
 

 

 
กลุมสอบท่ี 1   วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-10.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.การวัดคุม, วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/Pdn6s 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นายเกรียงเดช กลารอด เคร่ืองตรวจจับและพิสูจนทราบสารประกอบวัตถุระเบิด แบบ
เทคนิคทางสเปกโทรสโกป 

M2 รศ.วิริยะ กองรัตน Explosive Compound Detection and Identification 
Spectroscopy technique 

09.30-10.00 น. นางสาวหนึง่สตรี บุญเซง เสถียรภาพของระบบไดนามิกลกูตุมผกผันดวยการควบคุมพีไอ
ดีดวยอนุพันธอันดับทีสู่งข้ึน 

M2 รศ.ดร.อาจินต นวมสำราญ Stabilization of Inverted Pendulum Dynamic System 
with Higher Derivative Degrees PID Control 

10.00-10.30 น. นายภรัณย ู แพรนาน การพัฒนาการตรวจจับและจำแนกวัตถุดวย YOLOv4 สำหรับ
ปลาที่มีรูปรางและโครงสรางคลายคลึงกัน 

M1 รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย DEVELOPMENT OF OBJECT DETECTION AND 
CLASSIFICATION WITH YOLOV4 FOR SIMILAR AND 
STRUCTURAL DEFORMED FISH 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี 2  วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม  พ.ศ.2565 เวลา 09.00-11.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/i8HwN 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 
M1 

นายมานิตย 
ดร.ธนวิชญ 

จันสุทธิรางกูร 
อนุวงศพินิจ 

ระบบการเรียนรูเคร่ืองจักรขนาดเล็กในการเรียนรูของ
สมองกลฝงตัว โดยใช TENSORFLOW LITE MICRO 
Tensorflow Lite Micro : Embedded Machine 
Learning on Tinyml Systems 

09.30-10.00 น. 
M1 

นายศตวรรษ 
ผศ.ดร.วันวิสา 

ดวงแปน 
ชัชวงษ 

การประยุกตใชการแจกแจงไวบลูเพื่อความเหมาะสมที่สุด
ของนโยบายการบำรุงรักษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของ
ระบบอาณัตสิัญญาณรถไฟ 
Application of the Weibull distribution for the 
optimization of maintenance policies of an 
electronic railway signaling system 

10.00-10.30 น. 
M1 

นายจิรัณย 
รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ 

สิทธิโยภาสกุล 
หลาสกุล 

อุปกรณสำหรับเก็บขอมูลการเคลื่อนที่ของนักฟุตบอล 
Athletes Movement Tracking device for Soccer 
players 

10.30-11.00 น. 
M1 

นางสาวชนมณานนัท 
ผศ.ดร.เกล็ดดาว 

เยี่ยมรัมภ 
สัตยเจริญ 

ระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินสายและตนทุนการ
เดินสายสำหรับโครงขาย IP ดวยอัลกอริทึมวิธีเชิง
พันธุกรรม 
Cabling and cost optimization system for IP based 
networks through Genetic Algorithm 

11.00-11.30 น. 
M1 

นายพชิุตม 
ผศ.ดร.เกล็ดดาว 

กาหลง 
สัตยเจริญ 

ถาปตยกรรมการแบงชัน้ของโครงขายĀลักในเทคโนโลยี 
5G 
Slicing Architecture for 5G Core Network 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  3  วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม  พ.ศ.2565 เวลา 13.00-15.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/zaPEG 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 
M1 

นายธีรพฎัฐ 
รศ.ดร.บุณยชนะ 

กุลนันทกาญจนา 
ภูระหงษ 

การคัดแยกความถ่ีของการกระพรือปกดวย Bayesian 
และติดตามการบินของแมลงดวยเครือขายเซ็นเซอรไร
สาย 
Bayesian Wingbeat Frequency Classification and 
Monitoring of Flying Insects Using Wireless 
Sensor Networks 

13.30-14.00 น. 
M1 

นางสาวปภาวด ี
รศ.ดร.บุณยชนะ 

ชำนนิา 
ภูระหงษ 

วิธีการใช Edge-AI บนอุปกรณสำหรับการตรวจคัดกรอง
แผลบนลิ้นโดยใช TinyML  บนอุปกรณสมองกลฝงตัว 
Hardware Deployable Edge-AI Solution for Pre-
screening of Oral  Tongue Lesions using TinyML 
on Embedded Devices 

14.00-14.30 น. 
M1 

นายภูรินทร 
รศ.ดร.บุณยชนะ 

วิชัยลักขณา 
ภูระหงษ 

สถานชีารจรถไฟฟาโดยการใช Open Charge Point 
Protocal (OCPP) และ oneM2M Platform เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
Electric Vehical Charging Station using Open 
charge Point Protocol (OCPP) and oneM2M 
Plarform for enhanced Functionality 

14.30-15.00 น. 
M2 

นางสาวสุภัทชกาญจน 
รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ 

ภาเรือง 
หลาสกุล 

การพัฒนาหุนยนต AGV เพื่อ ฆาเชื้อ โควิด-19 ดวย UV-
C 
AGV robot development for disinfecting COVID-
19 using UV-C 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  4   วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00-16.45 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ด.ไฟฟา) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/5Efn8 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

15.00-15.45 น. นายวปิศย ปุยสำล ี การรูจำรุนรถยนตจากภาพสวนหนาโดยใชวิธีจุดสำคัญ
คาคงที่ไบนาร่ีที่สามารถปรับคาได (BRISK) 

D1 ผศ.ดร.รัฐชัย ชาวอุทัย Car Model Recognition from Frontal Image Using 
BRISK 

15.45-16.45 น. นายกษ ิ เตียงหงษากุล การถายโอนการเรียนรูของแบบจําลองเชิงลึกสําหรับตรวจหา
โรคเนื้องอกในสมองจากภาพ MRI 

D3 รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ หลาสกุล Deep Transfer Learning for Brain Tumor Detection 
Based on MRI images 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี 5   วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-10.45 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ด.ไฟฟา) 
Group 5   Thursday, December 15, 2022   09.00 to 10.45 AM  Online Video Call  
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/2qLVG 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. นางสาวพิมพชนก เหลือสูงเนิน การปลูกซิงคออกไซดแทงนาโนดวยวธิีไฮโดรเทอรมอลบนค
วอตซคริสทัลไมโครบาลานซสำหรับการตรวจจับแก็สเอทา
นอล 

D2 รศ.ดร.ดอน อิศรากร Hydrothermal Growth of ZnO nanorods based 
QCM for sensing Ethanol Gas 

09.45-10.45 น. Mr.Ari Kuswantori  Fish Detection and Classification for Automatic 
Sorting System for Endemic Fish Culture in 
Thailand 

D3 Prof.Dr.Worapong Tangsrirat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  6   วันพฤหัสบดท่ีี  15  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.เคมี) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/QDyoZ 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นางสาวนฤมล อภิญญากุล การสังเคราะหตัวดูดซับนาโนโพรงจากกากเบียรโดยผาน
กระบวนการไฮโดรเทอรมัลคารบอไนเซชนัรวมกับการกระตุน
ทางเคมีสำหรับการดูดซบัคารบามาซีพนี 

M2 ผศ.ดร.พรสวรรค อัศวแสงรัตน Synthesis of nanoporous carbon adsorbent from 
brewer’s waste grain by hydrothermal carbonization 
process assisted chemical activation for 
carbamazepine adsorption 

09.30-10.00 น. นางสาวจฑุามาศ ทองจีน การเตรียมวัสดุพรุนคารบอนจากหนังโดยการใชกระบวนการ
ไฮโดรเทอรมอลและไพโรไลซิสเพื่อดูดซับ ไอบูโปรเฟน 

M2 ผศ.ดร.พรสวรรค อัศวแสงรัตน Preparation nanoporous carbon from leather via 
hydrothermal assisted pyrolysis for ibuprofen  
adsorption 

10.00-10.30 น. นายณัฐภัทร พงษบริบูรณ ประสิทธิภาพเชิงความรอนของหลอดแกวสุญญากาศสะสม
พลังงานแสงอาทติย ภายใตการแผรังสีแสงอาทติยที่ไมคงที ่

M2 ผศ.ดร.วลัยรัตน จันทรอัมพร Thermal Performance of Evacuated Tube Solar 
Collector Under Unsteady Solar Radiation 

10.30-11.00 น. นางสาวณิศรา พาณิชยกิตติกุล การผลิตเมทานอลผานกระบวนการแกสซิฟเคชันของชานออย
ซึ่งรวมกับน้ำเหนือวิกฤต 

M2 รศ.ดร.ญาณีพร พัชรวรโชต ิ Methanol Production through Bagasse Gasification 
Integrated with Supercritical Water 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  7  วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.30 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ด.ไฟฟา) 
Group 7   Thursday, December 15, 2022   09.00 to 12.00 AM   Online Video Call  
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/OrsJ4 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. นายศิวกร ปวิตรปก ปรากฏการณแมเหล็กไฟฟาทีส่ังเกตไดจากการตดิตาม
ดาวเทียมบนพื้นฐานการเรียนรูแบบเสริมแรง 

D2 รศ.ดร.ภัทรพงษ ผาสุขกิจ Electromagnetic Phenomena Observed from 
Satellite Tracking based on Reinforcement 
Learning 

09.45-10.30 น. นายภพพล หลาออน การประยุกตใชการเรียนรูการเสริมกำลังของดารา
ศาสตรวิทยุสำหรับการติดตามดวงอาทิตยและ Solar 
Flux ขนาด 10.7 ซม. 

D2 รศ.ดร.ภัทรพงษ ผาสุขกิจ Reinforcement Learning Application of Radio 
Astronomy for Solar Tracking and Solar Flux 
10.7 cm. 

10.30-11.30 น. MissKhine Thandar Nyunt Swe Effect of Geometric Parameters of Novel 
Magnetic FinFET (MAGFinFET) on Sensitivity 

D3 Assoc.Prof.Dr.Toempong Phetchakul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี 8  วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00-13.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ด.ไฟฟา) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/8r3VR 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. นางสาวธนันพัชญ ธนากุลเกษรัตน การสำรวจท่ีครอบคลุมเกีย่วกับการจำแนกประเภทดวยซัพพอรต
เวกเตอรแมชชีน: การใชงาน ความทาทาย และแนวโนม 

D1 ศ.ดร.พรชัย ทรัพยนิธิ A comprehensive survey on support vector machine 
classification: Applications, challenges and trends 

09.45-10.30 น. วาท่ีร.ต.วรธันย วิชาคุณ แถวลำดับสายอากาศยานมิลลิเมตร สวิตซลำคล่ืนแบบพาราซิติกช
นิดยืดหยุนได พิมพสกรีน สำหรับการประยุกตใชงานสวมใส 

D1 ศ.ดร.ชูวงค พงศเจริญพาณิชย Screen-Printed, Flexible, Parasitic Beam-Switching 
Millimeter-Wave Antenna Array for Wearable 
Applications 

10.30-11.30 น. นายลิขิต วรานนท สายอากาศแพตชวงกลมท่ีสามารถปรับจูนความถี่ และชนิด
โพลาไรซวงกลมไดสำหรับการประยุกตใชงานบนสภาพแวดลอม
อวกาศ ยาน S แบนด 

D3 ศ.ดร.ชูวงค พงศเจริญพาณิชย A Circular Patch Antenna with a Tunable Frequency and 
Circular Polarization for S-Band Space Base Application 

11.30-12.30 น. นางสาวขวัญลดา คาคลอง สายอากาศสวิตชลำคล่ืนไมโครสตริปแพตชวงแหวนส่ีเหล่ียม
สำหรับประยุกตใชงานหลายอินพุตหลายเอาตพุต 

D3 ศ.ดร.ชูวงค พงศเจริญพาณิชย A Switched Beam Rectangular Ring Microstrip Patch 
Antenna for MIMO Applications 

12.30-13.30 น. นายนพรัตน สิงหโตโรจน การใชจำนวนเปอรเซ็นตการปดโนดและการหยุดการเรยีนรูกอน
กำหนด ในการจำแนกรูปภาพ CIFER-10 พรอมท้ังการแนะนำคาท่ี
เหมาะสม สำหรับการหยุดการเรียนรูกอนกำหนด 

D3 รศ.ดร.จีรสุดา โกษียาภรณ CIFAR-10 Images classifier using combine dropout and 
early stopping with parameters recommendation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี 9  วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 14.00-17.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ด.ไฟฟา) 
Group 9  Thursday, December 15, 2022  1.00 to 5.00 PM  Online Video Call  
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/zcn7q 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

14.00-14.45 น. นายณภัทร ทองเกษม การจำลองคาไอโอโนสเฟยรเชิงพื้นที่สำหรับวิธี PPP-RTK 
D2 ศ.ดร.พรชัย ทรัพยนิธ ิ Spatial Ionospheric Delay Map for PPP-RTK 

Method 
14.45-15.30 น. MissSi Sar Mi  Channel Estimation for Enhanced Subcarrier 

Index Modulation OFDM Using Zadoff-Chu 
Sequence Pilot in Nonlinear Channel 

D2 Assoc.Prof.Dr.Pisit Boonsrimuang  
15.30-16.15 น. นายคุณานนต คะระวานชิ กำเนิดสัญญาณอลวนสี่วงมวนโดยใชฟงกชนัไมเปนเชิง

เสนสองฟงกชนั 
D2 รศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี A Four-Scroll Chaotic Generator based on Two 

Nonlinear Functions 
16.15-17.00 น. นายพีรดนย เพียรพิชยพงศ วงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซนแบศษสวนทีส่ามารถปรับการ

เลื่อนของเฟสอยางละเอียดตามอำเภอใจ โดย CO และ 
FO เปนอิสระกัน 

D2 รศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี Fractional-order Sinusoidal Oscillator with 
Arbitrary Phase Fining and Orthogonally CO and 
FO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
กลุมสอบท่ี 10  วันพฤหัสบดท่ีี  15  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00-11.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.ชีวการแพทย) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/diQHa 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 
M2 

นางสาวปรียารัตน 
รศ.ดร.วิบูลย 

ฤทธิ์จรุง 
ปยวัฒนเมธา 

ระบบถายภาพดวยแสงแบบพกพาราคาประหยัดสำหรับ
การวินิจฉัยโรคมะเร็ง- Low-Cost, Portable Optical 
Imaging Systems for Cancer Diagnosis 

09.30-10.00 น. 
M2 

นางสาวพณชิา 
Assoc.Prof.Dr.Matthew 

ธรรมจง 
Paul Gleeson 

 

การศึกษาการเปรียบเทียบการออกฤทธิ์ทางเคมีของสาร
สังเคราะหเพื่อยับยั้งการทำงานของ FIV RT และ HIV-1 RT 
โดยใชกระบวนการวิเคราะหดวยระบบทางคอมพิวเตอร 
Comparison of Feline and Human Reverse 
Transcriptase Enzymes Through Screening of 
Chemical Probes and Computational Analysis 

10.00-10.30 น. นางสาวธนพร ชื่นภิรมย ตูอบเด็กทารกอัจฉริยะ 
M2 รศ.ดร.ชูชาต ิ ปณฑวิรุจน Smart Infant Incubator 

10.30-11.00 น. 
M2 

นายภูวดล 
Assoc.Prof.Dr.Matthew  

ฟูเกษม 
Paul Gleeson 

 

การออกแบบ สังเคราะห อนุพันธของ 2,4- 
Diaminothieno[3,2-d]pyrimidine และการศึกษาฤทธิ์
ทางชวีภาพของสาร ในการยับยัง้ EGFR 
Design Synthesis and Biological Evaluation of 
Covalent EGFR Inhibitors With 2,4- 
Diaminothieno[3,2-d]pyrimidine Derivatives 

11.00-11.30 น. นางสาววลิาสิน ี อุทยาภมรวัฒน การแสดงคุณสมบตัิของฟลูออไรดที่เติมไฮดรอกซีอะพาไทต
ที่ไดจากเปลือกไขเพื่อการใชงานทางทันตกรรม 

M2 ผศ.ดร.กษม ศรีรัศมี Property characterization of Fluoride added 
Hydroxyapatite derived from eggshell for dental  
application 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  11  วันพฤหัสบดท่ีี 15  ธนัวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  13.00-16.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.ชีวการแพทย) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/anqci 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. นางสาวอริสรา สุขทรัพย อิทธิพลของการขัดผิวดวยไฟฟาที่มีตอสมบัติและความตานทานการกัดกรอนของโลหะ
ผสมทางการแพทย 

M2 ผศ.ดร.กษม ศรีรัศมี Influence of electropolishing on the properties and corrosion resistance 
of biomedical alloys 

13.30-14.00 น. วาที่รอยตรีนธิ ิ เภตรานนท อุปกรณตนแบบสำหรับสวมใสในการตรวจจับการร่ัวไหลของสารละลายทางหลอด
เลือดดำโดยใชเซ็นเซอรอุณหภูมิและระบบ IOT สำหรับเฝาระวัง 

M2 รศ.ดร.ชูชาติ ปณฑวิรุจน Prototype – Wearable Device for Detecting Extravasation Using 
Temperature Sensor and IOT Monitoring System 

14.00-14.30 น. นายรุจิภาส จันทราประเสริฐ การสรางแบบจำลองวัตถุโดยใชโทโมกราฟฟและการถายภาพการออกแบบและ
กอสรางโครงสำหรับการจำลองเอกซเรยคอมพิวเตอรสำหรับวัตถุประสงคทาง
การศึกษา 

M2 รศ.ดร.ชูชาติ ปณฑวิรุจน Design and Construction of Rotating gantry of Simulated Computer 
Tomography for Educational Purposes 

14.30-15.00 น. นายรวินท เกื้อกูลธเนศ ระบบกูชีพชอัตโนมัติ 

M2 รศ.ดร.ชูชาติ ปณฑวิรุจน Automatic Resuscitation System 

15.00-15.30 น. นายนิติพน นวอิทธพิร การกำหนดเปาหมายในรางกายของมะเร็งลำไสในการเรืองแสง การสองกลองดวยออค
ตาเปปไทดชวงใกลอินฟราเรด 

M2 รศ.ดร.วิบูลย ปยวัฒนเมธา In vivo targeting of colonic dysplasia on fluorescence endoscopy with 
near-infrared octapeptide 

15.30-16.00 น. นางสาวฐิติรัตน ต่ีโชติ การจําแนกประเภทคอนไดลของขากรรไกรลางโดยภาพเอ็กซเรยทางทันตกรรมโดยใช
แบบจําลองการ เรียนรูเชิงลึก 

M2 ผศ.ดร.ตรีสุคนธ ตรีบุพชาติสกุล Mandibular condyle classification of dental radiographic image using 
deep learning models 

16.00-16.30 น. นายสิรัชกฤษฎ ชินนะเกิดโชค การวิเคราะหผลกระทบจากความขรุขระของพื้นผิวตอคุณภาพของการวัดการเกาะติด
ของ โปรตีนสำหรับการตรวจจับการส่ันพองของพลาสมอนบนพื้นผิว 

M2 ผศ.ดร.ตรีสุคนธ ตรีบุพชาติสกุล Analysis of Effects of Plasmonic Metal Surface Roughness on Protein 
Binding Sensing Performance of Surface Plasmon Resonance Detection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  12  วันศุกรท่ี  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  13.00-14.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.ชีวการแพทย) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/0MXHt 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. นายรามลิ พัฒนสมบัติสกุล การศึกษาประสทิธิภาพของตัวยบัยั้ง JAK2 และ FLT3 
ประเภททาน เพื่อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
เฉียบพลัน และโรคไขกระดูกผลติเม็ดเลือดมากผดิปกต ิ

M1 Assoc.Prof.Dr.Matthew  Paul Gleeson Discovery of Potent and Orally Effective Dual 
Janus Kinase 2/FLT3 Inhibitors for the Treatment 
of Acute Myelogenous Leukemia and 
Myeloproliferative Neoplasms 

13.30-14.00 น. นายศรายทุธ ศุภโชคภากร ความสมัพันธภายในระหวางคลืน่สมองยานโลวอัลฟาและ
ความถ่ีทางดานดนตรี 

M1 รศ.ดร.ภัทรพงษ ผาสุขกิจ The Interrelationships Between Low Alpha and 
Musical Frequencies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
กลุมสอบท่ี 13  วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.00-14.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ด.อาหารและเกษตรอัจฉรยิะ) 
Group 13  Thursday, December 15, 2022   1.00 to 2.00 PM  Online Video Call  
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/0MXHt 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-14.00 น. Mr.Bijendra  Shrestha Prediction of biomass proximate parameters using 
near infrared spectroscopy 

D3 Prof.Dr.Panmanas Sirisomboon  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  14  วันศุกรท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 11.30-12.15 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ด.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/HF0Yu 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

11.30-12.15 น. นางสาวอลิษา สุนทรวัฒน วิธีการเตรียมและการสกัดสารแอลฟาแมงโกสทนิที่เปนผลพลอย
ไดจากเปลือกมังคุด 

D2 ผศ.ดร.พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ The Preparation and Extraction Techinques on Alpha 
Mangostin by-products from Mangosteen Pericarp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  15  วันอังคารท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 10.00-10.45 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ด.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/6d4N0 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

10.00-10.45 น. นายศักรินทร บุญล้ำ เคร่ืองพนยาตนพชืแบบอัจฉริยะที่ใชฟวชั่นเซ็นเซอรและ
ปญญาประดิษฐ 

D3 ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล Smart tree crop sprayer utilizing sensor fusion and 
artificial intelligence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  16  วันอังคารท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-10.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ด.เกษตร) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/ATdL6 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-10.00 น. นางสาวก่ิงดาว ชนะโชต ิ การสอบสวนเบื้องตนของการแบงแยกแหลงที่มาทางภูมิศาสตร
ของทุเรียน (พันธุหมอนทอง) โดยใชเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโก
ปชนดิสะทอนแบบแพร 

D3 ศ.ดร.ปานมนสั ศิริสมบูรณ A preliminary investigation of the geographical origin 
classification of durian (CV. Monthong) using near-
infrared diffuse reflectance spectroscopy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  17  วันศุกรท่ี  16  ธนัวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00-11.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร, วศ.ม.ระบบควบคุม) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/M7Ec5 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นางสาวปนสัยา ทองด ี การวิเคราะหหาจลนศาสตรผกผันสำหรับหุนยนต Kuka 
iiwa 

M2 ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท An Analytical Inverse Kinematics Solution for Kuka 
iiwa Collaboration Robot 

09.30-10.00 น. นายอภินนัท สีเขียว การศึกษาเพื่อประยุกตการนํากลับมาใชของไอนําควบแนน
ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีขนาดกลาง 

M2 ผศ.ดร.สิริชัย ธรรมารักษวัฒนะ Applied to Reuse Steam Condensate Water in 
Medium Petrochemical Plant to Boiler Feed 
Water 

10.00-10.30 น. นายเอกรินทร วิชาชวย ระบบควบคุมอัตโนมัตสิำหรับการสงจายนำ้มันดบิ 
M2 ผศ.ดร.สิริชัย ธรรมารักษวัฒนะ Automatic Control Crude Oil Feeder System 

10.30-11.00 น. นางสาวแพรวา แพงเทียน เซนเซอรควอตซคริสทัลไมโครบาแลนซเคลือบดวยซิงคออก
ไซดชนิดนาโนรอด สำหรับตรวจจับแกสเอทานอล 

M2 รศ.ดร.ดอน อิศรากร ZnO nanorods based QCM sensor for ethanol gas 
detection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี 18   วันศุกรท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 10.00-11.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.ปองกันประเทศ) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/ncdS6 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

10.00-10.30 น. นายรัฐกรณ ประเสริฐลักษณ การออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึมการวางแผนหาเสนทางที่
เหมาะสมสำหรับอากาศยานไรคนขับในพื้นที่ตอสูขาศึก 

M2 รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร A DESIGN AND DEVELOPMENT OF OPTIMAL PATH 
PLANNING ALGORITHM FOR UNMANNED AERIAL 
VEHICLE IN HOSTILE ENVIRONMENT 

10.30-11.00 น. นายเศกสิทธิ ์ โพธิสิทธิ ์ การออกแบบอยางเหมาะสมที่สดุของยานเกราะทอดสะพาน
ภาระของโครงสรางตัวสะพาน 

M2 รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร Design optimization of armored vehicle launched 
bridge for structural loads 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี 19   วันศุกรท่ี  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00-11.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร, วศ.ม.อัตโนมัติ) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/V5hpy 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นายอิทธิมนต สุวรรณมณี ความพรอมใชงานผานการวินจิฉัยอุปกรณระดับฟลดในการ
ควบคุมแบบปอนไปขางหนา: กรณีศึกษาของการควบคุม
อุณหภูมิบนพื้นฐานเทคโนโลยฟีาวนเดชนัฟลดบัส 

M2 รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ AVAILABILITY THROUGH FIELD DEVICE DIAGNOSIS IN 
FEEDFORWARD CONTROL: A CASE STUDY OF 
FOUNDATION FIELDBUS-BASED TEMPERATURE 
CONTROL 

09.30-10.00 น. นายชิษณุพงศ ศรีนางแยม การตรวจสอบการสงสัญญาณความถ่ีสูงผานระบบกราวด
สำหรับการวัด PD ขณะมีการทำงาน 

M2 รศ.ดร.พิทยา ปานนิล The Verification of HF Signal Transmission via 
Grounding System for Online PD Measurement 

10.00-10.30 น. นายศิวกร จีนเมือง การประยุกตใชงานกระแสโพลาไรเซชันและดีโพลาไรเซชนัใน
เคร่ืองกำเนิดไฟฟาเทอรโบขนาดใหญ 

M2 รศ.ดร.พิทยา ปานนิล The Application of Polarization and Depolarization 
Current on the Large Turbo-generators 

10.30-11.00 น. นายศักรินทร ตุระธรรม การวินิจฉัยฉนวนของกับดักเสิรจโลหะออกไซดในระบบ
จำหนายไฟฟาโดยใชเทคนิคโพลาไรเซ ชนัและดโีพลาไรเซชนั 

M2 รศ.ดร.พิทยา ปานนิล Insulation Diagnosis of Distribution Class Metal Oxide 
Surge Arrester Using  Polarization and Depolarization 
Techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  20  วันศุกรท่ี  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  13.00-14.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/3uzEd 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. นายปถย อุดมลักษณานนท การกำหนดคุณลักษณะการเสื่อมสภาพตามอายุเนื่องจากตนไม
น้ำของฉนวนสายเคเบิลฉนวนครอสลงิกด พอลิเอธิลีน
แรงดันไฟฟาระดับปานกลางโดยใชวิธีสเปกโตรสโคปในโดเมน
เวลา 

M1 รศ.ดร.พิทยา ปานนิล Water-Tree Aging Characterization of MV XLPE Cable 
Insulation Using Time Domain Spectroscopy (TDS) 

13.30-14.00 น. นายกฤษดา ดอกไม การตรวจจับการเสื่อมสภาพของสารเคลือบลดความเครียดของ
ขดลวดสเตเตอรในมอเตอรและเคร่ืองกำเนิดไฟฟาที่ใช
แหลงจายแบบธรรมดาและแบบอินเวอรเตอร 

M1 รศ.ดร.พิทยา ปานนิล Detection of Stator Winding Stress Relief Coating 
Deterioration in Conventional and Inverter Fed 
Motors and Generators 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  21   วันศุกรท่ี  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00-11.30 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.อุตสาหการ) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/3uzEd 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 
M1 

นางสาวกิติยา 
ผศ.ดร.มนัสชนก 

ทองรัตน 
จงประสทิธิ์พร 

ความสมัพันธของความเหนื่อยลาและการนอนหลับทีไ่มดีกับความ
เสี่ยงในการขับยานพาหนะของชาวเกาหล ี
Fatigue and poor sleep are associated with driving risk 
among Korean  occupational drivers 

09.30-10.00 น. นางสาวธญัญลักษณ งามจรรยาภรณ กระบวนการแรงปอนกลับสาํหรับระบบการประกอบชิ้นงานเสมอืน
จริง 

M2 ดร.พลชัย โชคิปรายนกุล Haptic Force Feedback in Virtual Reality System for 
Assembly Task 

10.00-10.30 น. นางสาวพิมพชิา โสภณมณ ี การหาแผนการซอมบำรุงของชิน้สวนเคร่ืองจักรที่เหมาะสม เพือ่ลด
ความสูญเสียตนทุนที่เกิดในกระบวนการ 

M2 ผศ.ดร.กิตติวัฒน สิริเกษมสุข Determining the optimum Maintenance Planning of 
components to reduce process costs 

10.30-11.00 น. นางสาวกชวรรณ อยูไทย การเปรียบเทียบผลระหวางเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยโลจิ
สติกสและการวิเคราะหจำแนกประเภทในการลดของเสีย
กระบวนการพิมพพลาสติกของฝาขวด 

M2 ผศ.ดร.กิตติวัฒน สิริเกษมสุข Performance comparison between logistic regression 
and discriminant analysis for defect reduction in plastic 
printing process of bottle closures 

11.00-11.30 น. นางสาวธนัยชนก ภูธรรมะ การจัดตารางการผลิตโดยการหาคาที่เหมาะสม กรณีศึกษา โรง
พิมพ 

M2 ผศ.ดร.อุดม จันทรจรัสสุข OPTIMIZATION FOR PRODUCTION SCHEDULING: A CASE 
STUDY OF PRINTING COMPANY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  22   วันศุกรท่ี  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  13.00-15.30 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.อุตสาหการ) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/bwIi5 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 
M2 

นางสาวศศิวิมล 
ผศ.ดร.กิตติวัฒน 

แหวนฉิมพล ี
สิริเกษมสุข 

การลดตนทนุบรรจุภัณฑในโรงงานผลิตลวดทองแดงเคลือบ
น้ำยาดวยเทคนิควิศวกรรมคุณคา 
Packaging cost reduction in Enamel copper wire 
manufacturing  factory  by value engineering 
technique 

13.30-14.00 น. 
M2 

นางสาวณชัชา 
ผศ.ดร.กิตติวัฒน 

วิจิตร 
สิริเกษรมสุข 

การลดของเสียในกระบวนการผลิตแผงวงจร 
DEFECT REDUCTION IN THE MANUFACTURING 
PROCESS OF PCBA BORADS 

14.00-14.30 น. 
M2 

นางสาวพรกนก 
รศ.ดร.สิทธิพร 

แซฉาย 
พิมพสกุล 

การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตขวดแกว 
กรณีศึกษา บริษัทผลติบรรจุภัณฑแกว 
Efficiency Improvement in Glass Bottle Manufacturing : 
A Case Study of a Glass Container Manufacturing 
Company 

14.30-15.00 น. 
M2 

นางสาวนภัทรธมรณฑ 
รศ.ดร.ทศพล 

ฟูเต็มวงค 
เกียรติเจริญผล 

การปรับปรุงแนวทางในการจัดซื้อโดยใชแนวคิดแบบลนี 
Improving Purchasing Using Lean Thinking 

15.00-15.30 น. 
M2 

นางสาวธญัณัฐ 
รศ.ดร.จรสวรรณ 

หุตางกูร 
โกยวานชิ 

การประเมินและการบริหารจัดการขยะอาหารในซุปเปอรมาร
เก็ต กรณีศึกษา บริษัท ABC 
Supermarket food waste assessment and 
management : A case study of ABC company 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  23   วันจันทรท่ี  19  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00-11.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.อุตสาหการ) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/hLCXp 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 
M1 

นายกานตพงศ 
รศ.ดร.กรรณชัย 

ทองเสมอ 
กัลยาศิริ 

การผลิตเซลลโูลสนาโนคริสตลัจากเสนใยและขุยชานออย 
Production of Cellulouse Nanocrystals from Sugarcane 
Bagasse Fibers and Pith 

09.30-10.00 น. 
M1 

นางสาวนีรภัทร 
ผศ.ดร.พชรพล 

กันบัวลา 
ตัณฑวิรุฬห 

การประเมินความเขากันไดทางชีวภาพในหลอดทดลองของฟลม
โลหะผสมเอนโทรปสงูทน ไฟ Ti1.5 ZrTa0.5Nb0.5Hf0.5 สำหรับ
การปลูกถายกระดูก : โครงสรางจุลภาค สมบัติเชิงกล และ
พฤติกรรมการกัดกรอน 
In vitro biocompatibility evaluation of Ti1.5 
ZrTa0.5Nb0.5Hf0.5 refractory highentropy alloy film for 
orthopedic implants: Microstructural, mechanical 
properties and corrosion behavior 

10.00-10.30 น. 
M1 

นายธวชัชัย 
ผศ.ดร.สุวารี 

ตั้งสุขสันต 
ชาญกิจมั่นคง 

ผลกระทบของการเติมธาตสุแกนเดียมและเซอรโคเนียมตอการ
แข็งตัวของน้ำโลหะและคุณสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมผสมเหล็ก 
Effects of Sc and Zr Addition on the Solidification and 
Mechanical Properties of Al–Fe Alloys 

10.30-11.00 น. 
M1 

นางสาวรินณัฐฌา 
ผศ.ดร.สุวารี 

รักษาทรัพย 
ชาญกิจมั่นคง 

กลไกการเสริมความแข็งแรงของสารละลายของแข็งในกระบวนการ
หลอดวยแรงดันสูงของอลูมิเนียมผสมซีเรียม-แมกนีเซียม 
Solid Solution Strengthening Mechanism in High Pressure 
Die Casting Al-Ce-Mg Alloys 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  24  วันเสารท่ี  17  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-10.30 น. ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/HDY5g 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 
M2 

นายรอม 
ผศ.ดร.เมธา 

ขันเพ็ชร 
คงพูน 

เซ็นเซอรวัดระดับอุณหภูมิชนิด DTMOS ที่แรงดันไฟเลี้ยง 1 V. 
รวมกับ One-Point Trimmed ที่มีคาความผดิพลาดอยูที่ ±0.4 

◦C (3σ) ตั้งแตอุณหภูมิ −20 ◦C ถึง 85 ◦C ในเทคโนโลยีซีมอส
ขนาด 180 nm 
A 1-V DTMOS-based Temperature Sensor with a One-

Point Trimmed Inaccuracy of ±0.4 ◦C (3σ) From−20 ◦C 

to 85 ◦C in 180-nm CMOS 
09.30-10.00 น. 

M2 
นายสรวิศ 
ผศ.ดร.สรินพร 

ขอรวมคิด 
วิสิฐสัทธาพงศ 

หูฟงทางการแพทยแบบดิจติอลสำหรับการจำแนกเสียงหัวใจปกติ
และผิดปกติ 
A Low-Cost Digital Stethoscope For Normal and 
Abnormal Heart Sound Classification 

10.00-10.30 น. 
M2 

นายศรุต 
รศ.ดร.ภัทรพงษ 

พวงรักษา 
ผาสุขกิจ 

การนำ Deep Reinforcement Learning มาใชในงานควบคุม
และจัดกำหนดการของกลองโทรทัศนวิทย ุ
Implementation of Deep Reinforcement Learning for 
Radio Telescope control and Scheduling 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  25  วันเสารท่ี  17  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 13.00-14.30 น. ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/oZhzP 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 
M2 

นายพงศพชิฌ 
ผศ.ดร.สุเมฆ 

ศรีบัว 
วิศยทักษิณ 

การปรับปรุงระบบฝงเคร่ืองวิเคราะหคาความตานทานชีวภาพ
เพื่อปลูกถายอุปกรณการแพทย 
Improvement of Lock-in Electrical Bio-Impedance 
Analyzer for Implantable Medical Devices 

13.30-14.00 น. 
M2 

นายสหวชัระ 
ผศ.ดร.สุรเดช 

ทองประสาน 
ตรีไตรลักษณะ 

เทคนิคการใชอารูโคมารกเกอในการตรวจจับการเคลื่อนไหว 
Using Aruco maker Technique for Motion capture 

14.00-14.30 น. 
M2 

นายธนัฐพงษ 
รศ.จิรวัฒน 

รามแกว 
ปานกลาง 

เคร่ืองดักยุงดวยไฟฟาตรวจจบัการกระพอืปกของยุง 
Mosquitoes Flapping Detection Electrocuting Trap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  26  วันจันทรท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-12.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ด.ไฟฟา)  
Group 26 Monday, December 19, 2022   09.00 to 12.00 AM  Online Video Call  
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/o7nRb 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. 
D1 

นายพงษศิริ 
ศ.ดร.สุรินทร 

มุงพร 
คำฝอย 

การควบคุมแบบ Hamiltonian PID เพ่ือแกไขปญหา
ความเสถียรของโหลดกำลัง ไฟฟาคงท่ี (CPL) ในระบบ 
DC Microgrid: ศึกษาการควบคุมคอนเวอรเตอร
สำหรับเซลลเช้ือเพลิง 
Hamiltonian PID Control Law to Resolve 
Constant-Power Load Stability Issue In DC 
Microgrid: Case Study Involving Control of 
Fuel-Cell Converter 

09.45-10.30 น. 
D1 

MissShazia kanwal 
Assoc.Prof.Dr.Somchat 

 
Jiriwibhakorn 

Different Techniques for fault detection, 
classification  and location in transmission 
lines 

10.30-11.15 น. 
D1 

นายกิตติพศ 
รศ.ดร.นรเศรษฐ 
 

จริยานุรตัน 
พัฒนเดช 
 

การศึกษาคุณสมบัติของสเปซชารจของแผน XLPE ของ
เคเบ้ิลกระแสสลับ 
A Study on the Space Charge Characteristics of 
AC Sliced XLPE Cables 

11.15-12.00 น. นางสาวธนาวด ี
รศ.ดร.นรเศรษฐ 

แจมอน 
พัฒนเดช 

การเปลีย่นแปลงการกำกับดูแลความตองการใชไฟฟา
ในเชิงพ้ืนท่ีและเวลา  ในระหวางการระบาดครั้งใหญ: 
กรณขีอง COVID-19 ในเมืองโดฮา ประเทศกาตาร 

D1   Spatial and temporal changes in electricity 
demand regulatory during  pandemic periods: 
The case of COVID-19 in Doha, Qatar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
กลุมสอบท่ี  27   วันจันทรท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.00-17.30 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ด.ไฟฟา)  
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/mwbx4 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.45 น. 
D2 

นายณัฐพงษ 
ศ.ดร.วิจิตร 

ประพฤติ 
กิณเรศ 

การปรับปรุงคุณภาพไฟฟาของเครื่องกำเนิดไฟฟาเหน่ียวนำชนิด
ขดลวดแยกเฟสแบบเช่ือมตอกับระบบไฟฟากำลัง ดวยตัวเลือกกรอง
ฮารมอนิกสและการชดเชยกำลังไฟฟาเสมือน 
Power Quality Improvement of a Grid Connected Split-
Phase Induction Generator Using Tuned Harmonic Filters 
and Reactive Power Compensation 

13.45-14.30 น. 
D2 

นางสาวกนกวรรณ 
รศ.ดร.ศิริเดช 

กล่ินเอี่ยม 
บุญแสง 

การจำแนกแบบรูปรางของ Trypanosoma evansi  โดย โครงขาย
ประสาทเทียมเชิงลึก 
Classification of Trypanosoma evansi Forms by Deep 
Convolutional Neural Networks 

14.30-15.30 น. 
D3 

นายยุติการณ 
รศ.ดร.อนุวัฒน 

ลาภกิตติเจริญชัย 
จางวนิชเลิศ 

การผสมผสานวิธีการติดตามหาจดุการทำงานท่ีกำลังงานสูงสุดโดยใช
วิธีการรบกวนและสังเกตกับการอานคาจากตารางแบบความสัมพันธ 
3 ตัวแปร 
Combination of MPPT Methodologies by using P&O and 
3-Variable Relationship of Lookup Table Techniques 

15.30-16.30 น. 
D3 

นายนรงฤทธ์ิ 
รศ.ดร.อนุวัฒน 

เสนาจติร 
จางวนิชเลิศ 

การปรับปรุงวงจรการสวิตชแบบน่ิมนวลในวงจรแปลงผันไฟฟา
กระแสตรงเปนไฟฟากระแสตรงแบบสามระดับเต็มคล่ืนดวยการ
เล่ือนมุมเฟสสำหรับการชารจแบตเตอรี่ 
A Modified Three-Level Phase Shifted PWM Full-Bridge 
Soft-Switching DC/DC Converter for Battery Charging 
Application 

16.30-17.30 น. 
D3 

นายปณพงศ 
ผศ.ดร.ชัยยันต 

สงสุขถวัลย 
เจตนาเสน 

การแปลงพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟาโดยใชวัสดุเพียโซอิเล็กทริก
สำหรับระบบไฟสองสวางสำหรับทางจักรยาน 
Conversion of Mechanical Energy to Electrical Energy 
Using Piezoelectric Materials for Bicycle Lane Lighting 
Systems 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี 28  วันจันทรท่ี  19  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00-09.45 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ด.อุตสาหการ) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/1X9GZ 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. 
D2 

นายธนา สาตรา แนวทางที่เหมาะสมทีสุ่ดสำหรับการจัดการอุปสงคและอุปทานโดย
คำนึงถึงการจัดการโครงสรางฝูงโค: กรณีศึกษาสหกรณโคนมขนาด
กลางในประเทศไทย 

 รศ.ดร.ทศพล เกียรติเจริญผล 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  29  วันจันทรท่ี  19  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 10.00-11.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ด.เคมี) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/qt8jO 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

10.00-10.45 น. นายธีรภัทร กิตินิรันดรกูล การปรับปรุงคาความแข็งแรงในการยึดติดของฉนวนรองในทอ
มอเตอรจรวด กับเชื้อเพลิงดนิขับจรวด 

D1 ผศ.ดร.อภินันท นัมคณิสรณ Improving Bond Strength at Propellant–Liner Interfaces 
10.45-11.30 น. นายอธิพงษ ไพคำนาม การศึกษาปจจัยและการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสงัเคราะหไบโอ

ดีเซลจากน้ำมนัทีผ่านการทำอาหารโดยปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเค
ชัน 

D2 ผศ.พรสวรรค อัศวแสงรัตน A study of factors and optimization of biodiesel synthesis 
from waste cooking oil by transesterification reaction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  30   วันพุธท่ี  21  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 10.00-10.45 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ด.เคมี) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/0WrFm 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

10.00-10.45 น. นางสาวกัลยาภัสร ทิพยเวศ ผลของสารละลายผสม H2O2 - Na2SO4 และอุณหภูมิกับการ
ใชกระแสไฟฟาตอการกัดกรดของเหล็กกลาไรสนิม 430 ที่ผาน
การอบออน 

D1 ศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หลอ
ทองคำ 

Effects of H2O2 – Na2SO4 Solution and Temperature 
on Electrolytic Pickling of 430 Annealed Stainless 
Steel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  31  วันจันทรท่ี 19 ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-10.30 น. ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร, วศ.ม.คอมพิวเตอร) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/gtJqP 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 
M1 

นายจรินทร 
รศ.ดร.เกียรติกูล 

เทศขำ 
เจียรนัยธนะกิจ 

การออกแบบระบบจำแนกสสีำหรับเลนสแวนกันแดดโดยใช 
PCA-PSO-ELM 
Design of the color classification system for 
sunglass lenses using PCA-PSO-ELM 

09.30-10.00 น. 
M1 

นางสาวทักษณิา 
ผศ.ดร.ปกรณ 

สุขแกว 
วัฒนจตุรพร 

แชทบอทเพื่อสุขภาพที่ขับเคลื่อนดวย AI สูสถาปตยกรรม
ทั่วไป 
AI-Powered Health Chatbots: Toward a general 
architecture 

10.00-10.30 น. 
M1 

นายทองไท 
ผศ.ดร.อำนาจ 

ศักดิ์โสภิษฐ 
ขาวเน 

ผลกระทบจากความเค็มของน้ำในแมน้ำตอประสิทธิภาพ
ของโรงบำบดันำ้ดื่มโดยใชโครงขายประสาทเทียม 
River Water Salinity Impact on Drinking Water 
Treatment Plant Performance Using Artificial 
neural network 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  32  วันจันทรท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.00-13.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.คอมพิวเตอร) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/2HMys 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 
M2 

นางสาวภิญญรัตน 
รศ.ดร.เกียรติกูล 

ชื่นประเสริฐสุข 
เจียรนัยธนะกิจ 

การพัฒนาอัลกอริทึม ID3 ดวยการกรองแอตทริบิวตมีคา 0 
หรือ 1 
Improving ID3 algorithm by filtering out attributes 
with calculated value 0 or 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  33   วันจันทรท่ี 19 ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-12.00 น. ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.โยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/YCiyf 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 
M1 

นางสาวรัตนาวี 
ดร.ภาณุมาศ 

วงศจันทา 
ไทรงาม 

วิธีการออกแบบการเสริมกำลังรับแรงแผนดินไหวสำหรับอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กดวยองคอาคารยึดรั้งไรการโกงเดาะ (BRB) 
Seismic retrofit design method for RC buildings using 
buckling-retrained braces and steel frames 

09.30-10.00 น. 
M1 

นายธีรพงศ 
ผศ.ดร.อาทิตย 

ชุมรักษา 
เพชรศศิธร 

แรงลมและแรงดันท่ีผิวสูงสุดท่ีกระทำตออาคารสูง 
Peak loading and surface pressure fluctuations of a tall 
model building 

10.00-10.30 น. 
M2 

นายคะณาธิป 
ผศ.ดร.อาทิตย 

เรืองหิรัญ 
เพชรศศิธร 

แนวทางการออกแบบราวกันตกอะคริลิกในประเทศไทย 
GUIDELINES FOR DESIGN ACRYLIC GUARDRAIL IN 
THAILAND 

10.30-11.00 น. 
M2 

นายสุกิจ 
ผศ.ดร.อาทิตย 

อินเสิอสีห 
เพชรศศิธร 

แนวทางการออกแบบราวกันตกอะคริลิกในประเทศไทย 
GUIDELINES FOR DESIGN ACRYLIC FACADE IN THAILAND 

11.00-11.30 น. 
M2 

นายภาณุศิษฐ 
ผศ.ดร.อําพน 

ศรีจรสัตานนท 
จรัสจรุงเกรียรต ิ

การวิเคราะหคาเหมาะสมท่ีสุดของโครงสรางของหนาตดัเสาเข็ม
เหล็กท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 
Topology Optimization for the Cross-Section of Steel 
Pile 

11.30-12.00 น. 
M2 

นายอเนก 
ผศ.ดร.ณฎัฐดนัย 

ดารา 
สินสมุทรผดุง 

การเฝาระวังและตดิตามของโครงสรางสะพานแบบ Box-Girder 
ดวยวิธี VMD-ERA 
Damage Evaluation Box-Girder Bridge Based on 
Structural Health Monitoring Data Using VMD-ERA 
Techniques 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  34  วันจันทรท่ี  19 ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.30 น. ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.โยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง) 
Group 34  Monday, December 19, 2022  09.00 to 11.30 AM  Online Video Call 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/4l0Ls 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 
M1 

MissAye Yadana  
Assoc.Prof.Dr.Viroon   

Aung 
Kamchoom 

Wall and Ground Movements due to Deep 
Excavations in Shanghai Soft Soils 

09.30-10.00 น. 
M1 

Mr.Jiahao   
Assoc.Prof.Dr.Laemthong  
 

Chen 
Laokhongthavorn 

Minimizing Time and Cost in The Iraqi AEC 
industry by Adopting Building Information 
Modeling (BIM) Technique. 

10.00-10.30 น. 
M2 

นายภคัภณ 
รศ.ดร.ศลิษา 

จรูญรตัน 
ไชยพุทธ 

การทดสอบประสิทธิภาพของแผนยางพาราเสริม
กำลังคันดินในสนาม 
Performance of para rubber for embankment 
reinforcement in field test 

10.30-11.00 น. 
M2 

นายโอจักรพรรด ิ
รศ.ดร.ศลิษา 

สขุชัยสิทธ์ิ 
ไชยพุทธ 

การศึกษาพฤติกรรมของกำแพงดินเสรมิกำลังภายใต
แรงกระทำเคลื่อนท่ีบนรางรถไฟดวยโปรแกรมไฟไนต
เอลิเมนตอางอิงการทดสอบขนาดจริง 
Investigation of Rail Base MSE Wall with 
Finite Element Method base on Field Scale 
Model 

11.00-11.30 น. 
M2 

นายอนุพุทธ 
รศ.ดร.ศลิษา 

เลียงสุนทรสิทธ์ิ 
ไชยพุทธ 

การศึกษาประสิทธิภาพตาขายเสรมิกำลังดินจาก
ยางพาราตอกำลงัรับแรงเฉือนของดินโดยการ     
ทดสอบเฉือนตรงขนาดใหญ 
Performance of the para rubber geogrid in 
the shear strength of soil by large-scale 
direct shear test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  35  วันจันทรท่ี  19 ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 13.00-15.00 น. ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.โยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/7CWRU 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 
M1 

นายธนภูม ิ
รศ.ดร.แหลมทอง 

ธนเสนีวฒัน 
เหลาคงถาวร 

การเปรียบเทียบตนทุน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ
เศรษฐกิจของการสรางเมืองฟองน้ำในเมืองที่ตางสถานที่กัน 
Environmental and economic cost-benefit 
comparison of sponge city construction in different 
urban functional regions 

13.30-14.00 น. 
M1 

นายประกาศิต 
รศ.ดร.แหลมทอง 

สังขทอง 
เหลาคงถาวร 

สำรวจรูปแบบความเปนผูนำสำหรับนวัตกรรม : การ
วิเคราะหปจจัยเชิงสำรวจ 
Exploring Leadership Styles for Innovation: An 
Exploratory Factor Analysis 

14.00-14.30 น. 
M1 

นางธณณัณัฐ 
ผศ.ดร.วุฒิชัย 

ครองวรกุล 
ชาติพฒันานนัท 

ผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 ตอความตองการการ
ผลิต และ ผลลัพธของโครงการกอสรางในประเทศสิงคโปร 
Impact of COVID-19 Pandemic on Demand, Output, 
and Outcomes of Construction Projects  in 
Singapore 

14.30-15.00 น. 
M1 

นายจิราย ุ
ผศ.ดร.วุฒิชัย 

หาดขุนทด 
ชาติพฒันานนัท 

ผลกระทบของตนทุนทางการเงินที่ปรับใหเหมาะสมของ
ผูรับเหมาตอราคาประมลูโครงการ 
Impact of contractor's optimized financing cost on 
project bid price 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี 36  วันอังคารท่ี  20 ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.30 น. ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.โยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/EAU1Q 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 
M2 

นายอดุลวิทย 
ผศ.ดร.ปรดีา 

น่ิมเสนาะ 
จาตุรพงศ 

การพัฒนาการใช Pull-off tester ในการทดสอบความช้ืนในแอล
ฟลทคอนกรีต 
The Development of using Pull-off Tester in 
Deternining the Moisture Susceptibility in Asphalt 
Concrete 

09.30-10.00 น. 
M2 

นายจิรัฐ 
ผศ.ดร.ปรดีา 

วุฒิสมบัติเจรญิ 
จาตุรพงศ 

การประเมินความตานทานความเสยีหายจากความช้ืนโดยการ
เปลี่ยนชนิดของฝุนดวยวิธี Rigden void และ imaging 
processing analysis system 
Assessment of moisture damage resistance by Rigden 
void and imaging processing analysis system 

10.00-10.30 น. 
M2 

นายนิธินันท 
ผศ.ดร.ปรดีา 

เหมนิธิ 
จาตุรพงศ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของการซึมผานน้ําของถนนแบบยืดหยุนใน
ประเทศไทย 
Optimization of permeability for flexible pavement in 
Thailand 

10.30-11.00 น. 
M2 

นายวรุตม 
ผศ.ดร.จำรสั 

ประสาทสวัสดิ์ศิร ิ
พิทักษศฤงคาร 

การศึกษาอัตราการเดินทางของท่ีพักอาศัยประเภทโครงการ
หมูบานกับอาคารชุดพักอาศยั ในเขตเทศบาลนครนครราชสมีา 
A Study of Residential and Condo Trip Rates in Nakhon 
Ratchasima City 

11.00-11.30 น. 
M2 

นายวีรพงศ 
ผศ.ดร.จำรสั 

บุญเจรญิปญญา 
พิทักษศฤงคาร 

ทัศนคติของคนเดินเทาตอการใชทางขามชนิดตางๆในเขตเมือง 
attitudes of pedestrians when using various types of 
crossings in Urban area 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  37  วันพุธท่ี  21  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.โยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/Xs5kT 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 
M1 

นางสาวกัญญารัตน 
ศ.ดร.อุมา 

สมประสงค 
สีบุญเรือง 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดการณ
ตอการชะลางพังทลายของนำ้ฝนในอิหรานโดยอิงจาก
แบบจำลองสภาพอากาศ CMIP5 
Expected climate change on rainfall erosivity over 
lean based on CMIP5 climate models 

09.30-10.00 น. 
M1 

นายธนกฤต 
รศ.ดร.รณชัย 

ทุมเทียง 
ติยะรัตนาชัย 

ระยะทางเดินเทาไปยงัระบบขนสงสาธารณะในเมืองที่เล็ก
กวาและใหญกวาในประเทศนอรเวย 
Walking distances to public transport in smaller 
and larger Norwegian cities 

10.00-10.30 น. 
M2 

นายวิธวนิท 
ศ.ดร.อุมา 

ห.เพียรเจริญ 
สีบุญเรือง 

การจำลองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตอปริมาณนำ้ทาผิวดินของเกาะ ทองเที่ยวขนาดเล็กในอาว
ไทยกรณีศึกษาเกาะสชีัง 
Modelling the impacts of climate change on 
surface runoff in small island ; case study Sichang 
Island Gulf of Thailand 

10.30-11.00 น. 
M2 

นางสาวจฑุามาศ 
ศ.ดร.อุมา 

ศรีสุข 
สีบุญเรือง 

การศึกษาคุณภาพนำ้สำหรับอุปโภคและบริโภคของเกาะสชีัง 
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร 
A Study of Water Quality for Consumption of Si-
Chang Island with Geographic Information System 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
กลุมสอบท่ี 38  วันพฤหัสบดีท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.00 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.โยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/7sY5h 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 
M1 

นายไววิทย 
รศ.ดร.จักรพงษ 

โรจนธรรมวงศ 
พงษเพ็ง 

วิธีการในการตระหนักไดเก่ียวกับคุณสมบัตทิางดานการ
แขงขัน (CI) สำหรับการประเมิน ผูรับเหมางานกอสราง 
Competitive intelligence (CI) for evaluation of 
construction contractors 

09.30-10.00 น. 
M1 

นายศรัณย 
รศ.ดร.จักรพงษ 

จันทรแฉง 
พงษเพ็ง 

การระบุปจจัยการประสานงานที่มีผลตอประสิทธิภาพของ
โครงการกอสราง 
Identification of coordination factors affecting 
building projects performance 

10.00-10.30 น. 
M1 

นายเรืองกิตติ์ 
รศ.ดร.จักรพงษ 

ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
พงษเพ็ง 

การจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืนในอุตสาหกรรมกอสราง: 
กรณีของตุรกี 
Sustainable supply chain management in 
construction industry: a Turkish case 

10.30-11.00 น. 
M1 

นางสาวจฑุารัตน 
รศ.ดร.จกัรพงษ 

คัยนันท 
พงษเพ็ง 

ปจจัยความสำเร็จที่สำคัญสำหรับการใชแบบจำลองขอมูล
อาคาร (BIM): การทบทวนระยะยาว 
Critical success factors for implementing building 
information modelling (BIM): A longitudinal review 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  39  วันพฤหัสบดีท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.00-14.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.โยธา ส่ิงแวดลอมและการจัดการงานกอสราง) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/hGe9Y 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 
M1 

นายบรรลุ 
รศ.ดร.จักรพงษ 

ศรีเทพ 
พงษเพง็ 

สภาวะการปฏิบัติของระบบอัตโนมัติในการผลติคอนกรีต
สำเร็จรูป 
State of practice of automation in precast concrete 
production 

13.30-14.00 น. 
M1 

นายณัฐวฒุ ิ
รศ.ดร.จักรพงษ 

ชวยศรี 
พงษเพ็ง 

การจัดซื้อวัสดุซึ่งมีผลตอของเสียของโครงการกอสราง โดยวิธี
แบบจำลองสมการโครงสรางของปจจัยแหงความสำเร็จ ors 
Waste-efficient materials procurement for 
construction projects: A structural equation 
modelling of critical success fact 

14.00-14.30 น. 
M2 

นายพฒัน 
รศ.ดร.จักรพงษ 

สุวรรณสัมฤทธิ ์
พงษเพ็ง 

ปจจัยที่มีผลตอการจัดการงานกอสรางของผูรับจางในเขต
อำเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ 
Factors affecting the construction management of 
contractors  in Mueang Phetchabun District  
Phetchabun Province 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี 40  วันอังคารท่ี 20 ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00-10.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/gr7fY 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นายศิรเสกข ตราชื่นตอง การทำนายการกระเจิงของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยรจากคา 
S4 และ ROTI ดวยโครงขายประสาทเทียมที่มีการประสาน
ข้ันตอนวิธีเชิงพนัธุกรรม 

M1 ศ.ดร.พรชัย ทรัพยนิธ ิ Ionospheric Scintillation Prediction on S4 and ROTI 
Parameters Using Artificial Neural Network and Genetic 
Algorithm 

09.30-10.00 น. นางสาวธญัพร ศุภศิระสัตยกุล แบบจำลองการคาดการณการลดทอนฝนสำหรับการเชื่อมโยง
ระหวางโลกและอวกาศ 

M1 ดร.พีระเมศร โชติกวีกิจญาดา A New Rain Attenuation Prediction Model for the 
Earth-Space Links 

10.00-10.30 น. นายธนัสสรณ วงศพัชรธรรม การเรียนรูคิวแบบหลายตัวกระทำสำหรับการจัดสรรกำลังใน
ชองสัญญาณรบกวน 

M2 ผศ.ดร.เวธิต ภาคยพสิุทธิ ์ Multi-Agent Q-Learning for Power Allocation in 
Interference Channel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี 41  วันอังคารท่ี 20  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 13.00-15.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/MSPWV 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 
M1 

นายจิรัฏฐ 
รศ.ดร.พิพัฒน 

ฉิมนอย 
พรหมมี 

ระบบอลวนการกระตุกรูปแบบใหมดวยความเปนไมเปนเชงิ
เสนสามพจนและการสรางวงจร 
A New Jerk Chaotic System with Three 
Nonlinearities and Its Circuit Implementation 

13.30-14.00 น. 
M1 

วาที่รอยตรีรัชชานนท 
ผศ.ดร.สิรภพ 

ภูพลับ 
ตูประกาย 

อินเทอรเน็ตของสิ่งตาง ๆ ประยุกตสำหรับระบบนิเวศการ
ทำฟารมแบบไฮโดรโปนิกสอัจฉริยะ 
Applied internet of thing for smart hydroponic 
farming ecosystem (HFE) 

14.00-14.30 น. 
M2 

นายพิทักษ 
ผศ.ดร.สถาพร 

เข็มเพ็ชร 
พรหมวงศ 

การออกแบบและสรางของสายอากาศแบบแถบกวางยิ่ง
สำหรับโครงขายไรสายบนรางกายมนุษย 
A Design and Fabrication of Ultra Wideband 
Antenna for Wireless Body Area Network 

14.30-15.00 น. 
M2 

นายญาณโณภาษ 
ผศ.ดร.สถาพร 

มวงมี 
พรหมวงศ 

การประเมินผลของการหาตำแหนงภายในอาคารดวย
สัญญาณวทิยุอิมพัลส 
Evaluation of Indoor Positioning By Using Impulse 
Radio Signal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  42  วันพุธท่ี  21  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00-12.00 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ด.ชีวการแพทย) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/4Hw5R 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. นางสาวอารีรตัน มณีรตัน การเปลีย่นแปลงของRetina Microvascular และ 
Neurodegenerative ในโรคอัลไซเมอร และความ
บกพรองทางสติปญญาเล็กนอยเมือ่เปรียบเทียบกับ
ผูเขารวมกลุมควบคุม 

D1 ผศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ Retinal Microvascular and Neurodegenerative 
Changes in Alzheimer’s Disease and Mild 
Cognitive Impairment Compared with Control 
Participants 

09.45-10.30 น. นางสาวนภัสวรรณ วงษมณี เซนเซอรทางเคมีไฟฟาสำหรับการตรวจจับเช้ือ
แบคทีเรียชนิดกอโรคอยางรวดเร็วดวยการใช 
Vancomycin 

D1 ผศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ Label-Free Electrochemical Sensor for Rapid 
Bacterial Pathogen Detection Using 
Vancomycin-Modified Highly 

10.30-11.15 น. นางสาวอุตุมพร พวงรักษา การพัฒนาโมเดลของการพยากรณดวยปญญาประดิษฐ
เพ่ือติดตามการเคลื่อนไหว ของกอนมะเร็งขณะฉายรังส ี

D1 รศ.ดร.ภัทรพงษ ผาสุขกิจ Development of AI‑driven prediction models 

to realize real‑time tumor tracking during 
radiotherapy 

11.15-12.00 น. นางสาวธนาภา ศรีโท การศึกษาข้ันตอนในการเรงปฏิกิรยิาของเอนไซมไอโซซิ
เตรทไลเอสโดยการคำนวณดวย QM/MM 

D2 Assoc.Prof.Dr.Matthew  Paul Gleeson Investigation of the catalytic reactivity of 
Isocitrate lyase using QM/MM calculations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  43  วันพุธท่ี  21  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  13.00-16.30 น.  ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ด.ชีวการแพทย) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/N8SOk 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.45 น. นางสาวมะนาว บุญคุม การคัดแยกและนับจำนวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียบนจาน
เพาะเชื้อโดยใชการเรียนรูเชิงลกึ 

D2 ผศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ Classification and Counting Bacteria Colony on 
Agar Plate Using Deep Learning 

13.45-14.30 น. นายสมประสงค กาบบัวลอย ความสัมพันธระหวางความถ่ีต่ำอัลฟาและความถ่ีของดนตรี 
D2 รศ.ดร.ภัทรพงษ ผาสุขกิจ The Interrelationships Between Low Alpha and 

Musical Frequencies 
14.30-15.15 น. ทันตแพทยหญิงกุศล ตันติวงส การปลอยสัญญาณเสียงสำหรับการแปลรอยแตกในครอบ

ฟนชนิด Monolith Zirconia แบบไมทำลายภายใตการรับ
แรงโดยการใชการเรียนรูเชิงลึก 

D2 รศ.ดร.สุพันธุ ตั้งจิตกุศลมั่น Deep Learning-Based Acoustic Emisstion Scheme 
for Nondestructive Localization of Cradks in 
Monolith Dental under a Load 

15.15-16.30 น. นางสาวรังสิน ี หวังมั่น ลักษณะทางชีวกลศาสตรของการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
การเคลื่อนฟน โดยใชการวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนต 

D2 รศ.ดร.สุพันธุ ตั้งจิตกุศลมั่น Biomechanical Pattern of Canine Distalization in 
The Miniscew Position:  A Finite Element Analysis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
กลุมสอบท่ี  44  วันอังคารท่ี  20  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-10.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ด.เครื่องกล) 
Group 44   Tuesday, December 20, 2022   09.00 to 10.30 AM  Online Video Call 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/HAJV5 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. Mi Zwe Mon Phyo  Impact of Partial Flow Diesel Particulate Filter 
on a Common Rail Diesel Engine Combustion 
and Emission Characteristics 

D2 Assoc.Prof.Dr.Preechar Karin  
09.45-10.30 น. นายอานันท สุดสงวน การออกแบบและพัฒนาตัวสรางการไหลหมุนวนบน

หอคอยทรงกระบอก 
D2 รศ.ดร.วิฑาดา เจษฎารัตนชัย DESIGN AND DEVELOPMENT of VORTEX 

GENERATORS ON CYLINDRICAL TOWERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  45   วันอังคารท่ี  20  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 13.00-15.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ด.เครื่องกล) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/uQJot 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-14.00 น. นางสาวสถิระพร กอกสูงเนนิ การตรวจสอบเชิงตัวเลขดวยวธิี CFD ของถังจัดเก็บพลังงาน
แนวนอนทีบ่รรจุความเย็นดวยลกูบอล PCM โดยใชพลังงานทำ
ความเย็นเหลือใชกระบวนการผลิต LNG : พิจารณาประสิทธิภาพ
เชิงความรอน 

D3 ผศ.ดร.มนตศักดิ์ พิมสาร CFD Numerical Investigation of PCM Ball-Horizontal 
Energy Storage Tank by Utilizing LNG Waste Cooling 
Energy: Thermal Performance Consideration 

14.00-15.00 น. นายวนา พึ่งคำ ประสิทธผิลของการวเิคราะหไฟไนตเอลิเมนตวิธีตางๆสำหรับการ
ทดสอบความลาของลอรถยนตขณะเคลื่อนที่บนทางโคง 

D3 รศ.ดร.มนตศักดิ์ พิมสาร Effectiveness of various finite element analyses for the 
dynamic cornering fatigue test of an automotive wheel 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี 46  วันพฤหัสบดีท่ี 15  ธนัวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.30 น. ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.เครื่องกล) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/zuUwD 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นายเตชิต ศรีตระกูล การวิเคราะหเชิงไดนามิกของปฏิสัมพันธ 3 มิติระหวางสะพานและ
รถไฟความเร็วสูงโดยใชตัวแบบการสัมผัสของลอและราง 

M1 ผศ.ดร.มนตศักดิ์ พิมสาร Dynamic analysis of three-dimensional bridge–high-
speed train interactions using a wheel–rail contact 
model 

09.30-10.00 น. นายศักดิ์ศิวา หลอทอง การทำนายความเสี่ยงการร่ัวของกาซแอลพีจีจากการตรวจจบักาซ
ดวยระบบที่ใชเทคโนโลยไีอโอทโีดยใชแมชชนีเลิรนนิ่ง 

M2 ผศ.ดร.ณัตวิภา เจียระไนวชิระ LPG Leakage Risk Predictions from an IoT‑Based 
Detection System Using Machine Learning 

10.00-10.30 น. นายพงศกร สิริภูมิ อิทธิผลของการขยายทางออกของทอปฐมภูมิตอสมรรถนะหัวเผา
ชีวมวล 

M2 รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข Effect of primary tube outlet expansion on performance 
biomass burner 

10.30-11.00 น. นายวิศว จักรกลจันทร การออกแบบและพัฒนาโครงสรางและกลไกในเคร่ืองเก็บเก่ียวออย
ชุมชน 

M2 รศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ เดไปวา DESIGN AND DEVELOPMENT STRUCTURE AND 
MECHANISM OF SUGARCANE HARVESTER 

11.00-11.30 น. นายปุณณัตถ แทวิริยะกุล การลดเขมาเคร่ืองยนตดีเซลโดยอุปกรณกรองอนุภาคแบบไหลผาน 
บางสวนที่ใชเสนใยไมโครโลหะเคลือบแพลทินัม 

M2 รศ.ดร.ปรีชา การินทร Diesel Engine’s Particulate Matter Reduction by 
Platinum Metallic Microfiber of a Partial Flow Particulate 
Filter System 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  47   วันศุกรท่ี  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/ZeFXA 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นางสาวสิญาดา วาทีกานท ผลของการแปรรูปอาหารดวยความดันสูง(HPP) ท่ีมีผลตอจลุินทรีย
และคณุภาพของสมูทตี้มะมวงระหวางการเก็บรักษา 

M1 ผศ.ดร.พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ Effects of high pressure processing (HPP) on 
microorganisms and the quality og mango smoothies 
during storage 

09.30-10.00 น. 
M2 

นายไกรสุวิทย 
ผศ.ดร.พิมพเพ็ญ 

ศรีสวัสดิ ์
พรเฉลิมพงศ 

ระยะทางจากแหลงเพาะปลูกและความแตกตางของอุณหภูมิใน
ระหวางการจดัการขนสงท่ีสนามบินสงผลตอคุณภาพของมะมวง
น้ำดอกไมสีทอง 
The distance of mango production area and 
temperature difference in loading area (tarmac) to 
airplane during handling of air freight operations affects 
quality of Fresh Mango Fruits (Mangifera indica L. ‘Nam 
Dok Mai Si Thong’) 

10.00-10.30 น. 
M2 

นายเอกรินทร 
รศ.ดร.นวภัทรา 

องควงศสกุล 
หนูนาค 

แบบจำลองทางคณติศาสตรสำหรบัทำนายการเกิดคราบน้ำถ่ัว
เหลืองในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผนโดยวิธีวิเคราะหตัว
แปรไรมิต ิ
The Empirical Model for Prediction of Soymilk Fouling in 
Plate Heat Exchanger by Dimensional Analysis 

10.30-11.00 น. นายธนัช เน่ืองจำนงค ประสิทธิภาพการใชพลังงานและการรักษาอุณหภูมิของหองเย็นใน
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 

M2 ดร.ณัฐวุฒิ ชาวเมือง Energy Consumption and Temperature Performance of 
Cold Stores in Food Industries in Thailand 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  48  วันจันทรท่ี  19 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 15.00-15.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ) 
Group 48  Monday, December 19, 2022   3.00 to 3.30 PM  Online Video Call  
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/9lto5 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

15.00-15.30 น. Mr.Dharma Raj  Pokhrel Classification of Monthong Durian Pulp on the 
basis of Dry Matter (DM) and Total Soluble Solid 
(TSS) using PLSDA ,  Prediction of DM AND TSS by 
using PLS, MLR and PCR modeling method and to  
compare with machine learning 

M2 Asst.Prof.Dr.Wanphut Saechua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  49   วันศุกรท่ี  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ด.หุนยนตและระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ) 
Group 49  Friday, December 16, 2022    09.00 to 11.00 AM  Online Video Call  
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/khJBS 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-10.00 น. 
D3 

Mr.Dwi Joko Suroso 
Assoc.Prof.Dr.Pitikhate 

 
Sooraksa 

Small Fingerprint Database Synthesis via Deep 
Generative Model for Indoor Localization 

10.00-11.00 น. 
D3 

นายอภิรักษ 
รศ.ดร.สมยศ 

สุธรรมาภิวัฒน 
เกียรติวนิชวิไล 

การคาดคะเนความเสียหายของประสิทธิภาพหัวอาน
ฮารดดิสกไดรฟ ในการออกแบบหัวอานเทคโนโลยีใหม 
HAMR โดย ANN 
TTF Prediction of Reader Reliability in A Novel 
Design in HAMR Hard Disk Drive by ANN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
กลุมสอบท่ี  50   วันศุกรท่ี  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 13.00-16.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ด.หุนยนตและระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/sS1ML 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.45 น. 
D2 

นายณัฐกฤตา 
รศ.ดร.สมยศ 

รุงทะเล 
เกียรติวนิชวิไล 

การจำแนกประเภทแบบสองข้ันตอนเพื่อจำแนกรูปแบบที่หายาก
หรือไมเห็นมากอนโดยใชการตรวจจับความแปลกใหมและการ
เรียนรูแบบมีผูสอน 
Dual Stage Classification for Rare or Unseen Patterns 
Based on Novelty Detection and Supervised Machine 
Learning 

13.45-14.30 น. 
D2 

นายศุภกฤต 
รศ.ดร.ปติเขต 

เกิดผผลภัทระ 
สูรักษา 

การสรางตนไมตัดสินใจเพื่อพยากรณของเสียในการผลิต
ฮารดดิสกไดรฟ 
Building Decision Tree for Predicting Defects in Hard 
Disk Drive Manufacturing 

14.30-15.15 น. 
D2 

นายสทิธิชัย 
ผศ.ดร.รัชนี 

ปอมทอง 
กุลยานนท 

การทำนายคาตัง้ตนของความหนาแนนความจุของฮารดดิสดวย
การเรียนรูของเคร่ืองจากขอมูลตนทาง 
Prediction initial areal density values by using machine 
learning from upstream data in HDD factory process 

15.15-16.00 น. 
D2 

นายณัฐพล 
ผศ.ดร.อนรรฆพล 

ชาติสุข 
แสนทน 

การพัฒนาระบบการจดจำใบหนาโดยใชการเรียนรูเชิงลึก 
Development of a Facial Recognition System by using 
Deep Learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  51   วันจันทรท่ี  19  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.หุนยนตและระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/QDlw7 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 
M1 

นายภัคพงศ 
รศ.ดร.สมยศ 

แสงมณ ี
เกียรติวนิชวิไล 

ระบบอานปายทะเบียน ดวย โปรแกรม Python 
License Plate Recognition System by Python 

09.30-10.00 น. 
M1 

นายชัยวัฒน 
รศ.ดร.สมยศ 

พันธุแยมมาล ี
เกียรติวนิชวิไล 

การพัฒนาเครือขายที่ยืดหยุนใหมกับเมตริกใหมสำหรับการแบง
สวนและการตรวจจับวตัถุขนาดเล็กในภาพอินฟราเรด 
A New Pliable Network with a Novel Metric for Small-
Object Segmentation and Detection in Infrared 
Images 

10.00-10.30 น. 
M1 

นายนิธ ิ
ผศ.ดร.อนรรฆพล 

อนุกูลสัมพันธ 
แสนทน 

การออกแบบและการจัดทำระบบเสาไฟสองสวางอัจฉริยะโดย
ใชวิธี LoRa Mesh 
Design and Implementation of Intelligent Light Pole 
System using LoRa Mesh Solution 

10.30-11.00 น. 
M1 

นายกฤตภัค 
ผศ.ดร.อนรรฆพล 

ศรีคำ 
แสนทน 

การจำแนกรูปภาพตัวยึดอุปกรณอิเล็คโทรนิคโดยใชเครือขาย
ประสาทเทียม 
Clamp Dot Image Classification Using Neural Network 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  52   วันจันทรท่ี  19  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 13.00-15.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.หุนยนตและระบบอัจฉรยิะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ) 
Group 52  Monday, December 19, 2022   1.00 to 3.00 PM   Online Video Call  
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/6zNn0 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 
M1 

นายธนกร 
ผศ.ดร.อนรรฆพล 

เกรียงอุดม 
แสนทน 

แอพพลิเคชั่นวินิจฉัยอาการเบื้องตนดวย Ai (K-Doctor 
Application) 
Application of artificial intelligence in basic 
diagnosis (K-Doctor Application) 

13.30-14.00 น. 
M1 

Mr.Nabin 
Asst.Prof.Dr.Rathachai 

Sharma 
Chawuthai 

An Image Feature-Based Method for Parking Lot 
Occupancy 

14.00-14.30 น. 
M1 

นางสาวเกษมศรี 
ดร.กนกนุช 

คงยิ่ง 
ทรงสุวรรณกิจ 

การตรวจสอบคุณภาพการพมิพสำหรับฉลากของผลิตภัณฑ
ฮารดดสิกไดรฟดวยระบบอัจฉริยะ 
Smart Print Quality Inspection for Hard Disk Drive 
Label 

14.30-15.00 น. 
M1 

นายจักรนรินทร 
ผศ.ดร.นภศูล 

ศรีขวัญ 
วงษวานิช 

การสรางแผนที่ของหุนยนตเคลือ่นที่อยางมีประสิทธิภาพ
ตนทุนตำ่โดยการใชเซนเชอรรวมกันระหวาง UWB และ 2-
D LiDAR ระยะสัน้ 
Cost-Effective Mapping of Mobile Robot Based on 
the Fusion of UWB and Short-Range 2-D LiDAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  53   วันอังคารท่ี  20  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.หุนยนตและระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ) 
Group 53   Tuesday, December 20, 2022    09.00 to 11.00 AM   Online Video Call  
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/kzxuC 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 
M2 

นายศุภเกียรติ์ 
รศ.ดร.สมยศ 

อุดมพืชผล 
เกียรติวนิชวิไล 

KRaiRoboticToolbox 

09.30-10.00 น. 
M2 

นางสาวพมิพพรรณ 
รศ.ดร.ปติเขต 

ปรีดานนท 
สูรักษา 

ตนแบบระบบไซเบอร-กายภาพสำหรับการเรียนการสอน
แบบ STEM ออนไลน 
The prototype of cyber-physical for online STEM 
teaching 

10.00-10.30 น. 
M2 

Mr.Lipheng Prum 
Asst.Prof.Dr.Rutchanee 

 
Gullayanon 

FINDING PICKING POINT USING STRAIGHT LINE 
DETECTION OF LABEL ATTACHMENT MACHINE 

10.30-11.00 น. 
M2 

นายณพธกร 
ผศ.ดร.รัชนี 

คุตะวัน 
กุลยานนท 

การนำคูเสมือนดิจิทลัแบบเรียลไทมของหุนยนต Kuka 
iiwa มาปฏิบัตงิานรวมโดยความเปนจริงเสริม 
Real-time Digital Twin Implementation of Kuka 
iiwa cobot with AugmentedReality 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  54   วันอังคารท่ี  20  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ม.หุนยนตและระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ) 
Group 54   Tuesday, December 20, 2022     1.00 to 2.30 PM   Online Video Call  
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/LVSyJ 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. 
M2 

นางสาวอารียา 
ผศ.ดร.รัชนี 

อารีวิวัฒนกุล 
กุลยานนท 

การพัฒนาระบบควบคุมสำหรับการทำงานรวมกันระหวางหุนยนต  
Kuka iiwa และมนุษยในแอพพลิเคชั่นคูเสมือนดิจิทลั 
Development Of Feedback Controller For Kuka iiwa 
Collaborative Robot In Digital Twin Applicaition 

13.30-14.00 น. 
M2 

Mr.Dio Tony 
Dr.Pasu 

 

Poonpakdee 
etermining Weed Infestation Rate in Paddy Field with SVM 

14.00-14.30 น. 
M2 

นายพสิิษฐ 
ดร.ภูมิ 

สุวัณณุสส 
คงหวยรอบ 

แพลตฟอรมควบคุมความเร็วหุนยนตแบบคงทนสำหรับหุนยนต
เคลื่อนที่ไดแบบอัตโนมัตโิดย สามารถระบุตำแหนงและแผนที่ไดโดย
ตนเอง (ระบบการจัดการเคลื่อนที่ของหุนยนต) 
Robot Robust speed control platform for autonomous 
mobile robot by selflocalization and mapping (Robot 
Fleet Management System) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  55   วันศุกรท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-13.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ด.โยธา) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/ncDxK 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. นางสาวฐาปนี ศุภกิจวัฒนา การศึกษาเชิงทดสอบใชปูนมอรตาประเภท quick-hardening เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพทางรถไฟประเภทใชหินโรยทางเปนทางรถไฟ
คอนกรีต  

D1 ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง Experimental Investigation on the Application of Quick-
Hardening Mortor for Converting Railway Ballasted Track to 
Concrete Track on Operating Line 

09.45-10.30 น. นายวิรัญจ จุลไกวัลสุจริต การพัฒนาโปรแกรมบริหารการจัดการน้ำเพ่ือความยั่งยืนดานการเกษตร 

D2 ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง Development of Water Management Program for Agricultural 
Sustainability 

10.30-11.30 น. นางสาวนาตยา โมราวรรณ การจัดการแบตเตอรี่ลิเทียมท่ีใชแลวอยางมีประสิทธิภาพในประเทศไทย 

D3 ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ Efficient Management of Spent Lithium-Ion Batteries in 
Thailand 

11.30-12.30 น. นายสมเกียรติ ขวัญพฤกษ โมเดลสมดุลตามสวนประกอบเสริมของตลาดไบโอดีเซลในประเทศไทย 

D3 รศ.ดร.ชลิดา อูตะเภา A Complementarity-based Equilibrium Model of Biodiesel 
Market, in Thailand 

12.30-13.30 น. นายยศกร ชลรัตน การกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียบนเกาะเสม็ดประเทศไทยดวยวิธีสายงาน
วิกฤตแบบฟซซ่ี 

D3 ผศ.ดร.วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท Construction Waste Water Treatment on Sa-med Island Project 
in Thailand Using Fuzzy Critical Path Method 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  56   วันศุกรท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 14.30-18.00 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ด.โยธา) 
Group 56  Friday, December 16, 2022   2.30 to 6.00 PM   Online Video Call  
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/8hVYO 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

14.30-15.15 น. Mr.Multazam Hutabarat The Effect of Neem Oil as Rejuvenator Agent on 
Asphalt Pavement Containing Reclaimed Asphalt 
Pavement (RAP) 

D2 Assoc.Prof.Dr.Preeda Chaturabong  
15.15-16.00 น. นายกิตตศัิกดิ ์ ลาทอง แบบจำลองขอมูลอาคารและการเรียนรูของเคร่ืองในการ

ทำนายความเสียหายจากแผนดนิไหวสำหรับผนงักอ
ภายนอกที่ไมใชโครงสราง 

D1 ผศ.ดร.อัฏฐวิทย สุจริตพงศ BIM and Machine Learning in Seismic Damage 
Prediction for Non-Structural Exterior Infill Walls 

16.00-17.00 น. นายบุญชัย สนธิรณชัย การออกแบบโครงสรางอาคารตานทานอุณหภูมิและแรงดนั 
D4 ผศ.ดร.อาทิตย เพชรศศิธร STRUCTURAL DESIGN FOR PRESSURE- AND 

TEMPERATURE-RESISTANT  BUILDINGS (HP/HT) 
BUILDING DESIGN STRUCTURE 

17.00-18.00 น. Mr.Chan Nyein Lwin  Optimization of Nonlinear Shell Structures 
D3 Prof.Dr.Uma Seeboonruang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  57   วันเสารท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-12.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ด.โยธา) 
Group 57   Saturday, December 17, 2022   09.00 to 12.30 AM   Online Video Call  
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/7wOU3 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.45 น. นางสาวสุวพิชญ ช้ำวอน การตรวจสอบเชิงตัวเลขของการเสียรูปของอุโมงคเนื่องจาก
เสาเข็มรับแรงที่อยูเคียงขางและการปฏิสัมพันธระหวาง
เสาเข็ม-ดิน-อุโมงค 

D1 ผศ.ดร.ประทีป หลือประเสริฐ Numerical investigation of tunnel deformation 
due to adjacent loaded pile and pile-soil- tunnel 
interaction 

09.45-10.30 น. นางสาวน้ำทพิย ก่ิงนอย การวิเคราะหและประเมินประสทิธิภาพวิธีการซอมแซม
ตัวเองของวัสดุประสานซีเมนตทั้งในอดีตและปจจุบนั 

D1 รศ.ดร.ศลิษา ไชยพุทธ Past and present techniques of self-healing in 
cementitious materials: A critical review on 
effciency of implemented treatments 

10.30-11.30 น. Ms.Khin Sam Thwe  Strength of Fly Ash mixed with Ladle Furnace Slag 
and Ordinary Portland Cement 

D3 Assoc.Prof.Dr.Salisa Chaiyaput  
11.30-12.30 น. นายฐาปกรณ สากลปญญา พฤติกรรมการรับแรงเฉือนของดินที่มีรากพืชในชวงเติบโต

และเสื่อมสภาพ 
D3 รศ.ดร.วิรุฬห คำชุม Shearing behaviour of vegetated soils with 

growing and decaying roots 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี  58   วันเสารท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.30-15.30 น.  ทางออนไลนแบบ  Video Call 
(วศ.ด.โยธา) 
Group 58   Saturday, December 17, 2022   1.30 to 3.30 PM  Online Video Call  
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/9GzhE 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.30-14.30 น. Mr.Arwan Apriyono Safety and Serviceability of Embankment under 
Seasonal Variation and Extreme Climate 

D4 Assoc.Prof.Dr.Viroon Kamchoom  
14.30-15.30 น. MissYULIANA  The Performance of Vegetated Slope under 

Impacts of Climate Change 
D4 Assoc.Prof.Dr.Viroon Kamchoom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
กลุมสอบท่ี 59  วันพฤหัสบดีท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/oRMdq 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. นายโกมินทร 
ผศ.ดร.ภพ 

ชุมพิบูลย 
จันทรเจรญิสุข 

ผลของความช้ืนตอสเปกโตรสโคปในโดเมนความถ่ีสำหรับฉนวน
กระดาษท่ีอิมเพรกเนตดวยน้ำมัน 
Effect of Moisture on Frequency Domain Spectroscopy 
(FDS) for Oil-Impregnated-Paper Insulation 

M1    
09.30-10.00 น. นายธนาทร ใหมเอ่ียม การเปรยีบเทียบแบบจำลองและวิเคราะหผลการวัดกระแสโพลา

ไรเซชัน/ดีโพลาไรเซชันของระบบฉนวนสายเคเบิลใตดินตางชนิด 
M1 รศ.ดร.พีรวุฒิ ยุทธโกวิท Comparing Simulation Modelling and Measurement 

Results of Polarization/Depolarization Current Analysis 
on Various Underground Cable Insulation Systems 

10.00-10.30 น. นายธนพล 
ผศ.ดร.ธีรพล 

มูลแกน 
โพธ์ิพงศวิวัฒน 

การออกแบบตัวจำลองภาระทางถนนสำหรับยานยนตไฟฟา 
Designing of road loads simulator for EV 

M1    
10.30-11.00 น. นายกิตติธัช 

ผศ.ดร.ธีรพล 
ผองแผว 
โพธ์ิพงศวิวัฒน 

การวิเคราะหรูปแบบการวางแผนท่ีเหมาะสมท่ีสดุสำหรับสถานี
ชารจรถยนตไฟฟาในเมือง Al Ain ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส 
Analysis of an Optimal Planning Model for Electric 
Vehicle Fast-Charging Stations in Al Ain City, United 
Arab Emirates 

M1    
11.00-11.30 น. นายไชยยศ 

รศ.ดร.ธีรยศ 
สลลิปราโมทย 
เวียงทอง 

เครื่องชารจ EV เรโซแนนซคอนเวอรเตอร CLLC แบบสองทิศทาง 
พรอมการตดิตามประสิทธิภาพสูงสุด 
A CLLC Resonant Converter Based Bidirectional EV 
Charger with Maximum Efficiency Tracking 

M1    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี 60  วันพฤหัสบดีท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.00-15.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/sjiyP 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรกึษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. นายวริศนันท 
ผศ.ดร.ภพ 

โรจนสุนันท 
จันทรเจริญสุข 

การวินิจฉัยตำแหนงของการเกิดดิสชารจบางสวนในระบบการตอลงดิน
แบบไขวสลับ 
A Locating Diagnosis of Partial Discharge on Cross-bonding 
Ground System 

M1    

13.30-14.00 น. นายเจษฎา รักษา การหาแบบจำลองฉนวนไฟฟาโดยใชวิธีกราฟท่ีเหมาะสมแบบเอ็กซโพ
เน็นเชียลหลายตัว 

M1 รศ.ดร.พีรวุฒิ ยุทธโกวิท Determination of insulation models based on effective 
multi-exponential fitting 

14.00-14.30 น. นายณัฐธนินทร จูงาม การเรียนรูแบบจำลองโครงขายประสาทเทียมแบบออนไลนเพ่ือ
การศึกษาการประมาณคาสถานะการชารจของแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม
ไอออนเพ่ือการนำไปใชงานจริงในกรณีท่ีปริมาณขอมูลมีจำนวนนอย 

M1 ผศ.ดร.ธีรพล โพธ์ิพงศวิวัฒน Online learning ANN model for SoC estimation of the 
Lithium-Ion battery in case of small amount of data for 
practical applications 

14.30-15.00 น. นายอรรถมงคล 
รศ.ดร.ธีรยศ 

เทพประสาท 
เวียงทอง 

ระบบท่ีใช IoT อัจฉริยะสำหรับการตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ
สถานียอย 
A smart IoT based system for monitoring and controlling 
the sub-station equipment 

M1    

15.00-15.30 น. นายณัฐกมล 
รศ.ดร.ธีรยศ 

พจนารถโกมล 
เวียงทอง 

การออกแบบและการจำลองของฮาลฟบริดจ LLC เรโซแนนซคอน
เวอรเตอรสำหรับเครื่องชารจแบตเตอรี่ในยานยนตไฟฟา 
Design and Simulation of a Half-Bridge LLC Resonant 
Converter for Battery Charger in EV 

M1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี 61  วันพฤหัสบดีท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.00-15.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/7NFZ9 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. นายณัฐพล สมบูรณปญญา การควบคุมกำลังไฟฟาจริงและกำลังไฟฟารีแอคทีฟแบบกระจาย
ศูนยสำหรับโซลาอินเวอเตอรแบบซอนสำหรับใชในกริดไฟฟา
กระแสสลับโดยการใชสมาชิกเพียงตัวเดียวสำหรับการชดเชย 

M1 ศ.ดร.สุรินทร คำฝอย Decentralized Active and Reactive Power Control for 
an AC-Stacked PV Inverter With Single Member Phase 
Compensation 

13.30-14.00 น. นายกฤตยชญกุล ปงยศ การออกแบบท่ีเหมาะสมของระบบพลังงานหมุนเวียนแบบ
ไฮบริด: ภาพรวมของแนวทางตาง ๆ 

M1 ผศ.ดร.นิรุธ จิรสุวรรณกุล Optimum design of hybrid renewable energy systems: 
Overview of different approaches 

14.00-14.30 น. นายชยณัฐ โสตถิยาภัย การจดัการอัดประจุยานยนตไฟฟาอัจฉริยะภายใตสถานีอัดประจุ
ท่ีมีอยูอยางจำกัดดวยขอมลูท่ีไดจากการพิจารณาความตองการ
อัดประจุท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

M1 รศ.ดร.อรรถพล เงาพิทักษกุล Data-driven intelligent EV charging operating with 
limited chargers considering the charging demand 
forecasting 

14.30-15.00 น. นางสาวอรวรรณ ชวดม ี ระบบถายโอนกำลังไฟฟาแบบไรสมัผัสสำหรับรถยนตไฟฟาแบบ
ออนไลน (OLEV) 

M1 รศ.ดร.อรรถพล เงาพิทักษกุล Contactless Power Transfer Systems for On-Line 
Electric Vehicle (OLEV) 

15.00-15.30 น. นางสาวโสภิดา อำนวยศิลป การทบทวนมาตรฐานการขับเคลื่อนและการจำลองระบบจาย
ไฟฟาขับเคลื่อน 

M1 ผศ.ดร.ชาย ชมภูอินไหว Review of Traction Standards and Simulation of 
Traction Power Supply System 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี 62  วันศุกรท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/cY4Kx 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

09.00-09.30 น. 
M2 

นายพัชรพงศ 
รศ.ดร.เฉลมิชาต ิ

กันหารินทร 
มานพ 

การควบคุมความเร็วรอบดวยหลักการควบคุมแบบเวกเตอร
ทางออมท่ีมีวิธีการควบคุมแบบฟซซีลอจิกของมอเตอรไฟฟา
เหน่ียวนำสามเฟส 
Speed Control Scheme Based Indirect Vector Control 
with using Fuzzy Logic Control of Three-Phase 
Induction Motor 

09.30-10.00 น. 
M2 

นายกฤตยชญ 
รศ.ดร.สุพัฒน 

หรูปานวงษ 
กิตติรตันสัจจา 

การประมาณสถานะประจุของแบตเตอรีล่ิเทียมไอออนโดย 
Extended Kalman Filter และ Long short-term memory 
Stage of Charge Estimation for Lithium-Ion Battery 
based on Extended Kalman Filter and Long short-term 
memory 

10.00-10.30 น. 
M2 

นายผดุงศักดิ ์
รศ.ดร.อรรถพล 

วรรณประเสริฐ 
เงาพิทักษกุล 

การเลือกขนาดพิกัดกำลังไฟฟาหลอดไดโอดเปลงแสงใหสัมพันธ
กับความกวางของชองจราจร โดยคำนึงถึงคุณภาพทางแสงและ
พลังงาน 
Selection of the light-emitting diode power rating in 
relation to the width of the lane, considering the light 
quality and power 

10.30-11.00 น. 
M2 

นายฐิติโชต ิ
ผศ.ดร.เปยมภูม ิ

กิจนำลาภเจรญิ 
สฤกพฤกษ 

ระบบตรวจตดิตามสำหรับการทำงานของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟา 
MONITORING SYSTEM FOR GENERATOR SET OPERATION 

11.00-11.30 น. นายพงศธร เติมเตชาติพงศ การกำหนดพารามิเตอรภาระทางไฟฟาและพารามิเตอรแฝงใน
วงจรการสรางแรงดันอิลพัลสฟาผา 

M2 รศ.ดร.พีรวุฒิ ยุทธโกวิท Determination of Parasitic and Load Circuit Parameters 
of Lightning Impulse Voltage  Generation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี 63  วันศุกรท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.00-15.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.ไฟฟาและคอมพิวเตอร) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/8QdgB 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. นายนิคม กานจักร การควบคุมความเรว็รอบของมอเตอรไฟฟาเหน่ียวนำสามเฟสโดย
อาศัยหลักการควบคุมแบบเวกเตอรทางออมท่ีมีวิธีการแบบ
โครงขายประสาทเทียม 

M2 รศ.ดร.เฉลมิชาต ิ มานพ Speed Control of Three-Phase Induction Motor based 
Indirect-Vector Control With Neural Networks Method 

13.30-14.00 น. นายวิชชากร 
ผศ.ดร.ภพ 

สวัสดมิงคล 
จันทรเจรญิสุข 

การวิเคราะหตนไมน้ำของสายเคเบิลXLPEโดยใชการวิเคราะหส
เปกโทรสโกปโดเมนความถ่ี 
Frequency Domain Spectroscopy Analysis of the Water 
Tree XLPE Cable 

M2    
14.00-14.30 น. นางสาวปวริศา ศรีสุบิน ศึกษาความเปนไปไดของการออกแบบและตดิตั้งระบบสำหรับ

สถานีอัดประจุไฟฟาฉุกเฉินสำหรบัยานยนตไฟฟารวมกับระบบ
ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

M2 รศ.ดร.อรรถพล เงาพิทักษกุล The feasibility study of emergency EV charging station 
design and installation in conjunction with renewable 
power systems 

14.30-15.00 น. นางสาวอรทัย ครุฑหุน การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการนำกลับโลหะมีคาดวย
ไฟฟาจากแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนท่ีใชงานแลว 

M2 ผศ.ดร.เปยมภูม ิ สฤกพฤกษ Enhanced Efficiency of Electrowinning for Metal 
Recovery from Spent Lithium-Ion Battery 

15.00-15.30 น. นางสาวสุมติตา คงลายทอง ระบบวัดสำหรบัการวิเคราะหคาพารามิเตอรรูปคลื่นแรงดันอิม
พัลส 

M2 รศ.ดร.พีรวุฒิ ยุทธโกวิท Measuring System for Parameter Evaluation of Full 
Lightning Impulse Voltage Waveform 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
กลุมสอบท่ี 64  วันศุกรท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.00-14.30 น. ทางออนไลนแบบ Video Call 
(วศ.ม.ไฟฟา) 
หองสอบออนไลน : https://shorturl.asia/Up4na 

เวลา 
 

ผูบรรยาย 
(อาจารยท่ีปรึกษา) 

หัวขอเรื่อง 

13.00-13.30 น. นายปฐว ี ฉายากุล การรวบรวมแสงอินฟราเรดเปนแหลงพลังงานความรอนเพื่อ
นำไปผลิตพลงังานไฟฟา 

M1 ผศ.ดร.นิรุธ จิรสุวรรณกุล Converged Infrared Light as Heat Source for Thermal 
to Electrical Energy Generation 

13.30-14.00 น. นายศรัณย พินทอง การออกแบบและสรางหมอแปลงทดสอบไฟฟาแรงสูงพิกัด 100 
kV. 30 kVA. 

M2 รศ.ดร.พีรวุฒิ ยุทธโกวทิ DESIGN AND CONSTRUCTION OF A HIGH-VOLTAGE 
TESTING TRANSFORMER WITH RATING OF 100 kV. AND 
30 kVA 

14.00-14.30 น. นายศักดิธัช สุทธินุน การพัฒนาระบบอุปกรณระบบไอโอทีสำหรับวัดและเฝาระวัง
คุณภาพน้ำ 

M2 ดร.ธนวิชญ อนุวงศพินิจ Development of IoT Device for Water Quality 
Monitoring 
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	(วศ.ม.ชีวการแพทย์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/anqci
	13.00-13.30 น.
	M2
	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.
	M2
	16.00-16.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  12  วันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  13.00-14.00 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.ชีวการแพทย์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/0MXHt
	13.00-13.30 น.
	M1
	13.30-14.00 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่ 13  วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.00-14.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ)
	Group 13  Thursday, December 15, 2022   1.00 to 2.00 PM  Online Video Call 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/0MXHt
	13.00-14.00 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  14  วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 11.30-12.15 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/HF0Yu
	11.30-12.15 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  15  วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 10.00-10.45 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/6d4N0
	10.00-10.45 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  16  วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-10.00 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.เกษตร)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/ATdL6
	09.00-10.00 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  17  วันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00-11.00 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, วศ.ม.ระบบควบคุม)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/M7Ec5
	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 18   วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 10.00-11.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ป้องกันประเทศ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/ncdS6
	10.00-10.30 น.
	M2
	10.30-11.00 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่ 19   วันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00-11.00 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, วศ.ม.อัตโนมัติ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/V5hpy
	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  20  วันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  13.00-14.00 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/3uzEd
	13.00-13.30 น.
	M1
	13.30-14.00 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่  21   วันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00-11.30 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.อุตสาหการ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/3uzEd
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	M2
	10.00-10.30 น.
	M2
	10.30-11.00 น.
	M2
	11.00-11.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  22   วันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  13.00-15.30 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.อุตสาหการ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/bwIi5
	13.00-13.30 น.
	13.30-14.00 น.
	14.00-14.30 น.
	M2
	14.30-15.00 น.
	M2
	15.00-15.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  23   วันจันทร์ที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00-11.00 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.อุตสาหการ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/hLCXp
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	M1
	10.00-10.30 น.
	M1
	10.30-11.00 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่  24  วันเสาร์ที่  17  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-10.30 น. ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/HDY5g
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	10.00-10.30 น.

	กลุ่มสอบที่  25  วันเสาร์ที่  17  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 13.00-14.30 น. ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/oZhzP
	13.00-13.30 น.
	13.30-14.00 น.
	M2
	14.00-14.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  26  วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-12.00 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.ไฟฟ้า) 
	Group 26 Monday, December 19, 2022   09.00 to 12.00 AM  Online Video Call 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/o7nRb
	09.00-09.45 น.
	09.45-10.30 น.
	10.30-11.15 น.
	11.15-12.00 น.
	D1

	กลุ่มสอบที่  27   วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.00-17.30 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.ไฟฟ้า) 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/mwbx4
	13.00-13.45 น.
	13.45-14.30 น.
	D2
	14.30-15.30 น.
	D3
	15.30-16.30 น.
	D3
	16.30-17.30 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่ 28  วันจันทร์ที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00-09.45 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.อุตสาหการ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/1X9GZ
	09.00-09.45 น.

	กลุ่มสอบที่  29  วันจันทร์ที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 10.00-11.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.เคมี)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/qt8jO
	10.00-10.45 น.
	D1
	10.45-11.30 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  30   วันพุธที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 10.00-10.45 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.เคมี)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/0WrFm
	10.00-10.45 น.
	D1

	กลุ่มสอบที่  31  วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-10.30 น. ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, วศ.ม.คอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/gtJqP
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	10.00-10.30 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่  32  วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.00-13.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.คอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/2HMys
	13.00-13.30 น.

	กลุ่มสอบที่  33   วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-12.00 น. ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.โยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/YCiyf
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	10.00-10.30 น.
	10.30-11.00 น.
	M2
	11.00-11.30 น.
	M2
	11.30-12.00 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  34  วันจันทร์ที่  19 ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.30 น. ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.โยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง)
	Group 34  Monday, December 19, 2022  09.00 to 11.30 AM  Online Video Call
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/4l0Ls
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	M1
	10.00-10.30 น.
	M2
	10.30-11.00 น.
	M2
	11.00-11.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  35  วันจันทร์ที่  19 ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 13.00-15.00 น. ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.โยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/7CWRU
	13.00-13.30 น.
	13.30-14.00 น.
	M1
	14.00-14.30 น.
	M1
	14.30-15.00 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่ 36  วันอังคารที่  20 ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.30 น. ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.โยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/EAU1Q
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	M2
	10.00-10.30 น.
	M2
	10.30-11.00 น.
	M2
	11.00-11.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  37  วันพุธที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.โยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/Xs5kT
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	M1
	10.00-10.30 น.
	M2
	10.30-11.00 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่ 38  วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.00 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.โยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/7sY5h
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	M1
	10.00-10.30 น.
	M1
	10.30-11.00 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่  39  วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.00-14.30 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.โยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/hGe9Y
	13.00-13.30 น.
	13.30-14.00 น.
	M1
	14.00-14.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่ 40  วันอังคารที่ 20 ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00-10.30 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/gr7fY
	09.00-09.30 น.
	M1
	09.30-10.00 น.
	M1
	10.00-10.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่ 41  วันอังคารที่ 20  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 13.00-15.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/MSPWV
	13.00-13.30 น.
	13.30-14.00 น.
	14.00-14.30 น.
	14.30-15.00 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  42  วันพุธที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00-12.00 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.ชีวการแพทย์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/4Hw5R
	09.00-09.45 น.
	D1
	09.45-10.30 น.
	D1
	10.30-11.15 น.
	D1
	11.15-12.00 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  43  วันพุธที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  13.00-16.30 น.  ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ด.ชีวการแพทย์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/N8SOk
	13.00-13.45 น.
	D2
	13.45-14.30 น.
	D2
	14.30-15.15 น.
	D2
	15.15-16.30 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  44  วันอังคารที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-10.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.เครื่องกล)
	Group 44   Tuesday, December 20, 2022   09.00 to 10.30 AM  Online Video Call
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/HAJV5
	09.00-09.45 น.
	D2
	09.45-10.30 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  45   วันอังคารที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 13.00-15.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.เครื่องกล)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/uQJot
	13.00-14.00 น.
	D3
	14.00-15.00 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่ 46  วันพฤหัสบดีที่ 15  ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.30 น. ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.เครื่องกล)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/zuUwD
	09.00-09.30 น.
	M1
	09.30-10.00 น.
	M2
	10.00-10.30 น.
	M2
	10.30-11.00 น.
	M2
	11.00-11.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  47   วันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/ZeFXA
	09.00-09.30 น.
	M1
	09.30-10.00 น.
	10.00-10.30 น.
	10.30-11.00 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  48  วันจันทร์ที่  19 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 15.00-15.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.อาหารและเกษตรอัจฉริยะ)
	Group 48  Monday, December 19, 2022   3.00 to 3.30 PM  Online Video Call 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/9lto5
	15.00-15.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  49   วันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ)
	Group 49  Friday, December 16, 2022    09.00 to 11.00 AM  Online Video Call 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/khJBS
	09.00-10.00 น.
	10.00-11.00 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  50   วันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 13.00-16.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/sS1ML
	13.00-13.45 น.
	13.45-14.30 น.
	14.30-15.15 น.
	D2
	15.15-16.00 น.
	D2

	กลุ่มสอบที่  51   วันจันทร์ที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/QDlw7
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	M1
	10.00-10.30 น.
	M1
	10.30-11.00 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่  52   วันจันทร์ที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 13.00-15.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ)
	Group 52  Monday, December 19, 2022   1.00 to 3.00 PM   Online Video Call 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/6zNn0
	13.00-13.30 น.
	13.30-14.00 น.
	M1
	14.00-14.30 น.
	M1
	14.30-15.00 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่  53   วันอังคารที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ)
	Group 53   Tuesday, December 20, 2022    09.00 to 11.00 AM   Online Video Call 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/kzxuC
	09.00-09.30 น.
	09.30-10.00 น.
	M2
	10.00-10.30 น.
	M2
	10.30-11.00 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  54   วันอังคารที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 13.00-14.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ม.หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ สหวิทยาการ)
	Group 54   Tuesday, December 20, 2022     1.00 to 2.30 PM   Online Video Call 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/LVSyJ
	13.00-13.30 น.
	13.30-14.00 น.
	M2
	14.00-14.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่  55   วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-13.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.โยธา)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/ncDxK
	09.00-09.45 น.
	D1
	09.45-10.30 น.
	D2
	10.30-11.30 น.
	D3
	11.30-12.30 น.
	D3
	12.30-13.30 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  56   วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 14.30-18.00 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.โยธา)
	Group 56  Friday, December 16, 2022   2.30 to 6.00 PM   Online Video Call 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/8hVYO
	14.30-15.15 น.
	D2
	15.15-16.00 น.
	D1
	16.00-17.00 น.
	D4
	17.00-18.00 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  57   วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-12.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.โยธา)
	Group 57   Saturday, December 17, 2022   09.00 to 12.30 AM   Online Video Call 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/7wOU3
	09.00-09.45 น.
	D1
	09.45-10.30 น.
	D1
	10.30-11.30 น.
	D3
	11.30-12.30 น.
	D3

	กลุ่มสอบที่  58   วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.30-15.30 น.  ทางออนไลน์แบบ  Video Call
	(วศ.ด.โยธา)
	Group 58   Saturday, December 17, 2022   1.30 to 3.30 PM  Online Video Call 
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/9GzhE
	13.30-14.30 น.
	D4
	14.30-15.30 น.
	D4

	กลุ่มสอบที่ 59  วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.30 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/oRMdq
	09.00-09.30 น.
	M1
	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 60  วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.00-15.30 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/sjiyP
	13.00-13.30 น.
	M1
	13.30-14.00 น.
	M1
	14.00-14.30 น.
	M1
	14.30-15.00 น.
	M1
	15.00-15.30 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่ 61  วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.00-15.30 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/7NFZ9
	13.00-13.30 น.
	M1
	13.30-14.00 น.
	M1
	14.00-14.30 น.
	M1
	14.30-15.00 น.
	M1
	15.00-15.30 น.
	M1

	กลุ่มสอบที่ 62  วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00-11.30 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/cY4Kx
	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.
	M2

	กลุ่มสอบที่ 63  วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.00-15.30 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/8QdgB
	13.00-13.30 น.
	M2
	13.30-14.00 น.
	M2
	14.00-14.30 น.
	M2
	14.30-15.00 น.
	M2
	15.00-15.30 น.
	M2

	กลุ่มสอบที่ 64  วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 13.00-14.30 น. ทางออนไลน์แบบ Video Call
	(วศ.ม.ไฟฟ้า)
	ห้องสอบออนไลน์ : https://shorturl.asia/Up4na
	13.00-13.30 น.
	M1
	13.30-14.00 น.
	M2
	14.00-14.30 น.
	M2


