบที่  49   วันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ,วศ.ม.อาหาร)
	Group 49  Friday, May 27, 2022   1 : 00 to 2 : 30 PM  Online Video Call
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0Q
	13.00-13.30 น.
	M1
	13.30-14.00 น.
	M2
	14.00-14.30 น.
	M2

	Group 50  Monday, June 6, 2022   1 : 00 to 1 : 30 PM  Online Video Call
	M.Eng. (Food and Agricultural Intelligence Engineering)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0R
	13.00-13.30 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่  51   วันจันทร์ที่  6  มิถุนายน  2565  เวลา 14.30-15.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0S
	14.30-15.00 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  52   วันจันทร์ที่  30  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-09.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.เคมี)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0T
	09.00-09.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  53   วันพุธที่  1  มิถุนายน  2565  เวลา 15.00-15.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.เคมี)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0U
	15.00-15.30 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่   54  วันจันทร์ที่  6  มิถุนายน  2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.เคมี)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0V
	09.00-09.30 น.
	M1
	09.30-10.00 น.
	M1
	10.00-10.30 น.
	M1
	10.30-11.00 น.
	M2
	11.00-11.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  55   วันจันทร์ที่  6  มิถุนายน  2565  เวลา 13.00-13.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.เคมี)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0W
	13.00-13.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  56   วันอังคารที่  7  มิถุนายน  2565  เวลา 09.00-10.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.เคมี)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0X
	09.00-09.30 น.
	M1
	09.30-10.00 น.
	M1
	10.00-10.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  57   วันอังคารที่  7  มิถุนายน  2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.เคมี)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0Y
	13.00-13.30 น.
	M2
	13.30-14.00.
	M2
	14.00-14.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  58   วันอังคารที่  7  มิถุนายน  2565  เวลา 11.00-11.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.เคมี)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M0Z
	11.00-11.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  59   วันอังคารที่  31  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M00
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	10.00-10.30 น.
	10.30-11.00 น.
	11.00-11.30 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่  60   วันพุธที่  1  มิถุนายน  2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.ไฟฟ้า)
	Group 60  Wednesday, June 1, 2022   09 : to 11 : 30 AM  Online Video Call
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M01
	09.00-09.45 น.
	D2
	09.45-10.30 น.
	D2
	10.30-11.30 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  61   วันอังคารที่  7  มิถุนายน  2565  เวลา 09.30-11.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ป้องกันประเทศ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M02
	09.30-10.00 น.
	M1
	10.00-10.30 น.
	M1
	10.30-11.00 น.
	M1
	11.00-11.30 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่  62   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.เครื่องกล)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M03
	09.00-09.30 น.
	M1
	09.30-10.00 น.
	M1
	10.00-10.30 น.
	M1
	10.30-11.00 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  63   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-15.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.เครื่องกล)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M05
	13.00-13.30 น.
	M1
	13.30-14.00 น.
	M1
	14.00-14.30 น.
	M1
	14.30-15.00 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่  64   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.เครื่องกล)
	Group 64  Thursday, May 26, 2022   09 : 00 to  11 : 00 AM  Online Video Call
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M06
	09.00-10.00 น.
	D3
	10.00-11.00 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  65   วันพฤหัสดบีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.เครื่องกล)
	Group 65  Thursday, May 26, 2022   1 : 00 to  2 : 30 PM  Online Video Call
	D. Eng. (Mechanical Engineering)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M07
	13.00-13.45 น.
	D1
	13.45-14.30 น.
	D1

	กลุ่มสอบที่  66   วันพุธที่  1  มิถุนายน  2565  เวลา 13.00-14.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M09
	13.00-13.30 น.
	13.30-14.00 น.

	กลุ่มสอบที่  67   วันพุธที่  1  มิถุนายน  2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.เคมี)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M1a
	13.00-13.45 น.
	D1
	13.45-14.30 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  68   วันจันทร์ที่  6  มิถุนายน  2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง)
	Group 68  Monday, June 6, 2022   09 : 00 to 11 : 30 AM  Online Video Call 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M1b
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	10.00-10.30 น.
	M1
	10.30-11.00 น.
	M1
	11.00-11.30 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่  69   วันจันทร์ที่  6  มิถุนายน  2565  เวลา 13.00-15.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง)
	Group 69  Monday, June 6, 2022   1 : 00 to 3 : 30 AM  Online Video Call 
	M.Eng. (Automotive and Advanced Transportation Engineering)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M1c
	13.00-13.30 น.
	13.30-14.00 น.
	14.00-14.30 น.
	M1
	14.30-15.00 น.
	M1
	15.00-15.30 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่  70   วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-12.45 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ)
	Group 70  Tuesday, May 24, 2022   09 : 00 to 12 : 45 AM  Online Video Call 
	D.Eng. (Robotics and Computational Intelligence Systems)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M1e
	09.00-09.45 น.
	09.45-10.30 น.
	10.30-11.15 น.
	D1
	11.15-12.00 น.
	D2
	12.00-12.45 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  71   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-12.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M1f
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	M1
	10.00-10.30 น.
	M1
	10.30-11.00 น.
	M1
	11.00-11.30 น.
	M1
	11.30-12.00 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่  72   วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-16.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ)
	Group 72  Wednesday, May 25, 2022   1 : 00 to 4 : 000 PM  Online Video Call 
	E.Eng. (Robotics and Computational Intelligence Systems)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M1g
	13.00-13.30 น.
	13.30-14.00 น.
	M2
	14.00-14.30 น.
	M2
	14.30-15.00 น.
	M2
	15.00-15.30 น.
	M2
	15.30-16.00 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่  73   วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2565  เวลา  16.30-18.00 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.ชีวการแพทย์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://zhort.link/M1h
	16.30-17.00 น.
	17.00-17.30 น.
	M2
	17.30-18.00 น.


