กำหนดการนำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT 2016
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ห้อง Hornbill Ballroom 1
26 ต.ค.
ห้อง Hornbill Ballroom 1
10.45 [20] การจำแนกปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่เกิดความผิดพร่องสองรูปแบบพร้อมกัน
ผู้เแต่ง ชาญณรงค์ หนูอินทร์ และ มาลีรัตน์ โสดานิล
ผู้นำเสนอ ชาญณรงค์ หนูอินทร์
11.00 [35] การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบตรวจแก้คำผิดภาษาอังกฤษโดยใช้มีมีติกอัลกอริทึม
ผู้เแต่ง กริช สมกันธา และ วิไลพร กุลตังวัฒนา
ผู้นำเสนอ กริช สมกันธา
11.15 [131] ต้นแบบการติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือช่วยค้นหาเส้นทางการดาวน์โหลดบนเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์
ผู้เแต่ง ยุรนันท์ มูซอ และ ธงชัย แก้วกิริยา
ผู้นำเสนอ ยุรนันท์ มูซอ
11.30 [36] ระบบการพยากรณ์ราคาและปริมาณผลผลิตอ้อยออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้เแต่ง วิไลพร กุลตังวัฒนา ธัญญาเนตร ชัยพล ชุติพร จันทร์มาลา กริช สมกันธา และ เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน
ผู้นำเสนอ วิไลพร กุลตังวัฒนา
11.45 [113] การวิเคราะห์โครงข่ายประตูระบายน้ำด้วยความเป็นศูนย์กลางระหว่างความสัมพันธ์ร่วมกับกระแสการไหลสูงสุด
ผู้เแต่ง พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ สุนันฑา สดสี และ พยุง มีสัจ
ผู้นำเสนอ พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ
12.00 [129] การพัฒนาระบบพยากรณ์กลุ่มเป้าหมายลูกค้าประกันชีวิต โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม และต้นไม้ตัดสินใจ
ผู้เแต่ง พัทธนันท์ เดชธนบดี และ ธงชัย แก้วกิริยา
ผู้นำเสนอ พัทธนันท์ เดชธนบดี
12.15
รับประทานอาหารกลางวัน

26 ต.ค.
ห้อง Hornbill Ballroom 1
13.15 [84] ระบบเก็งกำไรตลาดหุ้นด้วยการถัวเฉลี่ย
ผู้เแต่ง วิศิษฏ์ ศรีมาลา และ แ วีระพันธ์
ผู้นำเสนอ วิศิษฏ์ ศรีมาลา
13.30 [50] การพยากรณ์การใช้งานพลังงานไฟฟ้าระยะสั้นโดยใช้เทคนิคเอกซ์โพเนนเชียลสำหรับระบบเชื่อมโยงข้อมูลและระบบเลือกใช้แหล่งพลังงานภายในบ้าน
ผู้เแต่ง อิทธิ เสาวพรรณ และ วาทิต เบญจพลกุล
ผู้นำเสนอ อิทธิ เสาวพรรณ
13.45 [85] การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูลมะเร็งด้วยเทคนิคการสืบค้นเชิงความหมาย
ผู้เแต่ง สุภาพร เกิดกิจ และ พยุง มีสัจ
ผู้นำเสนอ สุภาพร เกิดกิจ
14.00 [3] การพัฒนาตัวแบบพยากรณ์การจบการศึกษาและกรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้
ผู้เแต่ง อัตพล คุณเลิศ และ จุมพล ทองจำรูญ
ผู้นำเสนอ อัตพล คุณเลิศ
14.15 [110] การวิเคราะห์ความผิดปกติข้อมูลการใช้ไฟฟ้าด้วยนาอีฟเบย์
ผู้เแต่ง วุฒิชัย กำจรกิตติคุณ และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
ผู้นำเสนอ วุฒิชัย กำจรกิตติคุณ
14.30 [39] ระบบการพยากรณ์เพื่อการวางแผนจัดซื้อดอกไม้ กรณีศึกษาร้านดอกไม้แห้งลายดอก
ผู้เแต่ง จารุวรรณ สุระเสียง จิราพัชร จุลพันธ์ และ สุกัญญา ยิ้มงาม
ผู้นำเสนอ จารุวรรณ สุระเสียง
14.45 [111] ระบบติดตามกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบทันที สำหรับประเมินการเคลื่อนไหวและความเสี่ยงในการหกล้มในผู้สูงอายุ
ผู้เแต่ง กิตติศักดิ์ บัวบก สุภัสสรา จีนบุญมี วัศวี แสนศรีมหาชัย และ มานะชัย โต๊ะชูดี
ผู้นำเสนอ นายกิตติศักดิ์ บัวบก
15.00 [48] การคัดกรองสุขภาพสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโดยใช้เหมืองข้อมูล
ผู้เแต่ง สุพาพร บรรดาศักดิ์ เบญญาภา ศรีสว่าง และ สุภาวดี ทองคำ
ผู้นำเสนอ สุพาพร บรรดาศักดิ์

26 ต.ค.
ห้อง Hornbill Ballroom 1
15.15 [2] การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมด้านวินัยในตนเองที่ส่งผลต่อระดับผลการเรียนของนักศึกษา ด้วยเทคนิค
เหมืองข้อมูล
ผู้เแต่ง สุกิจ คูชัยสิทธิ์ และ เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์
ผู้นำเสนอ นายสุกิจ คูชัยสิทธิ์
15.30
รับประทานอาหารว่าง
15.45 [43] การวิเคราะห์หลักทรัพย์ใน SET High Dividend 30 โดยใช้การจัดกลุ่มแบบลำดับชั้น
ผู้เแต่ง ถาวรีย์ สุขเกษม และ สุนิสา ริมเจริญ
ผู้นำเสนอ นางสาวถาวรีย์ สุขเกษม
16.00 [1] ระบบแนะนำการปลูกพืชเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจกรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำ
ผู้เแต่ง ณัฐวดี หงษ์บุญมี และ คฑายุทธ อินต๊ะสาร
ผู้นำเสนอ นางสาวณัฐวดี หงษ์บุญมี
16.15 [141] แบบจำลองการทำเหมืองข้อมูลกระดานสนทนาออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวโดยใช้กฎความสัมพันธ์
ผู้เแต่ง สุใลหมาน สันเกาะ และ กาญจนา ทองกลิ่น
ผู้นำเสนอ นายสุใลหมาน สันเกาะ
16.30 [12] การใช้ Word Cloud เพื่อสนับสนุนงานบริการสารสนเทศของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ผู้เแต่ง รตานา ยามาเจริญ และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล
ผู้นำเสนอ นางสาวรตานา ยามาเจริญ

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ห้อง Hornbill Ballroom 2
26 ต.ค.
ห้อง Hornbill Ballroom 2
10.45 [78] การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสริมสำหรับเพิ่มประสบการณ์การท่องโลกวรรณคดี
ผู้เแต่ง ปิยะฉัตร จารุจินดา, ดิศานุวัตร วรจิรกาล และ ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ
ผู้นำเสนอ นายดิศานุวัตร วรจิรกาล
11.00 [124] การประยุกต์เกมเอนจิ้นในการแสดงผลแบบโฮโลแกรม 3 มิติ
ผู้เแต่ง โกสินทร์ กาฬรัตน์, ภาคภูมิ สังข์ช่วย, อนุวัฒน์ อ่ำทอง และแคทลียา ยาฝาด
ผู้นำเสนอ นายโกสินทร์ กาฬรัตน์
11.15 [109] การวัดตัวโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน
ผู้เแต่ง ชาลี แก้วรัตน์ และ พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
ผู้นำเสนอ นายชาลี แก้วรัตน์
11.30 [37] การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติแบบโต้ตอบเสมือนจริงด้วยวีอาร์
ผู้เแต่ง สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์, มานะ โสภา, ปิยสุดา ตันเลิศ และ ปิยวัจน์ ค้าสบาย
ผู้นำเสนอ นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์
11.45 [123] หนังสือรุ่น 3 มิติผ่านรูปแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง
ผู้เแต่ง โกสินทร์ กาฬรัตน์, อรุณ เพชรรัตน์, อรุณกมล จันทรส และ ศุภลักษณ์ จีรพงศ์
ผู้นำเสนอ นายโกสินทร์ กาฬรัตน์
12.00 [5] การพัฒนาโปรแกรมควบคุมพาวเวอร์พอยท์สำหรับการนำเสนองานโดยใช้กล้องคีเนค
ผู้เแต่ง ภูวดล ศิริกองธรรม
ผู้นำเสนอ นายภูวดล ศิริกองธรรม
12.15
รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 [96] ระบบนำทางท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์โดยใช้เทคโนโลยีระบุพิกัดตำแหน่งและความเป็นจริงเสริม
ผู้เแต่ง กรัญญา สิทธิสงวน และอรวรรณ เชาวลิต
ผู้นำเสนอ น.ส.กรัญญา สิทธิสงวน

26 ต.ค.
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13.30 [77] การวัดประสิทธิภาพส่วนต่อประสานกับผู้ใช้เว็บไซต์ Responsive Web Design แบบ One page Theme
ผู้เแต่ง นิลาวัณย์ คงสวัสดิ์, ธนดล บุญวงศ์, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และ ญาณพัฒน์ ชูชื่น
ผู้นำเสนอ นางสาวนิลาวัณย์ คงสวัสดิ์
13.45 [88] เกมบนโปรแกรมเชิงจินตภาพ และ แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ
ผู้เแต่ง บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ และ พนมพร ดอกประโคน
ผู้นำเสนอ นายบัญญพนต์ พูลสวัสดิ์
14.00 [90] การพัฒนาต้นแบบเกมสำหรับเรียนรู้กฏ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและและอบรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน
ผู้เแต่ง กรุณา แย้มพราย, ศุภวัฒน์ ทิพย์สิงห์, อิสระพงศ์ ทรงทองคำ, รวิภา ห่อเพชร, วรพล มาตรศรี, บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ และ วิลาวัลย์ อินทรชำนาญ
ผู้นำเสนอ นางสาวกรุณา แย้มพราย
14.15 [23] โลกของผู้ใหญ่จะเปลี่ยนไปเพราะเกม
ผู้เแต่ง วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ, ปิยลักษณ์ พงษ์ทวีวิรัตน์
ผู้นำเสนอ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ
14.30 [InCIT20] Automatic 3D Model Reconstruction
ผู้เแต่ง Nat Anuntalabhochai, Kuntpong Woraratpanya and Natapon Pantuwong
ผู้นำเสนอ นายณัฐ อนันตลาโภชัย
14.45 [53] การวัดประสิทธิภาพหน่วยบันทึกข้อมูลเครือข่ายด้วย Solid State Hard Drive (SSD) สำหรับศูนย์ข้อมูล
ผู้เแต่ง ธนัท วงศ์สวัสดิ์ นิอิสมาน ตูแวงีงิง กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และยุพดี อินทสร
ผู้นำเสนอ นายธนัท วงศ์สวัสดิ์
15.00 [14] ประสิทธิภาพของการดำเนินการกับข้อมูลขนาดใหญ่ในเมมแคช:การวิเคราะห์ด้วยภาษาจาวาและภาษาซี
ผู้เแต่ง ณัฐษิมา สุรเดช และ วิลาวัลย์ ยาทองคำ
ผู้นำเสนอ นางสาวณัฐษิมา สุรเดช
15.15 [101] การลดปริมาณการจราจรเครือข่ายในระบบเครือข่ายพื้นที่เสมือน
ผู้เแต่ง Cherngchai Naramittakapong และ Sasiwimol Hongma
ผู้นำเสนอ นายเชิงชาย เนรมิตตกพงศ์
15.30
รับประทานอาหารว่าง
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15.45 [134] การวิเคราะห์ข้อมูลล็อกของระบบตรวจสอบตัวตนสำหรับเครือข่ายไร้สาย
ผู้เแต่ง ธัญริญฑ์ เพชรสาม และ ชนันท์กรณ์ จันแดง
ผู้นำเสนอ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
16.00 [136] สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สำหรับระบบเฝ้าระวัง VoIP อิงตามโพรโทคอลเอสเอ็นเอ็มพี
ผู้เแต่ง จรูญศักดิ์ ภู่พงศ์ และ ชนันท์กรณ์ จันแดง
ผู้นำเสนอ นายจรูญศักดิ์ ภู่พงษ์
16.15 [142] วิธีการกระจายข้อมูลบนพื้นฐานคลาวด์ (Store-Carry-Broadcast-Cloud-Based) สำหรับเครือข่ายยานพาหนะ
ผู้เแต่ง วาทิน ใจบุญ และ จิรวัฒน์ แท่นทอง
ผู้นำเสนอ นายวาทิน ใจบุญ
16.30 [143] การปรับปรุงกลไกการรับส่งข้อมูลให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการแบ่งเป็นคลัสเตอร์ย่อยในระบบเครือข่ายยานพาหนะที่เน้นเนื้อหาเป็นศูนย์กลาง
ผู้เแต่ง แสงเดือน ชูทอง และ จิรวัฒน์ แท่นทอง
ผู้นำเสนอ แสงเดือน ชูทอง
16.45 [127] การประเมินประสิทธิภาพ Video Caching แบบรวมศูนย์และแบบกระจายบนโครงข่าย LTE
ผู้เแต่ง Niramol Srichoti และ ธนัญ จารุวิทยโกวิท
ผู้นำเสนอ นางสาวนิรมล ศรีโชติ
17.00 [51] การศึกษาพารามิเตอร์ของแบบจำลองการสูญเสียสัญญาณภายในอาคารที่มีปัจจัยลดทอนด้วยผนัง สำหรับแอคเซสพอยต์ไร้สายที่ย่านความถี่ 2.4 และ
5.3 GHz
ผู้เแต่ง พัชญา บรรจงดวง ภัทรชาติ โกมลกิติ และ เชาวน์ดิศ อัศวกุล
ผู้นำเสนอ นางสาวพัชญา บรรจงดวง
17.15 [80] ระบบปรับปรุงและป้องกันภัยคุกคามบนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ
ผู้เแต่ง Wichapong Kua-Arun, Chaiyaporn Khemapatapan และ Anurak Choeichum
ผู้นำเสนอ นายวิชญ์พงศ์ เกื้ออรุณ
17.30 [InCIT16] Modified BERS+ for Energy Efficiency in Mobile Ad Hoc Network
ผู้เแต่ง Chanakan Phankaew, Worrawat Narongkhachavana and Sumet Prabhavat.
ผู้นำเสนอ นางสาวชนากานต์ พันธ์แก้ว
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10.45 [44] การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบน้ำมันหม้อแปลง โดยใช้วิธี Dissolved Gas Analysis (DGA)
ผู้เแต่ง กมลลักษณ์ ชัยดี และ เอกชัย ชัยดี
ผู้นำเสนอ นางกมลลักษณ์ ชัยดี
11.00 [63] การปรับช่วงเวลาในการส่งข้อมูลและระดับคุณภาพการให้บริการบนโปรโตคอล MQTT ในเครือข่ายแห่งสรรพสิ่ง
ผู้เแต่ง ณัฐกิตติ์ วัชรเธียรสกุล และ ปานวิทย์ ธุวะนุติ
ผู้นำเสนอ นายปานวิทย์ ธุวะนุติ
11.15 [76] การพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณในรูปแบบของแบบจำลองต้นแบบ (PROTOTYPE MODEL : PRM)
ผู้เแต่ง สุชาดา พรหมโคตร วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ณัฐพล จันทร์ปาน และธนัตถ์ วิจิตรปัญญา.
ผู้นำเสนอ นางสุชาดา พรหมโคตร
11.30 [91] การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการข้อมูลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสะพลี
ผู้เแต่ง ศศิพัชร บุญขวัญ ศิริพันธ์ เทพมาก และศิวพร ถาวรวงศา
ผู้นำเสนอ นางสาวศศิพัชร บุญขวัญ
11.45 [97] แอปพลิเคชัน ฟิกซิ
ผู้เแต่ง อติชาต หวังดุล และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
ผู้นำเสนอ นายอติชาต หวังดุล
12.00 [106] การศึกษาแนวทางการสืบสวนหาพยานหลักฐานดิจิทัลสำหรับกรณีการใช้เทคโนโลยีไอพีทีวี (IPTV) ในการกระทำความผิด
ผู้เแต่ง ภีมพศ เกตุเทศ และ สานนท์ ฉิมมณี
ผู้นำเสนอ พ.ต.ต.ภีมพศ เกตุเทศ
12.15
รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 [57] การระบุโอกาสสำหรับการย้ายเมท็อดโดยใช้เกณฑ์ของลาปลาซ
ผู้เแต่ง ศศิพัชร บุญขวัญ
ผู้นำเสนอ นางสาวศศิพัชร บุญขวัญ
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13.30 [87] การศึกษาเทคนิคการสร้างกรณีทดสอบอัตโนมัติโดยใช้แผนภาพกิจกรรม
ผู้เแต่ง วลัยภรณ์ ศรเกลี้ยง และ ฐิมาพร เพชรแก้ว
ผู้นำเสนอ นางวลัยภรณ์ ศรเกลี้ยง
13.45 [108] ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้เแต่ง สุชาติ ศรีมาลา และ สลิล บุญพราหมณ์
ผู้นำเสนอ นายสุชาติ ศรีมาลา
14.00 [116] การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ตัวกลางสำหรับการรับส่งข้อความร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการด้านการแพทย์
ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล
ผู้เแต่ง มานะชัย โต๊ะชูดี
ผู้นำเสนอ ดร.มานะชัย โต๊ะชูดี
14.15 [120] ระบบบริหารจัดการร้านค้าโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ผู้เแต่ง อุมา เพ็ชรคง และ สลิล บุญพราหมณ์
ผู้นำเสนอ นางสาวอุมา เพ็ชรคง
14.30 [98] เพิ่มประสิทธิภาพระบบจองห้องประชุมด้วยหลักการลีน : กรณีศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้เแต่ง Supawadee Makon and Nampen Promprasit.
ผู้นำเสนอ นางสาวสุภาวดี มากอ้น
14.45 [71] การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกิจกรรมนักศึกษา
ผู้เแต่ง วรเทพ เลิศรัศมีวงศ์ and Pattarachai Lalitrojwong.
ผู้นำเสนอ นายวรเทพ เลิศรัศมีวงศ์
15.00 [94] การพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้เแต่ง สุธัญญา ด้วงอินทร์ สัจจารีย์ ศิริชัย และ นางสาวฮานีซะห์ เจ๊ะโก๊ะ
ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
15.15 [138] การพัฒนาระบบการจัดการงานประชุมวิชาการสำหรับสถาบันการศึกษาแห่งองค์กรธุรกิจ
ผู้เแต่ง ศรันย์ สาวะดี ณัฐกานต์ ผาภูมิ และ ดัชกรณ์ ตันเจริญ
ผู้นำเสนอ ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ
15.30
รับประทานอาหารว่าง
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15.45 [104] แนวคิดการจัดตารางการใช้งานเพื่อลดการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้เแต่ง วิฑูรย์ เย็นเจริญ
ผู้นำเสนอ วิฑูรย์ เย็นเจริญ
16.00 [117] ระบบการจัดการห้องเรียนสำหรับการเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เแต่ง Thanisa Numnonda, ณภัทร รุ้งรุจิเมฆ และ เชาวนี จันทร์ทอง
ผู้นำเสนอ นายณภัทร รุ้งรุจิเมฆ
16.15 [128] กรอบแนวคิดการพยากรณ์ความสามารถทางวิชาชีพตามทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้และบุคลิกภาพ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
ผู้เแต่ง มนัสนันท์ แย้มกลีบบัว และ ธงชัย แก้วกิริยา
ผู้นำเสนอ นางสาวมนัสนันท์ แย้มกลีบบัว
16.30 [8] การแบ่งกลุ่มและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊กของนักศึกษา กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้เแต่ง นาบีล๊ะ หลีเส็น มาซีเต๊าะ สาอีซา กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และ สุรีรัตน์ แก้วคีรี
ผู้นำเสนอ นางสาวนาบีล๊ะ หลีเส็น
16.45 [56] การประยุกต์หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านอาหาร เลมอนแกรส: พีโอเอส
ผู้เแต่ง ชลธิชา เจียรผัน, นันทภรณ์ ปู่ทอง, ลักษณา สุทธิการ, สรัลนุช ผอมทอง, สุภัทรา พิศุทธางกูร, กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์, ศิริภิญโญ จันทมุณี และ จิตติมา
สังขมณี
ผู้นำเสนอ นางสาวลักษณา สุทธิการ
17.00 [74] เว็บไซต์การระดมทุนจากมวลชนแบบแจกแจงรายการสำหรับโครงการการกุศล
ผู้เแต่ง กนกวรรณ มุตตามระ ดิศานุวัตร วรจิรกาล และ ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ
ผู้นำเสนอ นางสาวกนกวรรณ มุตตามระ
17.15 [130] แอพพลิเคชั่นสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผู้เแต่ง กลทีป์ พยุหวรรธนะ, พีรวัฒน์ อยู่ทอง และและ ปานวิทย์ ธุวะนุติ
ผู้นำเสนอ กลทีป์ พยุหวรรธนะ
17.30 [32] การนำข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างมาบูรณาการเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง โดยใช้ความสัมพันธ์แบบฟังก์ชั่น
ผู้เแต่ง ทักษ์ดนัย สามัญ วราวัจน์ จรัสจงดีพงศ์ ธนพล พึ่งตัวเอง และ ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
ผู้นำเสนอ นายธนพล พึ่งตัวเอง
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9.00 [154] การระบุตำแหน่งและการรู้จำข้อความบนสันหนังสือภาษาไทย
ผู้เแต่ง ลัญจกร เสวตะ และ สลิล บุญพราหมณ์
ผู้นำเสนอ นายลัญจกร เสวตะ
9.15 [155] การแบ่งตัวอักษรชวเลขไทยแบบเกร็กก์ด้วยเทคนิคโพลิกอน
ผู้เแต่ง ธีราพร สอดส่องกฤษ และ สลิล บุญพราหมณ์
ผู้นำเสนอ นางธีราพร สอดส่องกฤษ
9.3 [25] การคัดแยกจังหวัดปลายทางบนซองจดหมายด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ
ผู้เแต่ง กีรติ อินทวิเศษ
ผู้นำเสนอ นายกีรติ อินทวิเศษ
9.45 [34] การตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
ผู้เแต่ง จารุวรรณ ลักษณจันทร์ และ สลิล บุญพราหมณ์
ผู้นำเสนอ นางสาวจารุวรรณ ลักษณจันทร์
10.00 [15] การวัดความคล้ายกันของภาพด้วยการเชื่อมโยงกราฟแบบลำดับขั้นบนพื้นฐานของอนุกรมวิธาน WordNet
ผู้เแต่ง นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
ผู้นำเสนอ นางสาวนัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
10.15 [121] การปรับปรุงการตรวจสอบภาพเชื้อมาลาเรียโดยใช้การปรับความสว่างของภาพ
ผู้เแต่ง ทิพย์วลี บุญศรี และ มัลลิกา วัฒนะ
ผู้นำเสนอ นางสาวทิพย์วลี บุญศรี
10.30
รับประทานอาหารว่าง
10.45 [148] การศึกษาวิธีการค้นหาและแก้ไขความผิดเพี้ยนของสีในภาพดิจิตอล
ผู้เแต่ง ยุทธศักดิ์ จินาพร, สุวัจชัย กมลสันติโรจน์ และ สรร รัตนสัญญา
ผู้นำเสนอ ว่าที่ร้อยตรียุทธศักดิ์ จินาพร
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11.00 [9] ระบบสนับสนุนการปลูกพืชแบบไร้ดินด้วย Raspberry pi และไมโครคอนโทรเลอร์
ผู้เแต่ง Panawat Khongtanakunbawon และ Kanisorn Jeekratok
ผู้นำเสนอ นายคณิศร จี้กระโทก
11.15 [10] ระบบตู้ปลาชาญฉลาดด้วย Raspberry pi
ผู้เแต่ง Panawat Khongtanakunbawon, Kanisorn Jeekratok and Pitsanu Chaichitwanidchakol
ผู้นำเสนอ นายพิศณุ ชัยจิตวณิชกุล
11.30 [58] การพัฒนาระบบควบคุมการส่องสว่างสำหรับการปลูกพืชด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
ผู้เแต่ง Rapeepong Rattanawaorahirunkul, Aran Prakobsant และ Jitsaran Seekuka
ผู้นำเสนอ นายอรัญ ประกอบสัญท์
11.45 [60] ระบบจุดพลุไร้สายอัจฉริยะ
ผู้เแต่ง วัชรินทร์ คงสกุล , ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง, ณัฐฏ์ มาเจริญ, พฤกษา ดวงผาสุข และ นนท์ พะวร
ผู้นำเสนอ นายนนท์ พะวร
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 [62] ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัจฉริยะในห้องเซิร์ฟเวอร์ควบคุมผ่านแอนดรอยด์
ผู้เแต่ง มุกระวี มะดะเรส, รณชัช จินะเป็งกาศ และ สุรการ ดวงผาสุข
ผู้นำเสนอ นางสาวมุกระวี มะดะเรส
13.15 [65] ระบบรีบูตอัจฉริยะสำหรับเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ด้วยราสพ์เบอร์รี่พาย
ผู้เแต่ง นนท์ พะวร ผทัยเทพ สุขกระสันต์ ทรงพล รื่นสุข มนูศักดิ์ สังแก้ว และ พฤกษา ดวงผาสุข
ผู้นำเสนอ นายนนท์ พะวร
13.30 [99] ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการหลับใน
ผู้เแต่ง Ittipong Khemapech
ผู้นำเสนอ ดร.อิทธิพงษ์ เขมะเพชร
13.45 [139] การพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำและสภาพอากาศสำหรับสนับสนุนการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งในแปลงนาข้าว
ผู้เแต่ง Jedsada Arunruerk, Patrapee Sunantapot, Deachrut Jaithavil, Samatachai Jantarat และ Thanasin Bunnam
ผู้นำเสนอ นายเจษฎา อรุณฤกษ์

27 ต.ค.
ห้อง Hornbill Ballroom 1
14.00 [66] ระบบควบคุมไฟฟ้าส่องถนนด้วยระบบสมองกลฝังตัว ผ่านเครือข่าย ZigBee เพื่อประหยัดพลังงาน
ผู้เแต่ง Korakot Suwannarat, Thana Iamyen และ Sitthichok Rakkhito
ผู้นำเสนอ นายกรกต สุวรรณรัตน์
14.15 [72] ระบบแปลงเกษตรอัจฉริยะ
ผู้เแต่ง ยุทธนา ศิลาคำ กฤดากร กล่อมการ และ ปิติเขต สู้รักษา
ผู้นำเสนอ นายยุทธนา ศิลาคำ
14.30
รับประทานอาหารว่าง

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ห้อง Hornbill Ballroom 2
27 ต.ค.
ห้อง Hornbill Ballroom 2
9.00 [126] กรอบแนวคิดการจำแนกความถนัดของผู้เรียนตามการวิเคราะห์ VARK ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานบน Cloud Computing โดยใช้ Google
Apps
ผู้เแต่ง ลลิตา ณ หนองคาย และ ธงชัย แก้วกิริยา
ผู้นำเสนอ นางสาวลลิตา ณ หนองคาย
9.15 [83] การเรียนการสอนโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กับเครื่องมือ Google Classroom
ผู้เแต่ง อภิรมย์ สุวรรณชาติ
ผู้นำเสนอ นางอภิรมย์ สุวรรณชาติ
9.3 [69] การพัฒนาโปรแกรมเครือข่ายออนไลน์สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคปัญหาผู้เรียนเป็นฐาน
ผู้เแต่ง วิชญา รุ่นสุวรรณ์ และ นิติการ นาคเจือทอง
ผู้นำเสนอ นิติการ นาคเจือทอง
9.45 [151] การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยเครื่องมือเว็บบล็อกและสื่อสังคมเพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์ในวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้เแต่ง ทศพล บ้านคลองสี่
ผู้นำเสนอ นาย ทศพล บ้านคลองสี่
10.00 [13] การประยุกต์ใช้แบบจำลอง ADDIE Model เพื่อศึกษาพฤติกรรมจากสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมคุณธรรมเรื่องหลักค่านิยม ประการ 12
ผู้เแต่ง ณัฐวดี หงษ์บุญมี และ สุพัฒน์ นันจำรัส
ผู้นำเสนอ นางสาวณัฐวดี หงษ์บุญมี
10.15 [61] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ด้วยสื่อการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู้เแต่ง สิวาลัย จินเจือ และ บีสุดา ดาวเรือง
ผู้นำเสนอ นางสาวสิวาลัย จินเจือ
10.30
รับประทานอาหารว่าง
10.45 [95] ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เแต่ง น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์, สมชาย ตุละ, สุพัตรา เพ็งเกลี้ยง, โฆษิต รัตนบุรินทร์
ผู้นำเสนอ นางสาวน้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์

27 ต.ค.
ห้อง Hornbill Ballroom 2
11.00 [145] ทักษะด้านสังคมที่สถานประกอบการต้องการในมุมมองของสถานประกอบการและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เแต่ง ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล และ เกษม ทิพย์ธาราจันทร์
ผู้นำเสนอ นางสาวฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล
11.15 [41] การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการสั่งซื้อหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้เแต่ง วรนิตย์ ทองอยู่
ผู้นำเสนอ นายวรนิตย์ ทองอยู่
11.30 [49] ตัวแบบพฤติกรรมสารสนเทศมุมมองสำหรับวิธีการของระบบ
ผู้เแต่ง วชิร ยั่งยืน, ศิวนาถ นันทพิชัย และ ฐิมาพร เพชรแก้ว
ผู้นำเสนอ นายวชิร ยั่งยืน
11.45 [70] การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องมงคลชีวิต 38 ประการ
ผู้เแต่ง บีสุดา ดาวเรือง รัฐพงศ์ พุฒพิมพ์ และ ฐิตินันท์ อ่อนวิจารณ์
ผู้นำเสนอ นางสาวบีสุดา ดาวเรือง
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 [42] สื่ออินเทอร์เน็ต: พื้นที่ข่าวการเมืองหลังรัฐประหาร 2549 และ 2557
ผู้เแต่ง รจเรศ ณงค์ราช
ผู้นำเสนอ นางสาวรจเรศ ณรงค์ราช
13.15 [152] การวิเคราะห์เนื้อหาสารที่ส่งเสริมการสื่อสารการตลาดสำหรับธุรกิจฟาสต์ฟู้ด ผ่านแอพพลิเคชันไลน์ (LINE) กรณีศึกษาแมคโดนัลด์ (McDonald's) และ
เคเอฟซี (KFC)
ผู้เแต่ง เธียรทศ ประพฤติชอบ
ผู้นำเสนอ นายเธียรทศ ประพฤติชอบ
14.30
รับประทานอาหารว่าง

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ห้อง Hornbill Meeting Room
27 ต.ค.
ห้อง Hornbill Meeting Room
9.00 [6] การวิเคราะห์ประเภทวิดีโอเว็บไซต์ Youtube ที่ใช้ร่วมกันบ่อย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ผู้เแต่ง ชนิกานต์ ธรรมดิษฐ์ สุนิสา ทองสีดำ กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และดินาถ หลำสุบ
ผู้นำเสนอ นางสาวชนิกานต์ ธรรมดิษฐ์
9.15 [7] การศึกษาผลกระทบของปริมาณข้อมูลของเฟซบุ๊คต่อรูปแบบการของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้เแต่ง ฮามีละห์ เบ็ญโส๊ะ นงลักษณ์ บ่อเตย กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และญาณพัฒน์ ชูชื่น
ผู้นำเสนอ นางสาวฮามีละห์ เบ็ญโส๊ะ
9.3 [46] ระบบสนับสนุนการพยาบาลทุกแห่งหนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ผู้เแต่ง วสันต์ ลีลาเลิศพานิชย์ วสุ ลีลาเลิศพานิชย์ กฤษฎิ์ ศรีขวัญใจ พรหมเรศ ชมะนันทน์ และ อิทธิพงษ์ เขมะเพชร
ผู้นำเสนอ ดร.อิทธิพงษ์ เขมะเพชร
9.45 [133] กรอบแนวคิดการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัย โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์
ผู้เแต่ง สุกฤตา ลิมปยารยะ และ ธงชัย แก้วกิริยา
ผู้นำเสนอ นางสาวสุกฤตา ลิมปยารยะ
10.00 [82] ระบบโต้ตอบ และ ประมวลผลด้านการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ผู้เแต่ง ทวินันท์ เปรมทวี, พิชยา สุวรรณกิจบริหาร และ ปานวิทย์ ธุวะนุติ
ผู้นำเสนอ นางสาวพิชยา สุวรรณกิจบริหาร
10.15 [102] การศึกษาแนวทางปรับปรุงวิธีการระบุตำแหน่งภายในอาคาร
ผู้เแต่ง ล้ำมณี ชะนะมา ศุภกิจ ยงยศ และ โอฬาร วงศ์วิรัตน์
ผู้นำเสนอ นางสาวล้ำมณี ชะนะมา
10.30
รับประทานอาหารว่าง
10.45 [24] โปรแกรมประยุกต์สำหรับการจองห้องปฏิบัติการของคณะ IST
ผู้เแต่ง เอมิกา ประเสริฐ, พฤกษา ดวงผาสุข, มุกระวี มะดะเรส และ นนท์ พะวร
ผู้นำเสนอ นางสาวเอมิกา ประเสริฐ

27 ต.ค.
ห้อง Hornbill Meeting Room
11.00 [54] ระบบการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรโดยกระบวนการ CommonKADS
ผู้เแต่ง ชานนท์ รอดจิตร์ วิภาสิริ รอรักษา และ บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล
ผู้นำเสนอ นางสาววิภาสิริ รอรักษา
11.15 [103] การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก โดยใช้เกมการโต้ตอบ
ผู้เแต่ง สิรินธร จียาศักดิ์
ผู้นำเสนอ นางสาวสิรินธร จียาศักดิ์
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน

