มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กําหนดการยื่นเอกสาร สอบหัวข้อ และสอบป้องกัน โครงงานปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับ
ชื่อโครงงาน
วัน/เดือน/ปี
เอกสาร/หมายเหตุ
การสอบหัวข้อโครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
กลุ่มนักศึกษา MCE.59241
1.1 ส่งรูปเล่มโครงร่างปริญญานิพนธ์ 3 บท
11-15 มีนาคม 2562
แบบ วมค. 01-1
1
1.2 ยื่นแบบฟอร์มคําร้องขอสอบ
11-15 มีนาคม 2562
แบบ วมค. 02
1.3 วันกําหนดการสอบหัวข้อโครงงาน
18-22 มีนาคม 2562
แบบ วมค. 03
การสอบป้องกันโครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
กลุ่มนักศึกษา MCE.58241
2.1 ส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ 5 บท
9-13 มีนาคม 2562
รูปเล่มสมบูรณ์
2
2.2 ยื่นแบบฟอร์มคําร้องขอสอบ
9-13 มีนาคม 2562
แบบ วมค. 02
2.3 วันกําหนดการสอบป้องกันโครงงาน
14-18 มีนาคม 2562
แบบ วมค. 03
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

(นายปรีชา สมหวัง)
4 มีนาคม 2562

กําหนดการสอบหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2/2561
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ลําดับ
ชื่อผู้นําเสนอ
ชื่อโครงงาน
เวลา
1
นายวศิน ศิลป์ประกอบ
เครื่องสีข้าวโพดกึ่งอัตโนมัติ
15.00 น.
นายพันนา บัวส่อง
นายชนะสรณ์ สอบใหม่
2
นายวรายุทธ แซ่ตั้ง
เครื่องผลิต เที ยนไขระบบกึ่ งอั ต โนมั ติ ค วบคุ ม ด้ ว ยพี 15.30 น.
นายสงกรานต์ มุ่งภู่กลาง
แอลซี
นางสาวปัทมาวดี ศิลปสาย
3
นางสาวแพรวา สุนทรวีราทักษ์
16.00 น.
ออกแบบและสร้างเครื่องซีเอ็นซีขนาด 3 แกน
นายเปรมอนันต์ เกศคําขวา
นายพงศกร นามพงษ์
4
นายสุเมธ เกี้ยวไธสง
16.30 น.
เครื่องสกรีนเสื้ออัตโนมัติ 2 หัวสกรีน
นายพิพัฒนพงษ์ สัญจรดี
นายณัฐภัทร แก้ววิจิตร
5
นางสาวนวพร แก่นกระโทก
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด 17.00 น.
นางสาวกฤติมา ชัยพรม
ฟางทํางานโดย Arduino
6

นายศุภลักษณ์ ห่อไธสง
นายธนากร พลกําแหง

ออกแบบและสร้างเครื่องดัดเหล็กเสาอัตโนมัติ

17.30 น.

7

นางสาวรสิตา ตระการอัครกุล
นางสาวอรปรียา จันทร์ตา
นางสาวสมหฤทัย สมหวัง
นายสหชาติ ประโยชน์โยธิน
นายกฤษฏา วาเสนัง
นางสาวอริสรา จันทร์สวย
นายวุฒิพงษ์ รัตนะมาโต
นายจุลดิษฐ์ สุดจันทึก

เครื่องคัดแยกและนับเหรียญ

18.00 น.

8

9

10

11

12

นายกนต์ธร สถิตย์วราคม
นายสุวัฒน์ พิงเกาะ
นายภานุวิชญ์ ขลังวิเชียร
นางสาววณิษา แคล้วกระโทก
นางสาวปวีณา หวังกรองกลาง

ระบบฟาร์ ม ไฮโดรโปรนิ ก ส์ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละ 18.30 น.
ความชื้ น ด้ ว ยไมโครคอลโทรลเลอร์ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต
ระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าในบ้านด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 19.00 น.
ควบคุมการทํางานผ่านอินเทอร์เน็ต
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกขับเคลื่อนโดยรถไถ 19.30 น.
เดินตาม
เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แสดงผลผ่าน 20.00 น.
โทรศัพท์มือถือ

เครื่องเก็บมูลนกกระทาอัตโนมัติควบคุมโดยอาดูโน่
นางสาววรรณนิสา เพ็งพูน
นางสาวพิมพาภรณ์ รัญสันเทียะ
นายธนากร ก้อฟู
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

20.30 น.

กรรมการ
อ.เอกบดี เมืองกลาง *
อ.เกษม พรมรินทร์
อ.กฤษฏา ทาสันเทียะ
ผศ.เด่น คอกพิมาย *
อ.กฤษฏา ทาสันเทียะ
อ.เอกบดี เมืองกลาง
ผศ.เด่น คอกพิมาย *
อ.ชัยวัฒน์ วัฒนะกุล *
อ.เอกบดี เมืองกลาง
ผศ.เด่น คอกพิมาย *
อ.เกษม พรมรินทร์
อ.กฤษฏา ทาสันเทียะ
อ.เกษม พรมรินทร์ *
ผศ.เด่น คอกพิมาย
อ.เอกบดี เมืองกลาง
อ.เกษม พรมรินทร์ *
อ.เอกบดี เมืองกลาง
อ.กฤษฏา ทาสันเทียะ
อ.เกษม พรมรินทร์ *
อ.เอกบดี เมืองกลาง
อ.กฤษฏา ทาสันเทียะ
อ.กฤษฏา ทาสันเทียะ*
อ.เกษม พรมรินทร์
อ.เอกบดี เมืองกลาง
อ.กฤษฏา ทาสันเทียะ*
อ.เกษม พรมรินทร์
อ.เอกบดี เมืองกลาง
อ.เอกบดี เมืองกลาง *
อ.ปรีชา สมหวัง *
อ.เกษม พรมรินทร์
อ.เกษม พรมรินทร์ *
อ.ปรีชา สมหวัง
อ.กฤษฏา ทาสันเทียะ
อ.เกษม พรมรินทร์ *
อ.เอกบดี เมืองกลาง
อ.กฤษฏา ทาสันเทียะ

(นายปรีชา สมหวัง)
15 มีนาคม 2562

กําหนดการสอบป้องกันโครงงานปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2/2561
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับ
ชื่อผู้นําเสนอ
ชื่อโครงงาน
เวลา
กรรมการ
1
นางสาวสุพัฒตา บัวทอง
เปลไฟฟ้าไกวอัตโนมัติ
13.00 น. อ.เอกบดี เมืองกลาง *
นางสาวขวัญฤดี ชูเมือง
อ.เกษม พรมรินทร์ *
นายมานะชัย ยอสันเทียะ
อ.ปรีชา สมหวัง
2
นายวุฒิชัย อาจหาญ
13.30 น. อ.เอกบดี เมืองกลาง *
เครื่องผลิตผงโลหะด้วยเครื่องเชื่อมอาร์คไฟฟ้า
นางสาวนุชจะรีย์ แจ้งคํา
อ.ปรีชา สมหวัง *
อ.กฤษฏา ทาสันเทียะ
3
นายกิตติชัย วงสันเทียะ
ระบบควบคุมแสงสว่างภายในอาคารและแสดงภาพ 14.00 น. อ.เกษม พรมรินทร์ *
นายไชยวัฒน์ มอมขุนทด
จ า ก ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด ผ่ า น แ อ พ พ ลิ เค ชั่ น บ น
อ.ปรีชา สมหวัง *
นายจักรพงศ์ ชุมสนาม
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
อ.เอกบดี เมืองกลาง
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
* อาจารย์ที่ปรึกษา

(นายปรีชา สมหวัง)
15 มีนาคม 2562
กําหนดการสอบป้องกันโครงงานปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2/2561
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับ
ชื่อผู้นําเสนอ
ชื่อโครงงาน
เวลา
กรรมการ
1
นายประพันธ์ เหลื่อมเพชร
ระบบควบคุ ม การดน้ํ า อั ต โนมั ติ แ ละควบคุ ม ผ่ า น 13.00 น. อ.เทวิล สกุลบุญยงค์ *
นายวัชระ ช่อสูงเนิน
สมาร์ทโฟน
อ.ปรีชา สมหวัง *
อ.เอกบดี เมืองกลาง
นายไกรวิชญ์ เจียมรัมย์
2
นายอํานาจ โกสินชัย
ราวตากผ้าอัตโนมัติ
13.30 น. อ.เทวิล สกุลบุญยงค์ *
นายชนม์ระวี เชื้อเจ็ดตน
อ.เกษม พรมรินทร์ *
นายฉัตรชัย ฤทธิ์วงศ์นุรักษ์
อ.เอกบดี เมืองกลาง
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
* อาจารย์ที่ปรึกษา
(นายปรีชา สมหวัง)
15 มีนาคม 2562

