
เวลา กลุ่ม อ.ที่ปรกึษาหลัก อ.ที่ปรกึษารอง อ.กรรมการ

16.30 - 17.45 น. ระบบจัดการค าส่ังซ้ือธรุกิจขายส่งประเภทพอ่ค้าคนกลาง:กรณีศึกษา ร้านทพิย์วารี ผศ.นุชนาฎ อ.ดวงเพญ็ อ.ดร.ศิวดล

เวลา กลุ่ม อ.ที่ปรกึษาหลัก อ.ที่ปรกึษารอง อ.กรรมการ

16.30 - 17.45 น. ระบบควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟา้อัตโนมัติโดยการตรวจจับการเคลือนไหว ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ อ.ดร.ปาริฉัตร ผศ.ดร.ฐิติพงษ์

17.45 - 19.00 น. ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการจัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปี ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ อ.ดวงเพญ็ ผศ.นุชนาฎ

16.30 - 17.45 น. การพฒันาระบบเชี่ยวชาญการปลูกข้าวในจังหวดัชัยนาท อ.ดร.กายรัฐ ผศ.นุชนาฎ อ.ดร.วรัญญา

17.45 - 19.00 น. การออกแบบและก าหนดเส้นทางบนระบบเครือข่ายไอพด้ีวยวธิ ีBranch Exchange อ.ดร.กายรัฐ อ.ดร.ศิวดล อ.ดร.วรัญญา

09.00 - 10.15 น. การหาข้อมูลที่เหมาะสมและการปรับระดับทกัษะการเขียนโปรแกรม อ.ดร.ศิวดล อ.ดร.กายรัฐ อ.ดวงเพญ็

15.00 - 16.15 น. ระบบการจัดการหอพกัออนไลน์ อ.ดวงเพญ็ อ.ดร.ศิวดล ผศ.นุชนาฎ

เวลา กลุ่ม อ.ที่ปรกึษาหลัก อ.ที่ปรกึษารอง อ.กรรมการ

16.30 - 17.45 น. ระบบควบคุมการจัดแบนด์วดิทส์ าหรับการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก อ.ดร.กายรัฐ อ.ดร.จักกริช อ.ดวงเพญ็

17.45 - 19.00 น. การส ารวจความพงึพอใจในการใช้บริการจากภาพวดีีโอ อ.ดร.ปาริฉัตร อ.ดร.จักกริช อ.ดร.วรัญญา

 หอ้งสอบ หอ้งประชุมภาคฯ

 หอ้งสอบ E8404

                                                                                                                  Update : 2 May, 2016 [Time : 2:02 p.m.]

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

หอ้งสอบ หอ้งประชุมภาควิชาฯ

ตารางสอบการน าเสนอโครงงานวิชา 02204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันจันทรท์ี่ 2 พฤษภาคม 2559 

หอ้งสอบ E8404

หอ้งสอบ E8403

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559



                                                                                                                  Update : 2 May, 2016 [Time : 2:02 p.m.]

ตารางสอบการน าเสนอโครงงานวิชา 02204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา กลุ่ม อ.ที่ปรกึษาหลัก อ.ที่ปรกึษารอง อ.กรรมการ

16.30 - 17.45 น. อุปกรณ์วดัค่าภายในรถยนต์ ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ อ.ดร.ปาริฉัตร อ.ดร.พเิชษฐ์

17.45 - 19.00 น. เคร่ืองขายเส้ืออัตโนมัติ อ.ดร.ปาริฉัตร ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ อ.ดร.กายรัฐ

16.30 - 17.45 น. โดรนสังเกตการณ์ควบคุมผ่านเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ อ.ดร.จักกริช อ.ดร.ศิวดล

17.45 - 19.00 น. โดรนถ่ายภาพเซลฟี่ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ อ.ดร.ศิวดล อ.ดร.พเิชษฐ์

16.30 - 17.45 น. ระบบแจ้งเตือนการจองคิวร้านอาหารบนระบบปฏบิติัการแอนดรอยด์ ผศ.นุชนาฎ อ.ดร.กายรัฐ อ.ดร.วรัญญา

17.45 - 19.00 น. การปรับปรุงการรู้จ าตัวเลขอารบกิจากลายมือส าหรับระบรุหสัผู้สอบบนกระดาษค าตอบแบบปรนัย ผศ.นุชนาฎ อ.ดวงเพญ็ อ.ดร.วรัญญา

เวลา กลุ่ม อ.ที่ปรกึษาหลัก อ.ที่ปรกึษารอง อ.กรรมการ

16.30 - 17.45 น. ระบบส่ังงานไฟเล้ียวอัตโนมัติ ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ อ.ดร.พเิชษฐ์

17.45 - 19.00 น. ระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดในการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ อ.ดร.กายรัฐ อ.ดร.พเิชษฐ์

16.30 - 17.45 น. แอพพลิเคชั่นปรับขนาดภาพอัตโนมัติโดยวธิ ีSeam Carving อ.ดร.ปาริฉัตร อ.ดร.จักกริช อ.ดร.วรัญญา

19.00 - 20.15 น. ระบบวดักระแสไฟฟา้และแสดงผลสามมิติ อ.ดร.จักกริช ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์

17.45 - 19.00 น. ระบบตรวจข้อสอบปรนัยแบบฝนบนระบบปฏบิติัการแอนดรอยด์ ผศ.นุชนาฎ อ.ดร.ปาริฉัตร อ.ดร.วรัญญา

หอ้งสอบ E8404

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559

หอ้งสอบ E8403

หอ้งสอบ หอ้งประชุมภาควิชาฯ

หอ้งสอบ E8405

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559

 หอ้งสอบ E8403

หอ้งสอบ E8405



                                                                                                                  Update : 2 May, 2016 [Time : 2:02 p.m.]

ตารางสอบการน าเสนอโครงงานวิชา 02204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา กลุ่ม อ.ที่ปรกึษาหลัก อ.ที่ปรกึษารอง อ.กรรมการ

16.30 - 17.45 น. การออกแบบลักษณะการแสดงออกของยีนแบบใหม่ด้วยขั้นตอนวธิเีชิงพนัธกุรรม อ.ดร.จักกริช อ.ดร.ปาริฉัตร อ.ดร.วรัญญา

17.45 - 19.00 น. เคร่ืองวดัค่าทางเทคนิคจากลูกกอล์ฟ อ.ดร.จักกริช ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ อ.ดร.พเิชษฐ์

เวลา กลุ่ม อ.ที่ปรกึษาหลัก อ.ที่ปรกึษารอง อ.กรรมการ

09.00 - 10.15 น. แอพพลิเคชั่นแบบประเมินความเส่ียงต่อภาวะความผิดปกติทางสุขภาพจิต บนระบบปฏบิติัการแอนดรอยด์ อ.ดวงเพญ็ อ.ดร.ศิวดล อ.ดร.กายรัฐ

16.30 - 17.45 น. วตัถุ 3 มิติจาก Depth Sensor Camera  และ 3D Printer อ.ดร.จักกริช ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ อ.ดร.พเิชษฐ์

17.45 - 19.00 น. การจ าลองโครงสร้างของดีเอ็นเอแบบสามมิติ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ อ.ดร.จักกริช อ.ดร.พเิชษฐ์

หอ้งสอบ E8303

วันศุกรท์ี่ 13 พฤษภาคม 2559

หอ้งสอบ หอ้งประชุมภาควิชาฯ

วันพฤหสับดีที่ 12 พฤษภาคม 2559

หอ้งสอบ E8301


