AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายนนทนันท์ จันทดวง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นางสาวจิตรลัดดา สงวนชาติ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นางสาวดารณี ศรีนวลอ่อน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นางสาวสุรัตนา สีดวงดี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นางสาวจรรยาพร โพนศรีสม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายณั ฐพล โพธิศ
์ รี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายสหพล ไสยวิจต
ิ ร

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายพิชา เกษสุวรรณ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นางสาวศิราภรณ์ ศรีตระการ
นายคณากร กุมกี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายเจตริน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นางสาวเปรมยุดา ตาติยะ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายยุทธนา คําผา

SID

Title

Track

CSN
127 การวิเคราะห์หาความขัดแย ้งของกฎไฟร์
ึ
วอลล์ กรณีศกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
่ แนะนํ าการท่องเทีย
่ ววัดพุทธนิมต
ิ ภูคา่ ว
MCG
122 สือ
ด ้วยเทคโนโลยีรูปแบบภาพเสมือนจริง
361 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข ้อมูลประชากร CSN
เทศบาลตําบลภูสงิ ห์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต
265 การพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพักแบบ
ึ ษา
์ เวอร์ กรณีศก
ไคลเอ็นต์เซิรฟ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
่ รวมบทสวดมนต์ บน
363 แอพพลิเคชัน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารแอนดรอยด์
้ – ขายสินค ้าด ้วย
110 การพัฒนาระบบการซือ
ึ ษาร ้าน
บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศก
โ
่ เรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน
142 แอพพลิเคชัน
ึ ษาโรงพยาบาลกาฬสินธ์
กรณีศก
137 บทเรียนออนไลน์วช
ิ าวิทยาศาสตร์เพือ
่
เตรียมความพร ้อมสูร่ ะดับมัธยมศึกษา
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปี ท ี่ 6
ึ ษา โรงเรียนกาฬสินธุพ
์ ท
ิ ยาสัย
กรณีศก
94 Application Mykids
้ ารประกันคุณภาพ
187 ระบบประเมินตามตัวบ่งชีก
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสงั คม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
131 บทเรียนออนไลน์วช
ิ าวิทยาศาสตร์เพือ
่
เตรียมความพร ้อมสูร่ ะดับมัธยมศึกษา
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปี ท ี่ 6
ึ ษา โรงเรียนกาฬสินธุพ
์ ท
ิ ยาสัย
กรณีศก
(No-camera-ready)
่ ไลน์
120 สร ้างสติ๊ กเกอร์ไลน์บนแอพพลิเคชัน
ึ ษา คณะ
103 ระบบสมัครเรียนออนไลน์ กรณีศก
เทคโนโลยีสงั คม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Date

Time

21 เม.ย. 60 11.00-11.15

Paralle R.No. Room
l

1

13 ห ้อง SC1-201

21 เม.ย. 60 11.16-11.30

1

5 ห ้อง SC2-507

21 เม.ย. 60 11.46-12.00

1

14 ห ้อง SC1-206

IT

21 เม.ย. 60 13.31-13.45

2

12 ห ้อง SC2-307

IT

21 เม.ย. 60 13.31-13.45

2

9 ห ้อง SC1-210

IT

21 เม.ย. 60 13.46-14.00

2

11 ห ้อง SC2-208

IT

21 เม.ย. 60 15.00-15.15

3

13 ห ้อง SC1-201

CE

21 เม.ย. 60 15.31-15.45

3

2 ห ้อง SC2-112

IT
IT

21 เม.ย. 60 16.31-16.45
21 เม.ย. 60 16.31-16.45

3
3

8 ห ้อง SC1-207
14 ห ้อง SC1-206

IT

21 เม.ย. 60 16.46-17.00

3

8 ห ้อง SC1-207

IT

22 เม.ย. 60 09.46-10.00

4

2 ห ้อง SC2-112

IT

22 เม.ย. 60 10.01-10.15

4

8 ห ้อง SC1-207

Status

(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นางสาวภาวิดา ภวะภูตานนท์

่ ก ้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส นางสาวกาญจณีย ์ อยูแ
ตร์ (กําแพงแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส นายไชยพงศ์ จันธรากัญญา
บุญ
ตร์ (กําแพงแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส นายอัครวินท์ พรหมคุณ
ตร์ (กําแพงแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส นางสาวสุวนันท์ เทพรักษื
ตร์ (กําแพงแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส นางสาวสุชาดา บุญสุนทร
ตร์ (กําแพงแสน)
เสถียร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส นางสาวฐิตญ
ิ าพร กนกปราน
ตร์ (กําแพงแสน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ปปราชญา
ตร์ (บางเขน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส นายวรานนท สุขเกษม
ตร์ (ศรีราชา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส นายวิศรุท อิสริยศไกร
ตร์ (ศรีราชา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ (ศรีราชา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ (ศรีราชา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ (ศรีราชา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ (ศรีราชา)

นางสาวสโรชา แซ่เฮ ้ง
นางสาวสุกญ
ั ญา บุญชินวุฒก
ิ ล
ุ
นายวัชรพล สุตวัฒน์
นายนัทธพงศ์ นรรัตน์

SID

Title

109 ระบบลงทะเบียนด ้วยบัตรประชาชนแบบ
ึ ษา มหาวิทยาลัย
สมาร์ทการ์ด กรณีศก
กาฬสินธุ์
354 เกมเพือ
่ เสริมทักษะการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ
สําหรับเด็กบนระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารแอนดรอยด์
253 ระบบรักษาความปลอยภัยภายในทีพ
่ ักอาศัย
บนพืน
้ ฐานแนวคิดอินเตอร์เน็ ตเพือ
่ ทุกสิง่ ผ่าน
โปรโตคอล MQTT
575 ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าด ้วยเสียงผ่าน
MQTT โปรโตคอลบนแนวคิดอินเตอร์เน็ ต
เพือ
่ ทุกสิง่
่ การเรียนการสอนระบบสุรย
196 การพัฒนาสือ
ิ ะ
จักรวาลด ้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
528 แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารแอนดรอยด์
สําหรับวิเคราะห์โรคเบือ
้ งต ้น และส่งเสริม
โภชนาการสําหรับผู ้ป่ วย
590 โครงการเพือ
่ นพึง่ (ภาฯ) อิม
่ สุขไรซ์เบอร์รี่
โดยโครงการจัดตัง้ ภาควิชาการตลาดและโล
จิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน(No-camera-ready)
่ ท่องเทีย
531 แอพพลิเคชัน
่ วไทยสําหรับช่าวรัสเซีย
519 ระบบแนะนํ าทีพ
่ ักอําศัยในเมืองพัทยา

Track

Date

Time

IT

22 เม.ย. 60 10.16-10.30

MCG

Paralle R.No. Room
l

4

8 ห ้อง SC1-207

21 เม.ย. 60 11.31-11.45

1

5 ห ้อง SC2-507

IoT

21 เม.ย. 60 13.00-13.15

2

4 ห ้อง SC2-314

IoT

21 เม.ย. 60 14.01-14.15

2

4 ห ้อง SC2-314

CE

21 เม.ย. 60 14.31-14.45

2

2 ห ้อง SC2-112

IT

21 เม.ย. 60 16.31-16.45

3

12 ห ้อง SC2-307

IT

21 เม.ย. 60 16.46-17.00

3

9 ห ้อง SC1-210

IT

22 เม.ย. 60 09.31-09.45

4

3 ห ้อง SC2-313/1

DSA

21 เม.ย. 60 11.00-11.15

1

4 ห ้อง SC2-314

DSA
538 การจําแนกข ้อมูลการเกิดคดีอาญาโดยใช ้
ึ ษา เขตอําเภอ
เทคนิคเหมืองข ้อมูลกรณีศก
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
566 ระบบแนะนํ าเพลงคลายเครียดด ้วยดาต ้าไมนิง่ DSA

21 เม.ย. 60 11.00-11.15

1

2 ห ้อง SC2-112

21 เม.ย. 60 11.16-11.30

1

4 ห ้อง SC2-314

DSA

21 เม.ย. 60 11.16-11.30

1

3 ห ้อง SC2-313/1

DSA

21 เม.ย. 60 11.31-11.45

1

4 ห ้อง SC2-314

DSA

21 เม.ย. 60 11.46-12.00

1

2 ห ้อง SC2-112

585 ระบบคาดการณ์ความรุนแรงจากการเกิด
อุบต
ั เิ หตุบนท ้องถนน
่ งโรคไตเรือ
556 ระบบวิเคราะห์ความเสีย
้ รัง
570 โปรแกรมช่วยจัดทําแผนการดําเนินโครงการ
ติดตัง้ ระบบนํ้ าดี-นํ้ าเสีย

Status

(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ (ศรีราชา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ (ศรีราชา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ (ศรีราชา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ (ศรีราชา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ (ศรีราชา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ (ศรีราชา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ (ศรีราชา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส.เบญญาภา ศรีสว่าง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายหัสดิล คงโนนกอก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวคัชาภรณ์ กิตติธัญกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายบุรศ
ิ ร์ ศิรล
ิ ก
ั ษณ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวณั ฐพัชร์ พิเชษฐพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายธนกร เทพกัน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล ้าธนบุรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล ้าพระนครเหนือ

นายขวัญศิลา ขาวผ่อง

SID

Title

Track

Date

Time

IT

21 เม.ย. 60 13.00-13.15

IoT

Paralle R.No. Room
l

นายณั ฐวุฒ ิ สิงห์กวาง

่ งของคนเป็ นโรค
578 ระบบการวิเคราะห์ความเสีย
่
ข ้อเข่าเสือมด ้วยเทคนิคเหมืองข ้อมูล
283 ระบบร ้านเช่ารถอัจฉริยะ

นางสาวชลธิชา เล๊าะเน๊าะ

186 ระบบจัดการทํางานของร ้านถ่ายภาพแต่งงาน IT

21 เม.ย. 60 14.16-14.30

2

13 ห ้อง SC1-201

นายณรงค์ฤทธิ์ บุญเฮียง

287 มิเตอร์นํ้าออนไลน์

21 เม.ย. 60 14.31-14.45

2

7 ห ้อง SC2-308

นางสาวทัศนียว์ รรณ เจริญศิร ิ

21 เม.ย. 60 15.46-16.00

3

10 ห ้อง SC2-207

นางสาวชุตก
ิ าญจน์ ชอบชิงชัย

214 ระบบการจองห ้องของหอสมุด
IT
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
184 ระบบจัดการร ้านอาหารทะเล
IT

22 เม.ย. 60 09.16-09.30

4

4 ห ้อง SC2-314

นางสาวนุตยา กัลลา

113 ระบบบริหารจัดการสนามไดร์ฟกอล์ฟ

IT

22 เม.ย. 60 10.01-10.15

4

7 ห ้อง SC2-308

นางสาวปฏิญญา แสนปาง
นายกริชไชย สุขอนันต์

636 การประยุกต์ใช ้ Deep Learning Network
212 ระบบส่งเสริมการเขียนโปรแกรม Scratch
ความจริงเสริม
243 Pro-Code Game for Kids with Learning
Disabilities
514 แอปพลิเคชันวางแผนการเรียนโดยใช ้การ
ั นาการ
คํานวณเชิงวิวฒ
640 การนับเมล็ดถั่วเหลืองและจําแนกเมล็ดถั่ว
เหลืองทีไ่ ม่สมบูรณ์ โดยใช ้ขนาดของเมล็ด
ถั่วเหลือง
257 แอปพลิเคชันสบายอารมณ์ (Emotion
Managing Application)
358 แอปพลิเคชันแนะนํ าการใช ้สมาร์ทโฟน เพือ
่
ั
ลดอาการจากโรคคอมพิวเตอร์วช
ิ นซินโดรม
610 Broad Alert ระบบแจ ้งเตือนการพบรถไฟ
และรถฉุกเฉินในระยะใกล ้
(No-camera-ready)
446 การหาความสัมพันธ์ของรายการสินค ้าร ้าน
กาแฟพันธุไ์ ทย โดยใช ้เทคนิคกฎ
ความสัมพันธ์

DSA
CE

21 เม.ย. 60 11.16-11.30
21 เม.ย. 60 13.46-14.00

1
2

2 ห ้อง SC2-112
2 ห ้อง SC2-112

CE

21 เม.ย. 60 14.01-14.15

2

2 ห ้อง SC2-112

CI

21 เม.ย. 60 15.16-15.30

3

3 ห ้อง SC2-313/1

CI

21 เม.ย. 60 16.01-16.15

3

3 ห ้อง SC2-313/1

IT

22 เม.ย. 60 09.00-09.15

4

7 ห ้อง SC2-308

IT

21 เม.ย. 60 16.01-16.15

3

12 ห ้อง SC2-307

SE

21 เม.ย. 60 11.46-12.00

1

12 ห ้อง SC2-307

KDM

21 เม.ย. 60 11.31-11.45

1

1 ห ้อง SC2-109

นางสาวสุชาดา รักษาควร

IoT

2

14 ห ้อง SC1-206

21 เม.ย. 60 13.31-13.45

2

4 ห ้อง SC2-314

Status

(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล ้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล ้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล ้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล ้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล ้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล ้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จักรพงษ

นายนวพล ปิ่ นโมรา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จักรพงษ
ภูวนาท)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จักรพงษ
ภูวนาท)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จักรพงษ
ภูวนาท)

SID

Title

Track

Date

Time

285 ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าสําหรับทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
้
โดยใช IoT

IoT

21 เม.ย. 60 13.46-14.00

นายบุญโรจน์ แสนโซ ้ง

557 sausage man(No-camera-ready)

MCG

นายจิรายุ ชัยมีบญ
ุ

Paralle R.No. Room
l

2

7 ห ้อง SC2-308

21 เม.ย. 60 14.46-15.00

2

5 ห ้อง SC2-507

339 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการออกแบบการ IT
วางตําแหน่งกล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ด

21 เม.ย. 60 15.46-16.00

3

11 ห ้อง SC2-208

นายสุภัทธลักษณ์ โพธิห
์ า

366 ระบบแจ ้งเตือนการทํางานผิดพลาดของ
เครือ
่ งทดสอบประสิทธิภาพฮาร์ดดิสก์

IT

22 เม.ย. 60 09.31-09.45

4

9 ห ้อง SC1-210

นายเย็นศิระ ตันติฐากูร

470 MONITORING AND MANAGEMENT THE
ENTERPRISE NETWORK VIA PRIME
NETWORK
309 The relationship of food items using
association rules

CSN

22 เม.ย. 60 09.31-09.45

4

1 ห ้อง SC2-109

KDM

22 เม.ย. 60 10.01-10.15

4

1 ห ้อง SC2-109

นายจักรี สุรย
ี พ
์ ันธ์

165 การสกัดคําจากข ้อความโดยใช ้เครือ
่ งมือ
ประมวลภาษาธรรมชาติ

KDM

21 เม.ย. 60 11.31-11.45

1

10 ห ้อง SC2-207

นายพลวัฒน์ แม ้นเนตร์

458 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การบริหารหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา

IT

21 เม.ย. 60 16.16-16.30

3

12 ห ้อง SC2-307

นายรัชพล พึง่ สมบัตพ
ิ านิช

379 ระบบบริหารการจัดการโครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology
Project Electronics System: e-Project)

IT

22 เม.ย. 60 09.00-09.15

4

2 ห ้อง SC2-112

นายธีระพล รัตพันธานนท์

ึ ษาของ
167 การรับส่งข ้อมูลเอ็นเอฟซีในกรณีศก
ผู ้ป่ วย

IT

22 เม.ย. 60 09.16-09.30

4

2 ห ้อง SC2-112

ั ดิ์ ศรีสวัสดิ์
นาย สิทธิศก

Status

(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จักรพงษ
ภูวนาท)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จันทบุร)ี

นายศราวุธ แก ้วแกมทอง

นางสาวชมัยพร นันตะวงษ์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จันทบุร)ี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จันทบุร)ี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จันทบุร)ี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จันทบุร)ี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จันทบุร)ี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จันทบุร)ี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จันทบุร)ี

นายประเสริฐ ศรีจันทร์, นาย
สุภชัย ตันศิรน
ิ าถกุล

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จันทบุร)ี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จันทบุร)ี

ั ,
นางสาวนํ้ าฝน โพธิช
์ ย
นางสาวสุพรรษา เลือ
่ มศรัทธา

นางสาวมนทิรา เกิดมณี,
นางสาวรัชฎา คําน ้อย
นางสาวรุ่งรัตน์ กุลมาศ, นาย
สุรย
ิ า จันทะระ
นายธเนศ ศิวพรเสถียร,
นางสาวขนิษฐา ประสานสุข
นายจักรพันธ์ จันทร์โป้ , น.ส
นุชจรี ริมคีรี
นายพัฒประพงศ์ เรืองเลิศ,
นายตระกูล นายจักรี อยูล
่ ะ
นางสาวปิ ยะธิดา สุทธิธาร
สมบัต,ิ นายนพรัตน์ ใจสุทธิ

่
นายณาธาร เพละชืน

SID

Title

Track

Date

Time

641 ระบบบริหารจัดการร ้านอาหารผ่านอุปกรณ์
เคลือ
่ นที่

IT

22 เม.ย. 60 10.31-10.45

158 โมบายล์แอปพลิเคชันการเรียนรู ้
พระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วยการกระทําความผิด
เกีย
่ วกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช 2550 ด ้วย
อินโฟกราฟิ ก บนระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารแอนดรอยด์
175 ระบบการจัดการทุเรียนจันท์เพือ
่ การจําหน่าย
ึ ษา กลุม
และท่องเทีย
่ ว กรณีศก
่ ชุมชนชาว
ชอง ตําบลตะเคียนทอง
408 แผนผังศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดจันทบุรี ด ้วยเทคนิคอินโฟ
กราฟิ กและคิวอาร์โค ้ด
17 ระบบการสร ้างรหัสผ่านตามนโยบายอัจฉริยะ
ด ้วยเทคนิคกราฟ

CE

172 ระบบการให ้บริการการรักษาโรคหลอดเลือด
โคโรนารีผา่ นสายสวน เขตภาคตะวันออก
เพือ
่ ตรวจสอบคุณภาพและการจ่ายชดเชย
28 ระบบพัสดุครุภัณฑ์และการจัดการสินค ้าคง
คลัง โดยมอนติคาร์โลเทคนิค โรงพยาบาล
พระปกเกล ้าจันทบุรี
178 ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ ้าน

Paralle R.No. Room
l

4

3 ห ้อง SC2-313/1

21 เม.ย. 60 11.00-11.15

1

8 ห ้อง SC1-207

IT

21 เม.ย. 60 13.46-14.00

2

14 ห ้อง SC1-206

MCG

21 เม.ย. 60 14.16-14.30

2

8 ห ้อง SC1-207

CI

21 เม.ย. 60 14.31-14.45

2

3 ห ้อง SC2-313/1

IT

21 เม.ย. 60 15.16-15.30

3

8 ห ้อง SC1-207

CI

21 เม.ย. 60 15.31-15.45

3

3 ห ้อง SC2-313/1

IoT

21 เม.ย. 60 15.31-15.45

3

7 ห ้อง SC2-308

25 ระบบจัดการโครงการ กิจกรรมและวิจัย
ภายใต ้โครงการอพ.สธ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี
22 การศึกษาพฤติกรรม การตัง้ รหัสผ่าน
ึ ษา นักศึกษาในจังหวัดจันทบุรี
กรณีศก

IT

21 เม.ย. 60 15.46-16.00

3

9 ห ้อง SC1-210

BI

21 เม.ย. 60 16.16-16.30

3

1 ห ้อง SC2-109

226 ระบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี

IT

22 เม.ย. 60 09.00-09.15

4

3 ห ้อง SC2-313/1

Status

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จันทบุร)ี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จันทบุร)ี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จันทบุร)ี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (จันทบุร)ี

นายปริญญา เบีย
้ แก ้ว, นาย
วรพงษ์ กุลวงษ์

SID

Title

Track

Date

Time

ึ ษา IT
23 ระบบการจัดการหอพักนักศึกษา กรณีศก
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี
24 ระบบการจัดการฐานข ้อมูลการเลีย
้ งผึง้ ชันโรง IT

22 เม.ย. 60 09.46-10.00

20 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ศน
ู ย์
การเลีย
้ งผึง้ อ.มะขาม จ.จันทบุรี

Paralle R.No. Room
l

4

10 ห ้อง SC2-207

22 เม.ย. 60 09.46-10.00

4

8 ห ้อง SC1-207

IT

22 เม.ย. 60 10.01-10.15

4

2 ห ้อง SC2-112

222 ระบบจัดการข ้อมูลและแจ ้งเตือนบน
ึ ษา
ั ก
ิ ารแอนดรอยด์ กรณีศก
ระบบปฏิบต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี
258 ระบบควบคุมปั จจัยสําหรับการเจริญเติบโต
ึ ษาแบบไฮโดรโปนิกส์
ของพืช:กรณีศก

IT

22 เม.ย. 60 10.16-10.30

4

3 ห ้อง SC2-313/1

IoT

21 เม.ย. 60 11.16-11.30

1

7 ห ้อง SC2-308

นายทักษ์ ดนัย แสวงผล

380 ระบบนํ าด ้วยการตรวจจับเส ้นสี

CI

21 เม.ย. 60 14.16-14.30

2

3 ห ้อง SC2-313/1

นายเมธาวุฒ ิ บัวขาว

231 ระบบควบคุมปั จจัยสําหรับการเจริญเติบโต
ึ ษาปลูกด ้วยดิน
ของพืช กรณีศก

IoT

21 เม.ย. 60 16.31-16.45

3

7 ห ้อง SC2-308

นางสาวนวชนม์ แก ้วบุญ

121 พัฒนาตัวต ้นแบบระบบสารสนเทศศูนย์ข ้อมูล KDM
เครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ใน
เขตจังหวัดประจวบคีรข
ี น
ั ธ์

21 เม.ย. 60 11.00-11.15

1

9 ห ้อง SC1-210

นางสาวสมิตานัน พรมพล

129 การประยุกต์ใช ้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมศ
ิ าสตร์สาํ หรับพัฒนาตัวต ้นแบบระบบ
หน่วยบริการติดตามการรักษาผู ้ป่ วยทางด ้าน
จิตเวช ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
451 กาการสร ้างโมเดลทํานายโอกาสการกลับมา
รักษาตัวซํ้าของผู ้ป่ วยโรคเบาหวาน โดยใช ้
เทคนิคการทําเหมืองข ้อมูล

KDM

21 เม.ย. 60 11.16-11.30

1

1 ห ้อง SC2-109

KDM

21 เม.ย. 60 11.46-12.00

1

1 ห ้อง SC2-109

นายนิรันดร์ ไชยชะนาญ,
นายจิราวัฒน์ ดํารงกิตติโชติ
ั , นาย
นายวิเชียร ยุทธวิชย
ั พฤทธิประเสริฐ
อภิชย
นายไมตรี ปิ่ นนาค

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (บางพระ)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (บางพระ)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (บางพระ)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (วิทยา
เขตวังไกลกังวล)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (วิทยา
เขตวังไกลกังวล)

นายนายรชต สันธิศริ ิ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (วิทยา
เขตวังไกลกังวล)

นายวิธวินท์ แสงมณี

Status

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

SID

Title

Track

Date

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (วิทยา
เขตวังไกลกังวล)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (วิทยา
เขตวังไกลกังวล)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (วิทยา
เขตวังไกลกังวล)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (วิทยา
เขตวังไกลกังวล)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (วิทยา
เขตวังไกลกังวล)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (วิทยา
เขตวังไกลกังวล)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (วิทยา
เขตวังไกลกังวล)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (วิทยา
เขตวังไกลกังวล)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ั
ศรีวช
ิ ย

ิ ธิ์ รักสนิท
นายพงศ์สท

449 กะเหรีย
่ งน ้อยจอมแก่นสติ๊ กเกอร์รูปแบบอัต
ลักษณ์ชม
ุ ชน ทีส
่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการดาวน์
โหลดสติ๊ กเกอร์ไลน์

Time

MCG

21 เม.ย. 60 13.00-13.15

นางสาวพรเศรษฐี สาริมาน

450 การศึกษาพฤติกรรมการใช ้งานสติ๊ กเกอร์ไลน์ MCG
ระหว่างแม่ค ้าชุมชนกับแม่ค ้าออนไลน์ ที่
ส่งผลต่อยอดจําหน่ายสติ๊ กเกอร์

นายวัฒนา ทิพย์ทอง

548 การพัฒนาสติ๊ กเกอร์ไลน์เพือ
่ เพิม
่ ช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ป่ าละอู

นางสาวสุกญ
ั ญา เล็กจินดา

Paralle R.No. Room
l

2

8 ห ้อง SC1-207

21 เม.ย. 60 13.00-13.15

2

5 ห ้อง SC2-507

MCG

21 เม.ย. 60 14.01-14.15

2

5 ห ้อง SC2-507

่ อินโฟกราฟฟิ กผ่านเครือข่าย
311 การพัฒนาสือ
สังคมออนไลน์ทส
ี่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพของ
ิ ค ้าชุมชน
การค ้นหาสําหรับประชาสัมพันธ์สน
ป่ าละอู
484 การพัฒนาสติ๊ กเกอร์ไลน์เพือ
่ โปรโมทสินค ้า
โอท็อป จังหวัดประจวบคีรข
ี น
ั ธ์

IT

21 เม.ย. 60 15.00-15.15

3

10 ห ้อง SC2-207

MCG

21 เม.ย. 60 15.31-15.45

3

5 ห ้อง SC2-507

นางสาวนํ้ าฝน แวหะหมัด

597 อิทธิพลการบอกต่อแบบปากต่อปากผ่าน
เฟสบุค
๊ ของอินโฟกราฟิ กทีส
่ ง่ ผลต่อการจัด
อันดับเว็บไซต์

IT

21 เม.ย. 60 16.16-16.30

3

14 ห ้อง SC1-206

ั โสภณกุล
นายพีรพัฒน์ วิสย

669 การพัฒนาเว็บไซต์ทอ
่ งเทีย
่ วป่ าละอูให ้ติด
อันดับในเสิรซ
์ เอ็นจิน
้ ของกูเกิล
้

IT

22 เม.ย. 60 09.16-09.30

4

5 ห ้อง SC2-507

นางสาวฐานิดา ทองมาแก ้ว

476 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แบกเป้ เทีย
่ วป่ า
่ อินโฟกราฟิ ก
ละอู ด ้วยสือ

IT

22 เม.ย. 60 09.46-10.00

4

9 ห ้อง SC1-210

นางสาวนุชรี ทองบัวแก ้ว

่ การเรียนรู ้สําหรับเด็กทีม
385 การพัฒนาสือ
่ ค
ี วาม
พิการทางการได ้ยิน โดยใช ้ดิจท
ิ ล
ั คอนเทนต์
ึ
ึ ษาโรงเรียนโสตศึกษาจั
กรณีศก
งหวัด
นครศรีธรรมราช

MCG

21 เม.ย. 60 16.16-16.30

3

5 ห ้อง SC2-507

นายมนัส ทองบุญเรือง

Status

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ั
ศรีวช
ิ ย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ั (วิทยาเขตขน
ศรีวช
ิ ย
อม)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ั (วิทยาเขต
ศรีวช
ิ ย
นครศรีธรรมราช)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ

นางสาวสุนส
ิ า เนียมมีศรี

SID

Title

Track

Date

Time

374 การพัฒนาเว็บพานิชอิเล็กทรอนิกส์ของ
ชุมชนบ ้านท่าบ่อโก (No-camera-ready)

IT

22 เม.ย. 60 10.31-10.45

นางสาวมาราตี กรรณสุรางค์

645 การศึกษาระบบขายสุกรออนไลน์สาํ หรับ
ฟาร์มนายหัว(No-camera-ready)

IT

นางสาวมนัญญา คงทอง

396 การพัฒนาระบบจัดการฟาร์มไก่ไข่
ึ ษาฟ้ าลิขต
กรณีศก
ิ ฟาร์ม

IT

ว่าที่ ร.ต.องอาจ อุน
่ อนันต์

Paralle R.No. Room
l

4

5 ห ้อง SC2-507

22 เม.ย. 60 10.31-10.45

4

11 ห ้อง SC2-208

21 เม.ย. 60 14.31-14.45

2

14 ห ้อง SC1-206

421 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลในการ
DSA
เลือกสาขาการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยใช ้เทคนิคการจําแนกข ้อมูล
225 The Development of E – Learning in
CE
Computer Programming ( C Language )
from Robert Gagne’s Instructional Model
229 Southern Travel Dictionary Sorted by
KDM
Popularity

21 เม.ย. 60 11.00-11.15

1

5 ห ้อง SC2-507

21 เม.ย. 60 11.46-12.00

1

8 ห ้อง SC1-207

21 เม.ย. 60 11.46-12.00

1

9 ห ้อง SC1-210

นางสาวมินตรา งามเจริญ

681 ระบบแนะนํ าเส ้นทางการท่องเทีย
่ วด ้วย
วิธก
ี ารแบบไดก์สตรา

IT

21 เม.ย. 60 13.00-13.15

2

9 ห ้อง SC1-210

นายสรายุทธ สว่างศรี ,
นางสาววรรณิดา รักอยู,่
นางสาวสุณส
ิ า ชนะวงษ์
นายเฉลิมศักดิ์ พลายยงค์

่ สามมิตเิ พือ
่ ส่งเสริมการ
378 การพัฒนาสือ
ท่องเทีย
่ ววัดเขาทําเทียม ด ้วยเทคโนโลยี
ความเป็ นจริงเสมือน(No-camera-ready)
157 ระบบรายงานอุบต
ั ก
ิ ารณ์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

MCG

21 เม.ย. 60 13.16-13.30

2

8 ห ้อง SC1-207

IT

21 เม.ย. 60 13.31-13.45

2

14 ห ้อง SC1-206

นางสาวเบญจวรรณ เด่นดวง

654 The Developers of Robots for Automatic CI
Color Detection of Objects

21 เม.ย. 60 14.01-14.15

2

3 ห ้อง SC2-313/1

นางสาวเจนจิรา ธัญญเจริญ

่ ส่งเสริมการเรียนรู ้แหล่งโบราณคดีหนอง
280 สือ
ราชวัตร ด ้วยเทคโนโลยี AR

21 เม.ย. 60 14.16-14.30

2

5 ห ้อง SC2-507

นางสาวนฤมล ทองประสม

นายปิ ตก
ิ ร แสงอยู่

MCG

Status
(Nocameraready)
(Nocameraready)

(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ

นายอิทธิพล เหมรังษี

Track

Date

CE

21 เม.ย. 60 14.46-15.00

นางสาวศศิธร มีใจ

434 คลังข ้อสอบใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์แบบปรับ
เหมาะตอบสนองตามระดับความสามารถ
ของผู ้ทดสอบ
282 ระบบจัดการการรับบริการคาร์แคร์

IT

นางสาวรุ่งทิวา คล ้ายเครือญาติ

้ -ขายหม ้อแปลงไฟฟ้ า
284 การพัฒนาระบบซือ

นายจักรกฤษณ์ ตาลเพชร

นายพรทพ บุญปลูก

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (นครราชสีมา)

นางสาววรวรรณ บุดดา

นางสาวทิพย์พวรรณ นัก
เกลือ
่ น

SID

Title

Time

Paralle R.No. Room
l

2

2 ห ้อง SC2-112

21 เม.ย. 60 15.16-15.30

3

14 ห ้อง SC1-206

IT

21 เม.ย. 60 15.16-15.30

3

9 ห ้อง SC1-210

230 Obesity Learning Network

IT

21 เม.ย. 60 16.01-16.15

3

11 ห ้อง SC2-208

485 ระบบบริหารจัดการฝึ กอบรมออนไลน์
ึ ษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
กรณีศก
สารสนเทศ
275 ระบบจัดเก็บข ้อมูลการรักษาสัตว์และตาราง
การนัดหมายออนไลน์

IT

21 เม.ย. 60 16.01-16.15

3

14 ห ้อง SC1-206

IT

21 เม.ย. 60 16.31-16.45

3

13 ห ้อง SC1-201

นายภูตะวัน กุมกัน

198 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพือ
่ วางแผนจัด
โปรโมชันห ้องซ ้อมดนตรี

KDM

21 เม.ย. 60 16.46-17.00

3

3 ห ้อง SC2-313/1

นายปราโมทย์ เพ็งอาทิตย์

389 การพัฒนาแบบจําลอง 3 มิต ิ วัดพระศรีสรร
เพชญ์ เปรียบเทียบในอดีตกับปั จจุบน
ั ด ้วย
เทคโนโลยีโลกจริงผสานโลกเสมือน
(No-camera-ready)
่ มรถยนต์ GARAGE
135 เว็บไซต์ค ้นหาอูซ
่ อ
SEARCH WEBSITE

MCG

21 เม.ย. 60 16.46-17.00

3

5 ห ้อง SC2-507

IT

22 เม.ย. 60 09.00-09.15

4

5 ห ้อง SC2-507

นายธันวา ยืนนาน

399 ระบบประมวลผลข ้อมูลการผลิตของเครือ
่ งจักร IT

22 เม.ย. 60 09.16-09.30

4

9 ห ้อง SC1-210

นางสาววิรัญญา ต่อมกระโทก

152 การพัฒนาแอปพลิเคชันพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์บนสมาร์ทโฟน

21 เม.ย. 60 13.16-13.30

2

12 ห ้อง SC2-307

IT

Status

(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (นครราชสีมา)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (นครราชสีมา)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (นครราชสีมา)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (นครราชสีมา)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (นครราชสีมา)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (นครราชสีมา)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (นครราชสีมา)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (นครราชสีมา)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (นครราชสีมา)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (นครราชสีมา)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (สกลนคร)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (สกลนคร)

นายวิษณุ ดุลสุข

219 ระบบสืบค ้นร ้านอาหาร บนเว็บแอพพลิเคชัน IT
ึ ษา : อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กรณีศก

21 เม.ย. 60 13.16-13.30

นางสาวภัทรภร วงศาโรจน์

498 ระบบฐานข ้อมูลไฟเบอร์ออฟติก ของ กสท
นครราชสีมา

IT

นางสาวอัญชลี จันทร์ทอง

102 ระบบค ้นหาสถานพยาบาลบน
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่

นางสาวเบญจวรรณ สอนมัง

ั สิงหกุล
นายปพัฒน์ชย

นายจิรายุส ทองเพียร

SID

Title

Track

Date

Time

Paralle R.No. Room
l

2

10 ห ้อง SC2-207

21 เม.ย. 60 13.31-13.45

2

10 ห ้อง SC2-207

IT

21 เม.ย. 60 13.46-14.00

2

12 ห ้อง SC2-307

504 การคํานวณอัตราค่าไฟฟ้ าบนโทรศัพท์มอ
ื ถือ

IT

21 เม.ย. 60 14.16-14.30

2

11 ห ้อง SC2-208

119 เว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันชุมชนบ ้าน
เตย

IT

21 เม.ย. 60 14.31-14.45

2

9 ห ้อง SC1-210

IT

21 เม.ย. 60 16.01-16.15

3

9 ห ้อง SC1-210

99 ระบบการเยีย
่ มบ ้านนักเรียน

นางสาวศรัญญา เกรียงธนกุล

136 ระบบจัดการหมายเลขไอพีแอดเดรสบน
อินทราเน็ ต

IT

21 เม.ย. 60 16.46-17.00

3

14 ห ้อง SC1-206

นางสาวยุพาพรรณ หาแก่น

150 การพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการข ้อมูล
ทางทันตกรรมในการออกตรวจเยีย
่ มคนไข ้
นอกสถานที่
491 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการเสาสัญญาณ
ของ สค. นครราชสีมา

IT

21 เม.ย. 60 16.46-17.00

3

11 ห ้อง SC2-208

IT

21 เม.ย. 60 16.46-17.00

3

13 ห ้อง SC1-201

นายพงศพัศ ฤาชากรณ์

525 ระบบรดนํ้ าอัจฉริยะ

IoT

21 เม.ย. 60 16.46-17.00

3

7 ห ้อง SC2-308

นายฑีฆายุ โถแพงจันทร์

่ สําหรับการจัดทํา
234 การพัฒนาแอพพลิเคชัน
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรีบนอุปกรณ์
เคลือ
่ นที่
117 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา

IT

21 เม.ย. 60 15.16-15.30

3

12 ห ้อง SC2-307

IT

21 เม.ย. 60 15.31-15.45

3

11 ห ้อง SC2-208

นางสาวภานุมาส อิงนิวฒ
ั น์

นายปรัชญานนท์

Status

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (สกลนคร)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี

นางสาวอมรรัตน์ พิทก
ั ษ์ กล
ุ

SID

Title

Track

Date

่ สําหรับฝึ กทักษะคําศัพท์
118 แอพพลิเคชัน
ภาษาอังกฤษขัน
้ พืน
้ ฐาน

IT

22 เม.ย. 60 09.31-09.45

นายวรุตน์ ศิรโิ ชติ

213 SOFTWARE DEVELOPMENT FOR WELL
PLANNING(No-camera-ready)

SE

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวทวนันท์ พรมสุ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายต ้น กิลเล่

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายรณกร มณีมาโรจน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายอุเทน วงศ์ธนาวิวฒ
ั น์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวนันทิชา พุ่มใย

3 การประเมินคุณภาพอากาศด ้วยระบบ
ึ ษา 4 จังหวัด
สารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์ กรณีศก
ภาคเหนือตอนล่าง
139 ระบบตรวจสอบสถานะทีจ
่ อดรถโดยใช ้ภาพ
จากกล ้องวงจรปิ ด
้ เพือ
่ ผู ้
80 เว็บไซต์สาํ หรับเสริมสร ้างกล ้ามเนือ
เริม
่ ต ้นออกกําลังกายด ้วยตนเองโดยนํ าเสนอ
แบบภาพโฮโลแกรม
625 ระบบตรวจนับจํานวนผู ้โดยสารอัตโนมัต ิ
สําหรับใช ้ในการบริหารจัดการรถไฟฟ้ า
587 ระบบประเมินบ ้านตามหลักสุขาภิบาลผ่านโม
บายแอปพลิเคชัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวรัตนาภรณ์ แบนไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวอรดา เตจา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวชาติยา ทิศเคลือบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวประภาพรรณ ยาลังกา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายพลรัตน์ มีรังษ์

่ มัลติมเี ดียเพือ
่ รณรงค์การเลือกใช ้ภาชนะ
677 สือ
บรรจุอาหาร ตามหลักของสํานักสุขาภิบาล
อาหารและนํ้ า
่ งในการกู ้ยืมเพือ
่
52 ระบบวิเคราะห์ความเสีย
ึ ษานิสต
ิ กลุม
การศึกษา (กยศ.) กรณีศก
่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นเรศวร(No-camera-ready)
402 แอพส่งเสริมการเข ้าฟิ ตเนสเพือ
่ ควบคุม
นํ้ าหนักบนแอนดรอยส์
54 การพัฒนาและเปรียบเทียบแบบจําลอง
เหมืองข ้อมูลกับสมการถดถอยเชิงเส ้น
พหุคณ
ู สําหรับพยากรณ์ปริมาณโรคอ ้วน
แบบอัตโนมัต ิ
630 การพัฒนาระบบการควบคุมการเปิ ด – ปิ ด
ประตูแบบไร ้สาย ด ้วยปลอกแขนไมโอ

Time

Paralle R.No. Room
l

4

11 ห ้อง SC2-208

21 เม.ย. 60 16.31-16.45

3

6 ห ้อง SC2-526

CSN

21 เม.ย. 60 11.16-11.30

1

14 ห ้อง SC1-206

CI

21 เม.ย. 60 13.00-13.15

2

3 ห ้อง SC2-313/1

MCG

21 เม.ย. 60 13.16-13.30

2

5 ห ้อง SC2-507

CI

21 เม.ย. 60 13.31-13.45

2

3 ห ้อง SC2-313/1

MCG

21 เม.ย. 60 14.01-14.15

2

8 ห ้อง SC1-207

MCG

21 เม.ย. 60 14.31-14.45

2

5 ห ้อง SC2-507

IT

21 เม.ย. 60 14.46-15.00

2

12 ห ้อง SC2-307

IT

21 เม.ย. 60 15.16-15.30

3

10 ห ้อง SC2-207

IT

21 เม.ย. 60 15.31-15.45

3

13 ห ้อง SC1-201

CSN

21 เม.ย. 60 15.31-15.45

3

4 ห ้อง SC2-314

Status

(Nocameraready)

(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวเกศรา จันคําเรือง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวจุไรรัตน์ ไชยลังกา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวมาติกา สุกใส

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวยุวดี แรงเขตการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวศิรพ
ิ ร จันสน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวใจรัก นุ่มพิษณุ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวนภัสวรรณ เทียนเจริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวสุนด
ิ า มีเอีย
่ ม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาววัชรินทร์ ผู ้ปราง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวสุกญ
ั ญาภัทร บุญสา
ยัง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวชาริณี คันทะมูล

มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)

นายภาดล มุง่ สันติ
นางสาวทักษพร รัตนไสววงศ์
นายปิ ยะพรรณ แนนสถิตย์

SID

Title

่ มัลติมเี ดียแนะนํ าแนวทางป้ องกันการเกิด
621 สือ
ขยะอาหารเพือ
่ ลดภาวะโลกร ้อน
631 การพัฒนาเกมสําหรับเด็กระดับประถมศึกษา
บนระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Android และแผงวงจร
ไฟ LED ผ่านการควบคุมด ้วย
Arduino(No-camera-ready)
336 การจําแนกเพศ ชาย-หญิง จากภาพถ่าย
ใบหน ้ามนุษย์
้ และล ้างผักสดผลไม ้อย่าง
622 การเลือกซือ
ปลอดภัย
4 การนํ าเสนอข ้อมูลปั จจัยการเกิดโรคไข ้
มาลาเรีย ด ้วยระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์
ึ ษา 5 จังหวัด
ผ่านอินเทอร์เน็ ต กรณีศก
ภาคเหนือตอนล่าง
่ งต่อ
55 ระบบช่วยพยากรณ์พน
ื้ ทีเ่ สีย
โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในพืน
้ ที่
จังหวัดพิษณุโลก
520 ระบบการจัดการทรัพยากรทางกายภาพเชิง
พืน
้ ทีข
่ องชุมชนเนินมะปราง
56 ระบบแนะนํ าแหล่งท่องเทีย
่ วทีเ่ หมําะสม
สําหรับผู ้สูงอํายุด ้วยเทคนิคดําตํ้าไมนิง่
568 ระบบภูมศ
ิ าสตร์สารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
้ บ ้านของ ชุมชนเนินมะปราง
พืชสมุนไพรพืน
79 การใช ้เทคนิค Case-Based Reasoning
ช่วยแนะนํ าโภชนบําบัดสําหรับผู ้ป่ วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
(No-camera-ready)
329 การจําแนกรูปทรงร่างกายเพศหญิงด ้วย
เทคนิคฮิตโตแกรมของการไล่ระดับสีทม
ี่ งุ่ เน ้น
247 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพาะปลูกข ้าวบน
อุปกรณ์เคลือ
่ นที่ ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารแอนดรอยด
429 การทดสอบและปรับปรุงคุณภาพระบบคลัง
ข ้อสอบออนไลน์ด ้วย Robot Framework
662 การพัฒนาระบบบริหารจัดการไอพีแอดเดรส
ขององค์กรธุรกิจขนาดย่อม

Track

Date

Time

MCG

21 เม.ย. 60 16.01-16.15

CE

Paralle R.No. Room
l

3

5 ห ้อง SC2-507

21 เม.ย. 60 16.46-17.00

3

2 ห ้อง SC2-112

IT

22 เม.ย. 60 09.00-09.15

4

6 ห ้อง SC2-526

MCG

22 เม.ย. 60 09.00-09.15

4

8 ห ้อง SC1-207

IT

22 เม.ย. 60 09.16-09.30

4

8 ห ้อง SC1-207

IT

22 เม.ย. 60 09.16-09.30

4

7 ห ้อง SC2-308

IT

22 เม.ย. 60 09.16-09.30

4

11 ห ้อง SC2-208

IT

22 เม.ย. 60 09.46-10.00

4

6 ห ้อง SC2-526

IT

22 เม.ย. 60 09.46-10.00

4

4 ห ้อง SC2-314

IT

22 เม.ย. 60 10.01-10.15

4

9 ห ้อง SC1-210

IT

22 เม.ย. 60 10.16-10.30

4

6 ห ้อง SC2-526

KDM

21 เม.ย. 60 11.00-11.15

1

1 ห ้อง SC2-109

SE

21 เม.ย. 60 11.00-11.15

1

12 ห ้อง SC2-307

SE

21 เม.ย. 60 11.00-11.15

1

11 ห ้อง SC2-208

Status

(Nocameraready)

(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)

นายเตชพัฒน์ ทรัพย์ประสพ

มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)

นางสาววรพรรณ พกุลานนท์
นายรักษ์ ชนม์ น ้อยประถม
นางสาวอนงค์รักษ์ ฮงสี
นายนรวีร์ ศรีลาดเลา

นางสาวพลอยพิชชา ใจบุญ
นายรสิพล ชัยนภาพร
นายปกรณ์ ไตรปาน
นางสาวอรศิร ิ สิงขรณ์
นายกิตติคณ
ุ ฐิตเิ พชรกุล

นายอนันต์ เพ็งขันธ์
นางสาวเจนจิรา แก ้วมา

นายณั ฐกมล นาคสมพันธุ์
นายณั ฐกร พอกระโทก
นางสาวพิรญาณ์ โพธิเ์ กษม
ั ดิ์ กระสินธุ์
นายอดิศก

SID

Title

340 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบตรวจสอบ
การสํารองข ้อมูลสารสนเทศ
216 การทดสอบซอฟต์แวร์ตามกรอบการทํางาน
สําหรับห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์
266 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพาะปลูกข ้าวบน
อุปกรณ์เคลือ
่ นที่
502 แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู ้ในห ้องเรียน
ั พันธ์ (i-Classห ้อง)
แบบมีปฏิสม
601 การพัฒนาเครือ
่ งมือค ้นหาและให ้คําแนะตัว
ละครเกมโดต ้า 2 ด ้วยเทคโนโลยีออนโทโลยี
278 ระบบบริการจัดแจ ้งพัสดุไปรษณีย ์ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ
477 ระบบบริหารจัดการฐานข ้อมูลสํามะโน
อุตสาหกรรม
509 ซอฟต์แวร์สาํ หรับวิเคราะห์ข ้อสอบ
680 การตรวจจับหมวกนิรภัยแบบอัตโนมัตโิ ดยใช ้
การวิเคราะห์เชิงจตุภาค
388 การพัฒนาระบบสนับสนุนการบันทึกและ
ติดตามปั ญหา 3G ROUTER ด ้วย
กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
648 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค ้าวัสดุ
ก่อสร ้างด ้วยฐานข ้อมูลแบบเรียลไทม์
238 การพัฒนาระบบบริหารจัดการชุดเอกสารทาง
วิชาการด ้วยกระบวนการ ทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
521 ระบบบริหารและจัดการโครงการเพือ
่ ทีม
ผู ้พัฒนาซอฟต์แวร์
469 การประยุกต์ใช ้ Messaging API กับระบบ
ช่วยเหลือผู ้ใช ้งานบนอุปกรณ์เคลือ
่ นที่
478 ระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์สาํ หรับสถานี
วิทยุ
595 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและแสดงผล
ข ้อมูลชาติพันธ์ชม
ุ ชน แบบไดนามิกด ้วย
วิชวลไลเซชัน

Track

Date

Time

SE

21 เม.ย. 60 11.16-11.30

SE

Paralle R.No. Room
l

1

12 ห ้อง SC2-307

21 เม.ย. 60 11.31-11.45

1

11 ห ้อง SC2-208

SE

21 เม.ย. 60 11.31-11.45

1

12 ห ้อง SC2-307

CE

21 เม.ย. 60 11.31-11.45

1

8 ห ้อง SC1-207

DSA

21 เม.ย. 60 11.31-11.45

1

3 ห ้อง SC2-313/1

SE

21 เม.ย. 60 13.00-13.15

2

6 ห ้อง SC2-526

SE

21 เม.ย. 60 13.16-13.30

2

6 ห ้อง SC2-526

CE

21 เม.ย. 60 13.16-13.30

2

2 ห ้อง SC2-112

CI

21 เม.ย. 60 13.16-13.30

2

3 ห ้อง SC2-313/1

SE

21 เม.ย. 60 13.31-13.45

2

6 ห ้อง SC2-526

SE

21 เม.ย. 60 13.46-14.00

2

6 ห ้อง SC2-526

SE

21 เม.ย. 60 14.01-14.15

2

6 ห ้อง SC2-526

SE

21 เม.ย. 60 14.16-14.30

2

6 ห ้อง SC2-526

SE

21 เม.ย. 60 14.31-14.45

2

6 ห ้อง SC2-526

IT

21 เม.ย. 60 15.00-15.15

3

9 ห ้อง SC1-210

SE

21 เม.ย. 60 15.00-15.15

3

6 ห ้อง SC2-526

Status

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)

นายวัชรพงศ์ ทองตัน

มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)

นางสาวทิตยา โสภา

มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)

มหาวิทยาลัยบูรพา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(สระแก ้ว)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(สระแก ้ว)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(สระแก ้ว)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(สระแก ้ว)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(สระแก ้ว)
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

Track

Date

679 Modification of image character
structures for pattern recognition
256 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันระบบจัดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ : มคอ. 7
428 ซอฟต์แวร์เพือ
่ การปรับปรุงตนเองเกีย
่ วกับ
การเขียนโปรแกรม
331 การพัฒนาระบบ e-Learning ของการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมบนสมาร์ทโฟน
ั ก
ิ ารแอนดรอยด์
ระบบปฏิบต
250 การพัฒนาระบบแสดงผลลําดับเหตุการณ์
โดยใช ้กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
255 ระบบจัดการกิจกรรมและประกาศออนไลน์
Web Community & Event Management
(KoomHub.com)
334 ระบบส่งเสริมการท่องเทีย
่ วบางแสนผ่าน
อุปกรณ์เคลือ
่ นที่
220 ระบบร ้านอาหารอัจฉริยะ ส่วนของการกําหนด
ราคาแบบไดนามิก และส่วนของการแนะนํ า
้ วัตถุดบ
การสัง่ ซือ
ิ (No-camera-ready)

CI

21 เม.ย. 60 15.00-15.15

IT

21 เม.ย. 60 15.16-15.30

3

13 ห ้อง SC1-201

SE

21 เม.ย. 60 15.16-15.30

3

6 ห ้อง SC2-526

SE

21 เม.ย. 60 15.31-15.45

3

6 ห ้อง SC2-526

SE

21 เม.ย. 60 15.46-16.00

3

6 ห ้อง SC2-526

SE

21 เม.ย. 60 16.01-16.15

3

6 ห ้อง SC2-526

BI

21 เม.ย. 60 16.01-16.15

3

1 ห ้อง SC2-109

SE

21 เม.ย. 60 16.16-16.30

3

6 ห ้อง SC2-526

นางสาวธัญศญา ภูวษาชัยกุล

ั ผัส
577 ระบบการพัฒนาทักษะการพิมพ์สม

IT

22 เม.ย. 60 09.46-10.00

4

4 ห ้อง SC2-314

นายขวัญชัย ภูตะคุ

507 ระบบติดตามและตรวจสอบการซ่อม
คอมพิวเตอร์
383 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางด ้าน
เกษตรกรรมด ้วย Google Map API
461 ระบบจัดการแคลอรีแ
่ ละการเสนอรายการ
อาหารสําหรับการลดนํ้ าหนัก
ิ ด ้วยเฟสบุค
415 ระบบบันทึกเวลาเรียนนิสต
๊ เอ
พีไอและกูเกิลโลเคชันเซอร์วส
ิ เอพีไอ
494 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการคอนโดมิเนียม

IT

21 เม.ย. 60 14.01-14.15

2

14 ห ้อง SC1-206

IT

21 เม.ย. 60 15.00-15.15

3

8 ห ้อง SC1-207

IT

22 เม.ย. 60 09.31-09.45

4

6 ห ้อง SC2-526

IT

22 เม.ย. 60 10.01-10.15

4

3 ห ้อง SC2-313/1

IT

22 เม.ย. 60 10.01-10.15

4

10 ห ้อง SC2-207

IoT
IT

21 เม.ย. 60 11.16-11.30
21 เม.ย. 60 13.00-13.15

1
2

6 ห ้อง SC2-526
12 ห ้อง SC2-307

นายกอบชัย วรเพียน
นายภัคพล พงษ์ ประดิษฐ์
นายนันทวัฒน์ ภูทอง

นายนราวิชฐ์ อูไ๋ พจิตร

นายปองพล บุตรหนัน
นายรังวัด นาคสุวรรณ

นางสาวณั ฐกุล อุดมพัฒท์
นายธนวัฒน์ พูลพันธ์
นายเอกราช อ่อนอุทย
ั
นายทศพล เครืออนันต์
นายพัฒนพงศ์ อุดคําอ ้าย
นายชาติชาย แซ่กอ
ื

SID

Title

่ ดูแลสุขภาพ
425 แอพพลิเคชัน
223 แอพพลิเคชันช่วยเหลือติดตามผลและให ้
คําแนะนํ าการเพราะปลูกในระดับ smart
home

Time

Paralle R.No. Room
l

3

Status

3 ห ้อง SC2-313/1

(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยพะเยา

นายกิตติภัฏ ธรรมวงศ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวสุภาวิตา สามัญเขตกิจ

มหาวิทยาลัยพะเยา

นายธนพล ยินดี

มหาวิทยาลัยพะเยา

นายวันชัย กริม
่ เพชร

มหาวิทยาลัยพะเยา

นายเจตริน หวังประสพกลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

นายวรพงศ์ จินดาพานิช
นางสาวอัจฉรา ใจปั ญญา

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

นายณพนันท์ เรืองกัณฑ์
นายสุธวิ ฒ
ั น์ วงษ์ คํา, นายนัฐ
นนท์ พัดโพธิ์
นางสาวธิดาลักษณ์ โพธิ
พฤกษ์ , นายปราการ สอน
บุตรนาค
นาย ภาสุ เสรีรัตนพร, นาย จิ
รายุส บัวอินทร์
นางสาวอัญธิกานต์ วังพลากร

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

นายจักรกฤษณ์ มณีรัตน์
นายนิตริ ุจน์ มั่นคงปิ ตพ
ิ ัฒน์,
นายจักรกฤษณ์ แสงหงษ์
นางสาววรรณพร แสงอินทร์,
นางสาววัลวิภา ทรงหอม
นายฐิตพ
ิ งศ์ ศิร ิ นายศราวุธ
แก ้วมา
ุ
นายสมิทร์ สุขสวัสดิเ์ สรีกล
นางสาวทัดดาว รักษาป่ า
นายศิวนนท์ ปาลี (ตรวจสอบ
ความถูกต ้องด ้วย)

SID

Title

655 ระบบส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย
่ ว
รอบกว๊านพะเยา
417 ระบบจัดการข ้อมูลนัดจองล่วงหน ้าผ่าน
่ มโยงกับปฏิทน
ิ กูเกิล
้
เว็บไซต์เชือ
628 การปรับปรุงขัน
้ ตอนครอสโอเวอร์จน
ี เนติก
อัลกอริทม
ึ สําหรับปั ญหาการหาค่าทีเ่ หมาะสม
241 เว็บบอร์ดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.
ิ ปั จจุบน
ั
พะเยา สําหรับศิษย์เก่าและนิสต
436 ระบบทะเบียนหนังสือส่งภายในพร ้อมระบบ
แจ ้งเตือน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
่ สาร
การสือ
420 คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน “ฮาร์ดแวร์ ฮันเตอร์”
่ วุ ้นแปลภาษา
430 แอพพลิเคชัน

Track

Date

Time

IT

21 เม.ย. 60 14.01-14.15

IT

Paralle R.No. Room
l

2

12 ห ้อง SC2-307

21 เม.ย. 60 14.31-14.45

2

11 ห ้อง SC2-208

CI

21 เม.ย. 60 14.46-15.00

2

IT

21 เม.ย. 60 15.46-16.00

3

12 ห ้อง SC2-307

IT

21 เม.ย. 60 16.16-16.30

3

11 ห ้อง SC2-208

CE
IT

21 เม.ย. 60 16.31-16.45
22 เม.ย. 60 09.16-09.30

3
4

ั ท์เพือ
438 ระบบกิตติศพ
่ สนับสนุนเว็บบอร์ด
349 ม่านนํ้ าตกดิจต
ิ อล

IT
IoT

22 เม.ย. 60 09.46-10.00
21 เม.ย. 60 11.00-11.15

4
1

11 ห ้อง SC2-208
6 ห ้อง SC2-526

่ บันทึกสถิตก
ิ ารวิง่
335 แอพพลิเคชัน

MCG

21 เม.ย. 60 11.46-12.00

1

5 ห ้อง SC2-507

295 ระบบติดตามสภาพแวดล ้อมการทํานาแบบ
แกล ้งข ้าว
303 ระบบเฝ้ าระวังและแจ ้งเตือนอุณหภูมแ
ิ ละ
้ ในห ้องเซิรฟ
ความชืน
์ เวอร์
306 ระบบการจัดการและจัดเก็บข ้อมูลทางการเงิน
543 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับความร ้อน สําหรับ
ระบบเตือนภัยไฟป่ าแบบเรียลไทม์
319 ระบบติดตามสภาพอากาศในโรงเรือนเพาะ
เห็ดฟาง
298 ข ้อมูลสารธารณะเพือ
่ เมืองอัจฉริยะบน
โปรโตคอลเอ็มคิวทีท ี
338 ระบบจัดการโครงการค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์
293 ระบบบ ้านอัจฉริยะ

IoT

21 เม.ย. 60 13.00-13.15

2

7 ห ้อง SC2-308

IoT

21 เม.ย. 60 13.16-13.30

2

7 ห ้อง SC2-308

BI
IoT

21 เม.ย. 60 13.16-13.30
21 เม.ย. 60 13.31-13.45

2
2

1 ห ้อง SC2-109
7 ห ้อง SC2-308

IoT

21 เม.ย. 60 14.01-14.15

2

7 ห ้อง SC2-308

IoT

21 เม.ย. 60 14.16-14.30

2

4 ห ้อง SC2-314

IT
IoT

21 เม.ย. 60 14.31-14.45
21 เม.ย. 60 15.00-15.15

2
3

10 ห ้อง SC2-207
7 ห ้อง SC2-308

3 ห ้อง SC2-313/1

2 ห ้อง SC2-112
3 ห ้อง SC2-313/1

Status

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

นางสาวคล ้ายวาด บุณยะ
กาญจน์, นายณรัฐศภรณ์ เหม
รา
นายรุ่งโรจน์ ฐิตผ
ิ ลพันธ์, นาย
วุฒพ
ิ งศ์ ปุ๊ดหน่อย

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

นางสาวสุภาณี วงศ์ษา,
นางสาวรัตติกาล ปิ ลาเป็ ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

นายอภิลก
ั ษณ์ หลวงหล ้า,
ั ศรีท ิ
นายสิทธิชย
นางสาวอรอุมา แก่นท ้าว

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ิ สดับ
นาย พิชต
นายชวลิต ชาวประโคน

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

นางสาวกัลชยุดา อัครถกล,
ภาคิน นายกิตพ
ิ งศ์ จันทร์เป็ ง
นายประเสริฐ กุลบริคป
ุ ต์,
นางสาวชลธิชา ชมตา, นาย
ฐิตณ
ิ ั ฐต์ ฉิมเย็น
ิ ี อ่อนศรี,
นางสาวพิชญ์สน
นางสาวเมธาวี เฟื่ องทอง

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

นายบุญฤทธิ์ ปานันตา
นางสาวชุตน
ิ ันท์ ตรงต่อกิจ,
นางสาวกนกวรรณ สานตา

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

นายพงศ์ภรณ์ ปริปณ
ุ ณะ,
นายสรณ ศุขเกษม
นายจิระสินธ์ เดชชะ, นางสาว
ุ า นาคชลธี
ธีรจ
์ ฑ
นายจิรวัฒน์ จอกดี, นางสาว
ภัทธวรา ดวงแก ้ว

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

SID

Title

Track

Date

346 ระบบการจัดการบัญชี ร ้านกาแฟมิง่ มิตร
ค๊อฟฟี่

IT

21 เม.ย. 60 15.00-15.15

ั ผัสทีส
297 อุปกรณ์วด
ั อุณหภูมแ
ิ บบไม่สม
่ ง่ ข ้อมูล
เรียลไทม์ โดยใช ้อินฟราเรดเซนเซอร์และ
ี าํ หรับการผลิตอาหาร
โปรโตคอลเอ็มคิวทีทส
กระป๋ อง
292 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการ
จัดการข ้อมูลยอดจําหน่ายสินค ้าในธุรกิจ
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
443 ระบบแนะนํ าสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วอัจฉริยะ

IoT

296 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด ้านการตลาด :
ึ ษาพีแอนด์จช
็ ป
กรณีศก
ี อ
300 ระบบอีบค
ุ๊ โซกูด
๊ เว็บ
302 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพือ
่ การบริหาร
คลินก
ิ รักษาสัตว์
305 ระบบบริหารจัดการรถยนต์เข ้าออกภายใน
หมูบ
่ ้าน
544 ระบบแจ ้งเตือนภัยไฟป่ า

301 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวิเคราะห์
ยอดขายของ ร ้านจําหน่ายสินค ้าประเภท
อาหารแช่แข็ง
291 ระบบจัดการเอกสาร
299 Decision Support Systems and Sales
Performance Analysis for Home
Decoration and Furniture Business
281 INSTALLATION TOOLS ON COMPUTER
SERVER AS/400
ึ ษา บริษัท
294 ระบบควบคุมคลังสินค ้า : กรณีศก
ไอโรบัสท์ จํากัด
357 Mathematic E-Learning For LD and
Austic Children

Time

Paralle R.No. Room
l

3

12 ห ้อง SC2-307

21 เม.ย. 60 15.16-15.30

3

7 ห ้อง SC2-308

BI

21 เม.ย. 60 15.31-15.45

3

1 ห ้อง SC2-109

IT

21 เม.ย. 60 15.31-15.45

3

12 ห ้อง SC2-307

BI

21 เม.ย. 60 15.46-16.00

3

1 ห ้อง SC2-109

CE
IT

21 เม.ย. 60 15.46-16.00
21 เม.ย. 60 16.01-16.15

3
3

2 ห ้อง SC2-112
8 ห ้อง SC1-207

IoT

21 เม.ย. 60 16.01-16.15

3

7 ห ้อง SC2-308

IT

21 เม.ย. 60 16.01-16.15

3

13 ห ้อง SC1-201

BI

21 เม.ย. 60 16.46-17.00

3

1 ห ้อง SC2-109

IT
BI

22 เม.ย. 60 09.00-09.15
22 เม.ย. 60 09.00-09.15

4
4

4 ห ้อง SC2-314
1 ห ้อง SC2-109

CSN

22 เม.ย. 60 09.16-09.30

4

1 ห ้อง SC2-109

IT

22 เม.ย. 60 09.31-09.45

4

2 ห ้อง SC2-112

IT

22 เม.ย. 60 09.46-10.00

4

1 ห ้อง SC2-109

Status

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

นางสาวนันทิยา เพลิดนอก,
นางสาวกมลวรรณ ดอกแดง
นายเมธี กาศสกุล

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

SID

Title

้ เรียน
288 ระบบตรวจสอบและติดตามการเข ้าชัน
ของนักศึกษา
547 ระบบบริหารจัดการยานพาหนะแบบออนไลน์
ด ้วยสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต มหาวิทยาลัย
แม่โจ ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
(No-camera-ready)
166 Inventory Management System
211 Restaurant Management System(Nocamera-ready)

Track

Date

Time

IT

22 เม.ย. 60 10.01-10.15

IT

Paralle R.No. Room
l

4

5 ห ้อง SC2-507

22 เม.ย. 60 10.31-10.45

4

7 ห ้อง SC2-308

SE
SE

21 เม.ย. 60 11.16-11.30
21 เม.ย. 60 11.46-12.00

1
1

11 ห ้อง SC2-208
11 ห ้อง SC2-208

84 MFU FOOD AROUND: Web application
for searching the most favorite
restaurant in case study of Mae Fah
Luang university
8 ECMS - Esthetic Clinic Management
System(No-camera-ready)

IT

21 เม.ย. 60 13.16-13.30

2

14 ห ้อง SC1-206

SE

22 เม.ย. 60 10.16-10.30

4

1 ห ้อง SC2-109

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง

นายพุทธพร จันหลง
Mr.SAI LUANG TIP

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง

นายธนากร การุญ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง

Mr.SAI KHAM KHAM

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง

นายปาลิน จัตรุ ัส

242 Smart Refrigerator(No-camera-ready)

IT

22 เม.ย. 60 10.31-10.45

4

1 ห ้อง SC2-109

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

นายพัชรพล อยูเ่ ย็น

147 An IoT-Based Smart Walker for
Pakinson’s Disease Patients
138 Insole Plantar Devices in the Gait
Analysis by Measuring Foot Pressures
98 แอพพลิเคชันการสอนคลาริเน็ ตเบือ
้ งต ้น

IoT

22 เม.ย. 60 11.15-11.30

4

1 ห ้อง SC2-109

IoT

22 เม.ย. 60 11.31-11.45

4

1 ห ้อง SC2-109

CE

21 เม.ย. 60 13.31-13.45

2

2 ห ้อง SC2-112

CE

21 เม.ย. 60 14.16-14.30

2

2 ห ้อง SC2-112

CE

21 เม.ย. 60 14.46-15.00

2

8 ห ้อง SC1-207

CE

21 เม.ย. 60 16.01-16.15

3

2 ห ้อง SC2-112

IT

22 เม.ย. 60 10.16-10.30

4

10 ห ้อง SC2-207

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

นางสาววรรณวรางค์
นางสาวจิราพร บุญอํา่
นางสาววรรณวิศา พุ่มพุทรา
นางสาวชนิกานต์ อภินันทา
สุวรรณ
นางสาวพนิดา จิตรแพ ้ว

นายสกลวรรณ์ ทองปั ญญา

่ เรียนรู ้สัญลักษณ์การเขียน
95 แอพพลิเคชันสือ
แบบทางไฟฟ้ าเบือ
้ งต ้น
97 การพัฒนาแอพพลิเคชันคูม
่ อ
ื การเลีย
้ งแมว
ไทย
96 การพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนาวิธก
ี ารปฐม
พยาบาลเบือ
้ งต ้นบนระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารแอน
ดรอยด์
387 แอพพลิเคชันคํานวณค่าดัชนีมวลกายและ
อัตราความต ้องการพลังงานพืน
้ ฐาน บน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารไอโอเอส

Status

(Nocameraready)

(Nocameraready)

(Nocameraready)
(Nocamerad )

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิ

นายจักรกฤษณ์ จันทรจรัส

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

นายพงษ์ พท
ิ ก
ั ษ์ พิลาจันทร์
นางสาวศรีสด
ุ า สุมาลี
ิ ธิ์ สิงห์เดช
นายอภิสท
นายภัทรพล บัวงาม
นายนิรันดร์ ตุลายศ
นายยงยุทธ
นายสุเทพ อาจอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

นางสาวกัลยรัตน์ สมจักร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

นายกฤษณะ ปั นจา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

นางสาวรัตนาภรณ์ กุณธวรรณา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

นายวิศวกริช ปิ นตาธรรม

นายธันยกานต์ รุ่งสว่าง

นายธนภูม ิ ส่องแสงรักษ์

SID

Title

191 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ
่ การบริหาร
จัดการข่าวสาร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
ึ ษา ร ้านกาแฟ
90 ระบบจัดการร ้านกาแฟ กรณีศก
ละมุน
32 แอปพลิเคชันคํานวณด ้านสุขภาพบน
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารแอนดรอยด์
ึ ษา งาน
93 ระบบจองรถยนต์ กรณีศก
ยานพาหนะมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
ึ ษา คณะ
33 ระบบบริหารจัดการพัสดุ กรณีศก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
549 ระบบแจ ้งซ่อมและจัดตารางงานซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
่ งต่อการเกิดภัย
659 ระบบคาดการณ์พน
ื้ ทีเ่ สีย
พิบต
ั ป
ิ ระเภทไฟป่ า
224 ระบบจัดการอุปกรณ์ระยะไกลแบบ 16 การ
่ มต่อสําหรับห ้อง ปฏิบต
เชือ
ั ก
ิ ารเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
่ มต่อเครือข่าย
490 ระบบตรวจสอบการเชือ
โทรศัพท์มอ
ื ถือจากทุกภูมภ
ิ าคสําหรับเบอร์
โทรศัพท์ใหม่
414 ระบบควบคุมหุน
่ ยนต์และวิเคราะห์ข ้อมูลการ
เคลือ
่ นไหว ของผู ้ป่ วยกายภาพบําบัดส่วน
แขน โดยใช ้เทคนิคการวิเคราะห์สมการ
ถดถอย
323 เว็บไซต์ปลดล็อควัยทีน (Unlockteens)

Track

Date

Time

IT

21 เม.ย. 60 13.16-13.30

IT

Paralle R.No. Room
l

2

9 ห ้อง SC1-210

21 เม.ย. 60 14.01-14.15

2

10 ห ้อง SC2-207

IT

21 เม.ย. 60 16.01-16.15

3

10 ห ้อง SC2-207

IT

22 เม.ย. 60 09.00-09.15

4

11 ห ้อง SC2-208

IT

22 เม.ย. 60 09.31-09.45

4

10 ห ้อง SC2-207

DSA

21 เม.ย. 60 11.00-11.15

1

KDM

21 เม.ย. 60 11.00-11.15

1

10 ห ้อง SC2-207

CSN

21 เม.ย. 60 11.16-11.30

1

13 ห ้อง SC1-201

CSN

21 เม.ย. 60 11.31-11.45

1

14 ห ้อง SC1-206

DSA

21 เม.ย. 60 11.46-12.00

1

4 ห ้อง SC2-314

IT

21 เม.ย. 60 13.00-13.15

2

10 ห ้อง SC2-207

21 เม.ย. 60 13.16-13.30

2

4 ห ้อง SC2-314

21 เม.ย. 60 14.16-14.30

2

7 ห ้อง SC2-308

21 เม.ย. 60 14.31-14.45

2

4 ห ้อง SC2-314

IoT
466 ระบบจําแนกเพศและช่วงอายุสาํ หรับงาน
ด ้านบริหารความสัมพันธ์กบ
ั ลูกค ้า โดยใช ้
เทคนิคการประมวลผลภาพ
(No-camera-ready)
327 ตู ้ยาเพือ
่ ผู ้พิการทางสายตาโดยใช ้เทคโนโลยี IoT
RFID
321 ระบบควบคุมรถเข็นคนพิการอัจฉริยะโดยไจ IoT
โรเซ็นเซอร์

Status

3 ห ้อง SC2-313/1

(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

นายศุภกิจ สิงห์แก ้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

SID

Title

Track

Date

Time

่ รู ้ทันยาเสพติด
527 แอพพลิเคชัน
(No-camera-ready)

IT

21 เม.ย. 60 14.31-14.45

นายธนาคม รัตนาศรีสวัสดิ์

274 เว็บไซต์ เทีย
่ วถูกใจ สุขใจยกก๊วน
(No-camera-ready)

IT

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

นายกนต์ธร จันทิเสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

นายนัฐวุฒ ิ ธนะตา

่ บนมือถือ เพือ
608 ระบบแอพพลิเคชัน
่ แนะนํ า
ความเร็วในการขับขีร่ ถให ้สัมพันธ์กบ
ั
สัญญาณไฟจราจร โดยใช ้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ ตของสรรพสิง่
261 แอปพลิเคชันชุมชนเกษตรปลอดภัย
668 การรู ้จําหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล
สําหรับผู ้พิการทางสายตา
524 เก็บเงินเพือ
่ ฝั น(No-camera-ready)

Paralle R.No. Room
l

2

12 ห ้อง SC2-307

21 เม.ย. 60 14.46-15.00

2

13 ห ้อง SC1-201

IT

21 เม.ย. 60 15.31-15.45

3

10 ห ้อง SC2-207

IT

21 เม.ย. 60 16.16-16.30

3

13 ห ้อง SC1-201

KDM

21 เม.ย. 60 16.16-16.30

3

IT

21 เม.ย. 60 16.46-17.00

3

12 ห ้อง SC2-307

IT

22 เม.ย. 60 09.00-09.15

4

10 ห ้อง SC2-207

นายอิทธิพล วิวฒ
ั นสถิต

508 ระบบตรวจสอบสถานะไฟล์ในภารกิจควบคุม
ดาวเทียมไทยโชต
264 Uber Truck

IT

22 เม.ย. 60 09.16-09.30

4

6 ห ้อง SC2-526

นายศุภวิชญ์ ศักรภาณี

320 เครือ
่ งวัดค่าและกายภาพกล ้ามเนือ
้ แขน

IT

22 เม.ย. 60 09.16-09.30

4

10 ห ้อง SC2-207

นายเทวฤทธิ์ ชมภู
นาย สิทธิกร นิลรัตนานนท์

นายณั ฐพงษ์ สุรย
ิ ะวงศ์

นายอัศม์เดช ขวัญจุน

273 แอปพลิเคชัน รู ้ทันเกาต์(No-camera-ready) IT

22 เม.ย. 60 10.31-10.45

4

6 ห ้อง SC2-526

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

นางสาวอทิตตา พิกล
ุ ทอง

CE

21 เม.ย. 60 11.16-11.30

1

8 ห ้อง SC1-207

CE

21 เม.ย. 60 11.31-11.45

1

7 ห ้อง SC2-308

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

ิ ธิ์
นายนที อเนกพิชญ์สท

629 การ์ตน
ู แอนิเมชัน 3 มิต ิ เรือ
่ ง การตรวจและ
ป้ องกันมะเร็งเต ้านมด ้วยตนเอง
638 การ์ตน
ู แอนิเมชัน 3 มิต ิ เรือ
่ ง พระราชบัญญัต ิ
่ วกับ
ว่าด ้วยการกระทําความผิดเกีย
คอมพิวเตอร์
675 การพัฒนาการ์ตน
ู แอนิเมชัน 3 มิต ิ เรือ
่ ง
รณรงค์การงดดืม
่ แอลกอฮอล์
637 การ์ตน
ู แอนิเมชัน 3 มิต ิ เรือ
่ ง การชําระหนี้
กองทุนเงินให ้กู ้ยืมเพือ
่ การศึกษา

CE

21 เม.ย. 60 13.00-13.15

2

2 ห ้อง SC2-112

CE

21 เม.ย. 60 15.00-15.15

3

2 ห ้อง SC2-112

นางสาววิลาสินี สิงห์ทอง

(Nocameraready)
(Nocameraready)

3 ห ้อง SC2-313/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

นางสาวปาลิตา ธูปบูชา

Status

(Nocameraready)

(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

นางสาวพรพิมล จงประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

นายสุพรรณ ตันติอํานวย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

นางสาวกรรณิกา แสงทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

SID

Title

Track

Date

Time

่ การเรียนการสอน 3 มิต ิ
643 การ์ตน
ู แอนิเมชันสือ
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
้ มัธยมศึกษาปี ท ี่ 2 เรือ
สําหรับระดับชัน
่ ง
“เรือนไทย ไทยทํา”
่ ประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชามัลติมเี ดีย
192 สือ

CE

21 เม.ย. 60 15.16-15.30

MCG

632 การสร ้างบทเรียนแอนิเมชัน 3 มิต ิ รายวิชา
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 6 เรือ
คณิตศาสตร์ ชัน
่ ง
เรียนบวกลบคูณหารเศษส่วนกับคุณครูแพรว
314 การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค ้าโดยใช ้คิว
อาร์โค ้ด (No-camera-ready)

นางสาวสังวาลย์ แก่นจันทร์

620 ระบบจัดการหอพักลําดวน

Paralle R.No. Room
l

3

2 ห ้อง SC2-112

21 เม.ย. 60 15.46-16.00

3

5 ห ้อง SC2-507

CE

21 เม.ย. 60 16.16-16.30

3

2 ห ้อง SC2-112

IT

22 เม.ย. 60 10.31-10.45

4

8 ห ้อง SC1-207

IT

21 เม.ย. 60 15.31-15.45

3

9 ห ้อง SC1-210

นายบุญโชค ป้ ายงูเหลือม

589 การตรวจข ้อสอบอัตนัยภาษาไทยอัตโนมัต ิ
IT
ด ้วยเทคนิคการวัดความคล ้ายคลึงของเอกสาร

21 เม.ย. 60 16.16-16.30

3

8 ห ้อง SC1-207

นางสาวพวงทอง วงอนันต์

่ ง
593 การพัฒนาระบบการคัดกรองกลุม
่ เสีย
โรคเบาหวานโดยใช ้เทคนิคเหมืองข ้อมูล
355 ระบบร ้านกาแฟดินเผา

IT

22 เม.ย. 60 09.31-09.45

4

5 ห ้อง SC2-507

IT

22 เม.ย. 60 09.46-10.00

4

3 ห ้อง SC2-313/1

นางสาวมรกต จันทร์มา

ึ ษา ร ้านโบ
455 โปรแกรมขายหน ้าร ้าน กรณีศก
็
อาร์บวิ ตีช
้ อป(No-camera-ready)

IT

22 เม.ย. 60 10.16-10.30

4

5 ห ้อง SC2-507

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

นายกิตติโชต แจ ้งกระจ่าง

่ และมอบหมายงานนักเรียน :
463 ระบบเช็คชือ
CSN
ึ ษา โรงเรียนลาซาลโซติรวี นครสวรรค์
กรณีศก

21 เม.ย. 60 11.31-11.45

1

13 ห ้อง SC1-201

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

นางสาวสิรพ
ิ ร ระวังภัย

592 แอปพลิเคชันบัตรสะสมแต ้มด ้วยคิวอาร์โค ้ด

CSN

21 เม.ย. 60 11.46-12.00

1

13 ห ้อง SC1-201

้ นุ่น
นายธีรภัทร เชือ

203 ระบบวัสดุและครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริม
IT
สุขภาพตําบลบ ้านตุก
๊ แก
204 ระบบบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ IT
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
270 การ์ตน
ู แอนิเมชัน 2 มิต ิ เรือ
่ ง ลิงน ้อยตัวเหม็น MCG

21 เม.ย. 60 14.16-14.30

2

10 ห ้อง SC2-207

21 เม.ย. 60 14.16-14.30

2

14 ห ้อง SC1-206

21 เม.ย. 60 15.16-15.30

3

5 ห ้อง SC2-507

นายปฐวี มงคลศรี

นางสาวพิจต
ิ ตรา แพ่งจันทึก

นายสมนึก พูลพันธ์
นายปั ญชะเร สดวกดี

Status

(Nocameraready)

(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

นายจิรกิตติ์ บุญมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

SID

Title

Track

Date

Time

IT

21 เม.ย. 60 16.31-16.45

Paralle R.No. Room
l

นางสาวหนูพม
ิ พ์ บูรณพันธ์

493 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการงานอูเ่ คาะ
ึ
พ่นสี กรณีศกษา อูช
่ ้างไฮเทค เพ ้นท์
206 ระบบสหกรณ์โรงเรียนสว่างอารมณ์วท
ิ ยาคม

IT

22 เม.ย. 60 09.00-09.15

4

9 ห ้อง SC1-210

นายณั ฐดนัย สามัญตระกูล

207 ระบบร ้านค ้าสหกรณ์การเกษตรอําเภอแม่วงก์ IT

22 เม.ย. 60 09.31-09.45

4

8 ห ้อง SC1-207

นายอัครพล เหรียญทอง

IT

22 เม.ย. 60 10.16-10.30

4

2 ห ้อง SC2-112

IT

22 เม.ย. 60 10.46-11.00

4

2 ห ้อง SC2-112

IT

21 เม.ย. 60 13.00-13.15

2

13 ห ้อง SC1-201

IT

21 เม.ย. 60 13.16-13.30

2

11 ห ้อง SC2-208

IoT

21 เม.ย. 60 13.46-14.00

2

4 ห ้อง SC2-314

นายต่อลาภ ไทยเขียว

495 ระบบจดบันทึกตัวเลขมาตรนํ้ าด ้วยรูปภาพบน
แอนดรอยด์
460 ระบบจัดการข ้อมูลของนักศึกษาการฝึ ก
ประสบการณ์วช
ิ าชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
169 ระบบธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย
ึ ษา
233 ระบบการจัดการคลินก
ิ รักษาสัตว์ กรณีศก
คลินก
ิ บ ้านหมอรักษาสัตว์
486 ระบบฟาร์มอัตโนมัตใิ นอาคาร (โครงการ
ฟาร์มเห็ด)
239 ระบบจัดการทีจ
่ อดรถ

IT

21 เม.ย. 60 14.01-14.15

2

11 ห ้อง SC2-208

นายจิรายุทธ โพธิร์ ่มเย็น

189 แอปพลิเคชันคําศัพท์ภาษาอาเซียน

IT

21 เม.ย. 60 14.16-14.30

2

9 ห ้อง SC1-210

นายพชรพล พูลเพ็ชร

39 Tao Toys and Collection Online Shop
IT
System
IT
36 Inventory System Case Study On
Chaianan Technician limited partnership
195 แอปพลิเคชันการออกกําลังกายในอยุธยา
IT

21 เม.ย. 60 14.46-15.00

2

10 ห ้อง SC2-207

21 เม.ย. 60 15.00-15.15

3

11 ห ้อง SC2-208

21 เม.ย. 60 15.46-16.00

3

8 ห ้อง SC1-207

667 การพัฒนาระบบจัดการข ้อมูลโครงงาน
นักศึกษา
่ ง
86 การพัฒนาการ์ตน
ู แอนิเมชัน 3 มิต ิ เรือ
เกาะหนูเกาะแมว
516 การพัฒนาอินโฟกราฟิ ก เรือ
่ ง ปั ญหาการ
ตัง้ ครรภ์กอ
่ นวัยอันควร
ึ ษา :
613 ระบบวิเคราะห์ข ้อมูลผู ้สูงอายุ กรณีศก
ตําบลคุ ้มเก่า

IT

21 เม.ย. 60 13.31-13.45

2

13 ห ้อง SC1-201

MCG

21 เม.ย. 60 13.46-14.00

2

8 ห ้อง SC1-207

MCG

21 เม.ย. 60 13.46-14.00

2

5 ห ้อง SC2-507

IT

21 เม.ย. 60 13.46-14.00

2

10 ห ้อง SC2-207

นายภาสวัต ภูมพ
ิ าณิชย์

นายธนวัฒน์ ฤกษ์ วรี ี
นางสาวณั ฐทกาล หุน
่ กิตติ
เวชกุล
นายสิทธิโชค เริงโอสถ

นายสถาพร ไวยโชิตกา
นายวิศลย์ จันทะโชติ
นายอานนท์ ธุระกิจ
นายชัชรเกียรติ มีมา
นายอาทิตย์ แสงตันชัย
นายบุญเรือง ศรีทน
ิ

3

10 ห ้อง SC2-207

Status

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

นางสาวปิ ยะพร ธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

นางสาววริญญา โคตรรักษ์ คํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

นายอาทิตย์ นันทประดิษฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

นายอนุวฒ
ั น์ แก ้วจันทร์
นายจิรานุวฒ
ั น์ แวงวรรณ
นายธนวัฒน์ ถิรพัฒน์โญธิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

นางสาววันวิสาข์ ถาพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

นายธีระชัย มีด ้วง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

นายศุภกิจ นามเดช

นายอัฉราวุฒ ิ ศรีประไหม
นางสาวลักคณารี แย ้มยวน

นายสุเมธ แก่นแก ้ว

นายศรีปกรณ์ โพธิศ
์ รีวงั
นายยุทธพล สุวรรณบํารุง

SID

Title

Track

Date

377 การพัฒนาพัฒนาระบบบัตรจอดรถอัตโนมัต ิ
โดยใช ้เทคโนโลยี RFID
(No-camera-ready)
370 ระบบจัดการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์
(No-camera-ready)

IT

21 เม.ย. 60 14.31-14.45

IT

518 การพัฒนาระบบโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วส
ิ โดยใช ้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วส
ิ
(No-camera-ready)
401 การพัฒนาการ์ตน
ู แอนิเมชัน 3 มิต ิ เรือ
่ ง ฮา
นะผจญภัย
501 การพัฒนาแอปพลิเคชันศูนย์รวมข ้อมูล
สถานศึกษาในประเทศไทย
480 การพัฒนาระบบการจองคิวตรวจสอบสภาพ
รถผ่านโทรศัพท์มอ
ื ถือ บนระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร
แอนดรอยด์
600 ระบบวิเคราะห์ข ้อมูลผู ้ป่ วยหลังการรักษาจาก
คลินก
ิ
353 การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการ
ท่องเทีย
่ ววัดมหาธาตุ
505 ระบบจัดการโครงงาน สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(No-camera-ready)
535 การพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกใช ้บริการรถ
แท็กซี่ หจก.อนงค์นาถ
่ บ ้านโดยใช ้
512 การพัฒนาระบบบริการขอสินเชือ
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วส
ิ (No-camera-ready)
553 การพัฒนาระบบการจัดการเช่ารถโดยใช ้
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วส
ิ
666 การพัฒนาระบบจัดเก็บข ้อมูลนํ้ าประปา
่ ้านหนองตาเต็นออนไลน์
หมูบ
472 ระบบศูนย์รวมบริการไฟแนนซ์รถยนต์ด ้วย
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วส
ิ (No-camera-ready)

Time

Paralle R.No. Room
l

2

13 ห ้อง SC1-201

21 เม.ย. 60 14.46-15.00

2

9 ห ้อง SC1-210

IT

21 เม.ย. 60 14.46-15.00

2

11 ห ้อง SC2-208

MCG

21 เม.ย. 60 15.00-15.15

3

5 ห ้อง SC2-507

IT

21 เม.ย. 60 15.16-15.30

3

11 ห ้อง SC2-208

IT

21 เม.ย. 60 15.46-16.00

3

14 ห ้อง SC1-206

IT

21 เม.ย. 60 16.16-16.30

3

9 ห ้อง SC1-210

MCG

21 เม.ย. 60 16.31-16.45

3

5 ห ้อง SC2-507

IT

21 เม.ย. 60 16.31-16.45

3

9 ห ้อง SC1-210

IT

21 เม.ย. 60 16.31-16.45

3

11 ห ้อง SC2-208

IT

21 เม.ย. 60 16.46-17.00

3

10 ห ้อง SC2-207

IT

22 เม.ย. 60 09.46-10.00

4

7 ห ้อง SC2-308

IT

22 เม.ย. 60 10.01-10.15

4

6 ห ้อง SC2-526

IT

22 เม.ย. 60 10.16-10.30

4

9 ห ้อง SC1-210

Status
(Nocameraready)
(Nocameraready)
(Nocameraready)

(Nocameraready)

(Nocameraready)

(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

นายเกรียงไกร จํานงค์พันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

นายธงชัย บรรจมารตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

นางสาวอภิญญา เทียบแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี

SID

Title

Track

Date

Time

537 การพัฒนาแอปพลิเคชันศูนย์รวมข ้อมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(No-camera-ready)
372 การพัฒนาระบบสัง่ อาหารร ้านสุก ี้ ผ่านแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารแอนดรอยด์ โดย
การชําระเงินผ่าน อินเทอร์เน็ ตแบงก์กงิ้
(No-camera-ready)
487 ระบบโอนเงินค่าโทรศัพท์ข ้ามเครือข่าย
(No-camera-ready)

IT

22 เม.ย. 60 10.16-10.30

IT

นายอานนท์ นามมา

Paralle R.No. Room
l

4

11 ห ้อง SC2-208

22 เม.ย. 60 10.31-10.45

4

9 ห ้อง SC1-210

IT

22 เม.ย. 60 10.31-10.45

4

4 ห ้อง SC2-314

343 ระบบสัง่ อาหารสําหรับผู ้ป่ วย

IT

21 เม.ย. 60 13.00-13.15

2

11 ห ้อง SC2-208

นายสกานต์ เจริญผล

448 การจัดการระบบคลังนํ้ าตาล

IT

21 เม.ย. 60 13.16-13.30

2

13 ห ้อง SC1-201

นางสาวพุทธมนต์

่ สําหรับประเมินความเสีย
่ งของ
140 แอพพลิเคชัน
โรคเบาหวาน
474 โปรแกรมติดตามข่าวสารสําหรับผู ้พิการทาง
สายตา
่ สนับสนุนการเยีย
่ มชมอุทยาน
584 แอพพลิเคชัน
มะม่วง
617 ระบบควบคุมเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าด ้วยบอร์ดราส
่ แอนดรอยด์
เบอร์รพ
ี่ าย ผ่านแอพพลิเคชัน
583 ระบบรดนํ้ าให ้ผักออร์แกนิกอัตโนมัต ิ

CI

21 เม.ย. 60 13.46-14.00

2

3 ห ้อง SC2-313/1

IT

21 เม.ย. 60 13.46-14.00

2

9 ห ้อง SC1-210

IT

21 เม.ย. 60 14.01-14.15

2

9 ห ้อง SC1-210

IoT

21 เม.ย. 60 14.46-15.00

2

4 ห ้อง SC2-314

IT

21 เม.ย. 60 15.31-15.45

3

8 ห ้อง SC1-207

245 โปรแกรมเข ้ารหัสเพือ
่ ปกป้ องข ้อมูล
BuzzCrypt
633 วินควิก โมบายล์แอปพลิเคชันเพือ
่ การ
้วิ
เรียกใช นมอเตอร์ไซค์รับจ ้างในท ้องถิน
่
่ แปลคําพูดเป็ นภาษามือ
267 แอพพลิเคชัน
(No-camera-ready)

CSN

21 เม.ย. 60 16.01-16.15

3

4 ห ้อง SC2-314

IT

22 เม.ย. 60 10.01-10.15

4

11 ห ้อง SC2-208

IT

22 เม.ย. 60 10.16-10.30

4

7 ห ้อง SC2-308

161 การประมาณค่านํ้ าหนักรถบรรทุกด ้วยการ
ประมวลผลภาพดิจท
ิ ล
ั
164 การทําแผนทีถ
่ นนขรุขระด ้วยเซ็นเซอร์วด
ั
ความเร่ง

KDM

21 เม.ย. 60 11.16-11.30

1

10 ห ้อง SC2-207

KDM

21 เม.ย. 60 11.16-11.30

1

9 ห ้อง SC1-210

ี ู
นายทักษิณ ดีสน
นายวัชรพล พลาหาญ
นางสาวสุนส
ิ า บุญญา
นายธีรศักดิ์ จ่าเพ็ง
นายยุทธพงษ์ พิมพระลับ
นายภานุวฒ
ั น์ ธุวสินธุ์
นายภาณุพงศ์ อุสมาน

่ มรัมย์
นายนรวิชญ์ เชือ
ั บัวแก ้ว
นายสันติชย

Status
(Nocameraready)
(Nocameraready)
(Nocameraready)

(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี

นายณั ฐพัฒน์ หนาสมัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นายสมชาย ชุมสาย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

ั จตุรภาค
นายฤทธิชย
นายจีรุตม์ รักสวนะ
นายตุรากร ได ้เปรียบ
นายวีรยุทธ สันติ
นางสาววนาลี วงค์ตะลา
นางสาวสุวนันท์ วงศ์แก ้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

นายภาณุวฒ
ั น์ พุ่มพันธชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

นายศุภณั ฐ ดาวเรือง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

นายสุรพศ หนูสง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

นายภาณุวฒ
ั น์ พุ่มพันธชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

นายสิทธานต์ เสือแก ้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

นายศุภณั ฐ ดาวเรือง

SID

Title

395 การวิเคราะห์เส ้นทางการกระจายสินค ้า
อาหารทะเลจากท่าเรือกัลปั งหาไปยังแหล่ง
้ ด ้วยระบบสารสนเทศภูมศ
รับซือ
ิ าสตร์
382 การพัฒนาเครือ
่ งสแกนเนอร์เลเซอร์สามมิต ิ
ต ้นทุนตํา่
665 ระบบบริการสหกิจศึกษา

Track

Date

Time

KDM

21 เม.ย. 60 11.31-11.45

KDM

Paralle R.No. Room
l

1

9 ห ้อง SC1-210

21 เม.ย. 60 16.31-16.45

3

3 ห ้อง SC2-313/1

IT

22 เม.ย. 60 10.16-10.30

4

4 ห ้อง SC2-314

IT
IT

21 เม.ย. 60 15.46-16.00
21 เม.ย. 60 16.16-16.30

3
3

13 ห ้อง SC1-201
10 ห ้อง SC2-207

CSN

21 เม.ย. 60 11.00-11.15

1

14 ห ้อง SC1-206

BI

21 เม.ย. 60 13.00-13.15

2

1 ห ้อง SC2-109

BI

21 เม.ย. 60 13.46-14.00

2

1 ห ้อง SC2-109

BI

21 เม.ย. 60 14.01-14.15

2

1 ห ้อง SC2-109

57 Information Request Price Update
System Autoliv Thailand Public
Company Limited
473 Mobile Application System the Thai oil
Public Company Limited(No-cameraready)
410 ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(No-camera-ready)

IT

21 เม.ย. 60 14.16-14.30

2

12 ห ้อง SC2-307

BI

21 เม.ย. 60 14.16-14.30

2

1 ห ้อง SC2-109

BI

21 เม.ย. 60 14.31-14.45

2

1 ห ้อง SC2-109

70 Online Management Equipment System
for Education: A Guidance Case Study
of Sripatum University-Chonburi
Campus(No-camera-ready)
371 ระบบสารสนเทศการแจ ้งขอเปลีย
่ นราคา
ึ ษา บริษัท ออโต ้ลิฟ
สินค ้า กรณีศก
(ประเทศไทย) จํากัด(No-camera-ready)

BI

21 เม.ย. 60 14.46-15.00

2

1 ห ้อง SC2-109

IT

21 เม.ย. 60 14.46-15.00

2

14 ห ้อง SC1-206

149 ระบบจองห ้องพักออนไลน์
105 ระบบ E-service(B.B.A.เพือ
่ ความเป็ นเลิศ ม.
รามคําแหง)
162 การพัฒนาโปรแกรมการบันทึกภาพ
เคลือ
่ นไหว
69 Electronic document control product
Quality For Royal Finishing Co., Ltd.
60 System storage permission to work in
the refinery for Star Petroleum Refining
Public Co.,Ltd.
64 Management Equipment Computer Thai
Oil Public Co., Ltd.(No-camera-ready)

Status

(Nocameraready)

(Nocameraready)
(Nocameraready)
(Nocameraready)
(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

นางสาวกัณญารัตน์ ราชวงค์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

นายฤทธิพงษ์ วงษ์ สรุ ย
ิ ะ

นายวีรกานต์ เสรีรุ่งเรืองกุล
นางสาวรุจริ า สุวรรณจักร์
นายเสรี จํานงค์ธรรม
ิ ธิ์ คนชาญ
นายอภิสท
นายธีรพงศ์ ขออ ้อมกลาง
นายณั ฎฐพล นัยวิรย
ิ ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

นายธนวัฒน์ เทีย
่ งธรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

นายธนกฤต กรานแก ้ว
นายธีรนันท์ ภูแ
่ จ ้ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

นายจงพบ เสโนฤทธิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

นายกชธัญ โชติขจรโกศล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวฉัตรกมล บุญโอฬาร

SID

Title

61 IT Contract Warning System of Daikin
Industries (Thailand) Ltd.
63 Information Request Price Update
System Autoliv Thailand Public
Company Limited
145 ระบบการควบคุมและตรวจสอบเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่าย
71 electronic commerce systems for
Diamond Sofa Co.,Ltd
่ ควบคุมเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
159 แอปพลิเคชัน
ระยะไกลผ่านระบบเครือข่าย(LAN)
68 Information System Management
Equipment
160 ระบบการจองเครือ
่ งคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ ต
141 การพัฒนาโปรแกรม Bandwidth Monitor
สําหรับตรวจสอบการใช ้งานในระบบเครือข่าย
(No-camera-ready)
59 A Development of Web based
Application for Computerized Preventive
Maintenance Management System
163 เครือ
่ งควบคุมออกซิเจนและอาหารอาหาร
สัตว์นํ้าอัตโนมัต ิ
65 Information System Managment
Equipment(No-camera-ready)

Track

Date

Time

BI

21 เม.ย. 60 15.00-15.15

IT

Paralle R.No. Room
l

3

1 ห ้อง SC2-109

21 เม.ย. 60 15.00-15.15

3

14 ห ้อง SC1-206

CSN

21 เม.ย. 60 15.00-15.15

3

4 ห ้อง SC2-314

BI

21 เม.ย. 60 15.16-15.30

3

1 ห ้อง SC2-109

CSN

21 เม.ย. 60 15.16-15.30

3

4 ห ้อง SC2-314

IT

21 เม.ย. 60 15.31-15.45

3

14 ห ้อง SC1-206

CSN

21 เม.ย. 60 15.46-16.00

3

4 ห ้อง SC2-314

CSN

21 เม.ย. 60 16.31-16.45

3

4 ห ้อง SC2-314

IT

22 เม.ย. 60 09.31-09.45

4

7 ห ้อง SC2-308

IT

22 เม.ย. 60 09.46-10.00

4

5 ห ้อง SC2-507

IT

22 เม.ย. 60 10.46-11.00

4

2 ห ้อง SC2-112

22 เม.ย. 60 10.46-11.00

4

1 ห ้อง SC2-109

22 เม.ย. 60 11.00-11.15

4

1 ห ้อง SC2-109

21 เม.ย. 60 11.31-11.45

1

6 ห ้อง SC2-526

67 Pricing & Revenue Management System BI
of Thai Lion Mentari Co., Ltd. (Nocamera-ready)
58 Management Candidate Data System
BI
Case Study Siam Denso Manufacturing
Co., Ltd.(No-camera-ready)
114 โมบายแอพพลิเคชันสําหรับสัง่ อาหารใน
IoT
ร ้านอาหารตามสัง่

Status

(Nocameraready)

(Nocameraready)
(Nocameraready)
(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาววันวิสาข์ ปราโมช

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวเขมิสรา คชานันท์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวอรพรรณ เมฆพายัพ,
นางสาวจันทร์จริ า กําชัยถาวร
รัตนะ
นางสาวอรทัย คงธรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์
ิ
มหาวิทยาลัยสวนดุสต

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล ้าเจ ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล ้าเจ ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล ้าเจ ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล ้าเจ ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล ้าเจ ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

SID

Title

218 การพัฒนาแอพพลิเคชันเพือ
่ หารายได ้จาก
ค่าโฆษณา : โปรแกรมทํานายโชคชะตา
ส่วนบุคคลบนระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารแอนดรอยด์
ั ผัส
579 การออกแบบเกมฝึ กทักษะการพิมพ์สม
สําหรับการเขียนโปรแกรม แบบปรับเหมาะ
603 ครูกลอน : เกมพัฒนาทักษะการแต่งกลอน
สุภาพ

Track

Date

Time

BI

21 เม.ย. 60 13.31-13.45

MCG

Paralle R.No. Room
l

2

1 ห ้อง SC2-109

21 เม.ย. 60 13.31-13.45

2

8 ห ้อง SC1-207

MCG

21 เม.ย. 60 13.31-13.45

2

5 ห ้อง SC2-507

602 ระบบตัดพยางค์และแปลงหน่วยเสียงสําหรับ
ตรวจกลอนสุภาพ
482 ระบบการจัดการการจองสนามฟุตบอลให ้เช่า
674 ระบบการเรียนรู ้ภาษามลายูท ้องถิน
่ บนเว็บ

CI

21 เม.ย. 60 15.46-16.00

3

3 ห ้อง SC2-313/1

IT
CE

22 เม.ย. 60 10.01-10.15
21 เม.ย. 60 11.46-12.00

4
1

4 ห ้อง SC2-314
7 ห ้อง SC2-308

126 แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มอ
ื ถือเพือ
่ คํานวณ
ปริมาณการใช ้ยาสําหรับเด็ก
569 ระบบสารสนเทศเพือ
่ คัดกรองผู ้ป่ วย
โรคเบาหวาน(No-camera-ready)

IT

21 เม.ย. 60 13.31-13.45

2

11 ห ้อง SC2-208

CSN

21 เม.ย. 60 16.16-16.30

3

4 ห ้อง SC2-314

นายวุฒภ
ิ ัทร เถือ
่ นคํา

248 ซอฟต์แวร์การตรวจจับความเร็วยานพาหนะ

DSA

21 เม.ย. 60 11.31-11.45

1

2 ห ้อง SC2-112

นางสาวอัจฉริยา กล ้าหาญ,
นางสาวสุกญ
ั ญา พันธ์น ้อย

615 การตัดคําอย่างปลอดภัยโดยใช ้พจนานุกรม
สําหรับทําดัชนีฐานข ้อมูลเอกสารภาษาไทย

DSA

21 เม.ย. 60 11.46-12.00

1

3 ห ้อง SC2-313/1

นางสาวรินรดี บุตรศรี,
นางสาวพรชนก วีระเพ็ชร์,
นางสาวพิชามญชุ์ จันทร์สกุล
พร, นางสาวพิมพ์ชนก สงสว่าง
นางสาวจุฑาทิพย์ พิกล
ุ เงิน,
นางสาวประภัสสรา ศิลปชัย

้ ในดินผ่านแอปพลิเค
671 การตรวจวัดค่าความชืน
ชันบนแอนดรอยด์

IoT

21 เม.ย. 60 11.46-12.00

1

6 ห ้อง SC2-526

488 แอนดรอยด์แอปพลิเคชันสําหรับแนะนํ ายา
สามัญเพือ
่ รักษาโรคเบือ
้ งต ้นโดยใช ้ต ้นไม ้
ตัดสินใจ
678 แอปพลิเคชันแจ ้งเตือนเมือ
่ เข ้าใกล ้ตําแหน่ง
บนแอนดรอยด์

IT

21 เม.ย. 60 13.46-14.00

2

13 ห ้อง SC1-201

IT

21 เม.ย. 60 14.01-14.15

2

13 ห ้อง SC1-201

์ อก
นายชาญวิชญ์ ประสิทธิน
นายกฤษฎา พรหมมุณี
นางสาววชิรญาณ์ จันทร์เอียด
นางสาวจิตรามาศ เล็กอรุณ

นางสาวกชกร แวววงษ์ ทอง,
นายศตายุ เขียวเขิน นายสิ
รวิชญ์ เกษตรเวทิน, นายสุ
ภัตต์ เอมชาวนา

Status

(Nocameraready)

AUCC2017

ตารางการนําเสนอแบบ Oral Presentation

University

Name

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล ้าเจ ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล ้าเจ ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล ้าเจ ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล ้าเจ ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล ้าเจ ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

นางสาวทิวาพร สังข์ช,ู
นางสาวนรีพัฒน์ ปั ฐวีวฒ
ั น,
โชติ นายพีรวัส ใจหาญ
นายภูม ิ ธรรมาวุฒก
ิ ล
ุ , นายภูว
รินทร์ จานะพร, นางสาวศิระ
ศักดิเ์ ลิศวิไล
นายกฤตภาส ปูนจีน, นาย
กําจร สายใหม, นายณั ฐศิษฏ์
มะหะหมัด
นายสิทธิกร อริยมงคลชัย,
นายศุภากร อริยมงคลชัย
นางสาวปาจรีย ์ คําพะวงศ์,
นายพงศธร แสนท ้าว, นาย
ุ
อานนท์ ยินดีสข

SID

Title

Track

Date

Time

616 เกมเพ็ทฟิ ตบนแอนดรอยด์จากอุปกรณ์
ติดตามการออกกําลังกาย

MCG

21 เม.ย. 60 14.31-14.45

658 โปรแกรมแจ ้งเตือนการขอความช่วยเหลือ
ของผู ้พิการ

SE

313 อุปกรณ์ตรวจวัดและแจ ้งเตือนระดับรังสียวู ี
ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน

Paralle R.No. Room
l

2

8 ห ้อง SC1-207

21 เม.ย. 60 14.46-15.00

2

6 ห ้อง SC2-526

IoT

21 เม.ย. 60 15.46-16.00

3

7 ห ้อง SC2-308

530 แอนดรอยด์แอปพลิเคชันควบคุมรถนั่ง
อัตโนมัตต
ิ ้นแบบ

IoT

21 เม.ย. 60 16.16-16.30

3

7 ห ้อง SC2-308

่ ช่วยคํานวณและวิเคราะห์
550 เว็บแอพพลิเคชัน
งบการเงินเพือ
่ ธุรกิจ SMEs

BI

21 เม.ย. 60 16.31-16.45

3

1 ห ้อง SC2-109

Status

