
เวลา

08:00-08:45 น.

08:45-09:00 น.

09:00-09:15 น.

หอง 75-203 (N) หอง 75-204 (M) หอง 75-303 (C) หอง 75-304 (I)

09:15-09:35 น. ผลเฉลยแม นตรงของสมการเชิงอนุพันธ-ย อย

เศษส วน KP-BBM

ตัวแบบการระบาดภายใตกฎแรงโนมถ วง

ของการเคลื่อนที่ของประชากร

เว็บแอพพลิเคชั่นช วยวิเคราะห-งบการเงิน

เพื่อพิจารณาความเสี่ยง

การตรวจสอบคุณภาพรําสดที่เหมาะสม  

เพื่อใชในการผลิตอาหารสัตว-

09:35-09:55 น. การประยุกต-ใชตนทุนฐานกิจกรรมและ

โปรแกรมเชิงเสนจํานวนเต็มสําหรับการวาง

แผนการผลิต กรณีศึกษาบริษัทผลิตจิวเวอร-รี่

การศึกษาไบเฟอร-เคชั่นในแบบจําลอง       

ที่มีความล าชาของดื้อยา

ระบบการทดสอบออนไลน-แบบปรับเหมาะ

ดวยคอมพิวเตอร-

การเปรียบเทียบมูลค าออปชันสําหรับ      

ออปชันดัชนี SET50

09:55-10:15 น. การแปลงอาบูทและระเบียบวิธีโฮโมโทปP

เพอร-เทอร-เบชันแบบใหม  สําหรับการหา   

ผลเฉลยของสมการวิสคัซเบอร-เกอร-คู 

การลดสัญญาณรบกวนของดัชนีความ

แตกต างของพืชพรรณจากภาพถ าย

ดาวเทียมระบบโมดีสโดยใชวิธีตัวกรองคาล

มานแบบขยาย

เว็บแอพพลิเคชั่น : เครื่องมือสําหรับการ

วิเคราะห-ลักษณะผูใชงานเฟสบุค

การเปรียบเทียบการประมาณ

ค าพารามิเตอร-ดวยการจําลองขอมูล        

ความเสียหายทางดานประกันวินาศภัย

นําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 78

กําหนดการ โครงการการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด�านคณิตศาสตร�ประยุกต� ครั้งที่ 6  ประจําป% 2560

The 6th Undergraduate in Applied Mathematics Conference (UAMC 2017)

วันเสาร�ที่  29  เมษายน พ.ศ. 2560

ณ คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ

ลงทะเบียนและติดตั้งโปสเตอร-

พิธีเป[ด ณ หอง 78-223

กิจกรรม

ประชุมชี้แจงกรรมการตัดสิน ณ หอง 78-223

นําเสนอผลงานแบบ Oral Presentation หอง 75-203, 75-204, 75-303, 75-304



10:15-10:30 น.

10:30-10:50 น. การวิเคราะห-ความสัมพันธ-ระหว างการ

ลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ        

ของประเทศไทย

แบบจําลองการแพร ระบาดไวรัสบน

โทรศัพท-มือถือ SEIQR

การจัดตารางสอนและตารางสอบของ

ภาควิชาคณิตศาสตร- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดวยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

การวิเคราะห-ทําเลที่ตั้งศูนย-รับซื้อ           

ยางพาราแท งเพื่อการส งออก

10:50-11:10 น. การซ อมแซมภาพที่ใชการแปรผันรวม

สําหรับภาพสี

แบบจําลองทางคณิตศาสตร-ของโรคหอบหืด

จากหมอกควันทางภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย

การตรวจจับวัตถุจากภาพถ ายเพื่อการระบุ

ขนาดรองเทาในระบบการคาอิเล็กทรอนิกส-

การใชสูตร Benjamin Graham และตัวเลข

ของ Graham ในการตัดสินใจซื้อขายหุนใน

ตลาดหุนไทย

11:10-11:30 น. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบค าสีผลิตภัณฑ-

ไก ทอดดวยระบบวิเคราะห-เชิงภาพถ าย

การพัฒนาวิธีการวัดปริมาณฝุhนแบบต อเนื่อง

สําหรับอาหารไก ชนิดเม็ดตัด

การประยุกต-ใช interval valued fuzzy 

sets ในการขยายขนาดของภาพดิจิตอลใน

ระบบสี RGB

การศึกษาอัตราค าจางของช าง อางอิง

มาตรฐานองค-การแรงงานระหว างประเทศ 

เฉพาะกรณีบริษัทพรอมเทคโนเซอร-วิส

จํากัด ที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร- 

มหาวิทยาลัยมหิดล

11:30-11:50 น. การสมดุลกําลังคนในสายการผลิตขั้นตอน

การคัดเนื้อและขั้นตอน Precook

การศึกษาแบบจําลองสําหรับน้ําหนักตัวที่

เหมาะสมภายใตการควบคุมอาหารและการ

ออกกําลังกาย

แอปพลิเคชันคํานวณค าโอนอสังหาริมทรัพย- การออกแบบแผนการผลิตและการจัดการ

สินคาคงคลัง

11:50-13:00 น.

13:00-13:20 น. คําตอบแม นตรงแบบใหม ของสมการเชิง

อนุพันธ-ย อยอันดับเศษส วน Jimbo-Miwa 

มิติ (3+1) โดยใชวิธีการกระจาย (G'/G) แบบ

ใหม 

แบบจําลอง EOQ เพื่อจัดสรรงบประมาณใน

การสั่งซื้อสินคา

ระบบแนะนําหนังสือ การทดสอบเลือกหุนใน set 100             

โดยการคิดลดเงินปyนผล

พักรับประทานอาหารว างและเครื่องดื่ม

พักรับประทานอาหารกลางวัน หอง 78-216 และ 78-223



13:20-13:40 น. ผลเฉลยของบางสมการฟอกเกอร--แพลงค-เชิง

เศษส วน ระยะทาง-เวลาแบบไม เชิงเสนโดย

ใชวิธีการแปลงธรรมชาติและระเบียบโฮโม

โทพีเพอร-เทอร-เบชัน

-

ขั้นตอนวิธีใหม ดําเนินการตามแนวนอนให

เป{นเมตริกซ-สามเหลี่ยมบน  โดยสมาชิกคง

เป{นจํานวนเต็ม

การวิเคราะห-ความสัมพันธ-ระหว างคณะ     

ที่ผูกูศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลกับ

สถานภาพการเป{นหนี้กองทุนใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา(กยศ.)

13:40-14:00 น. การผลิตแก|สมีเทนจากขยะโดยวิธีฝyงกลบ

-

การหาบริเวณที่เหมาะสมในการตั้งจุด

บริการประชาชน ช วงเทศกาลปPใหม  โดยใช

วิธีการแบ งกลุ มแบบ K-means

การเปรียบเทียบตัวแบบ ARIMA และตัว

แบบการผสมระหว างตัวแบบ ARIMA และ

การถดถอยโพลิโนเมียล ในการพยากรณ-

มูลค าการส งออกน้ํามันพืชและสัตว-ของ

ประเทศไทย

14:00-14:20 น.

- - -

การศึกษาเกี่ยวกับการคํานวณอัตราเบี้ย

ประกันภัยรถยนต-สําหรับการขยายทุน

ประกันภัย

14:20-14:35 น.

14:35-15:30 น.

15:30-16:00 น.

16:00-16:30 น. พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีป[ด ณ หอง 78-223

พิธีป[ด โดย ผศ.ดร.รจิต วัฒนสินธุ- นายกสมาคมคณิตศาสตร-แห งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ-

การตัดสินการนําเสนอผลงานแบบ Oral Presentation และ แบบ Poster Presentation (หอง 78-203)

แนะนําหลักสูตรโดยเจาภาพร วม 4 สถาบัน / เก็บโปสเตอร-

พักรับประทานอาหารว างและเครื่องดื่ม


