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1. ชื่อ นางขจิตพรรณ  นามสกุล  กฤตพลวิมาน       
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ระดับ  6   สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ไปเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ  The 16th IEEE Conference on Electrical Engineering/ 
Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2019)  
  วันที่ 9-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   รวมระยะเวลา  5  วัน 
 
2.  รายงานการประชุมทางวิชาการ 

(1) หัวข้อการประชุมทางวิชาการ The 16th IEEE Conference on Electrical Engineering/ 
Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology 
(ECTI-CON 2016)    

(2) ผู้ เข้ าร่ วมประชุ มทางวิ ช าการ  ประมาณ  400 คน  เป็ นคณ าจารย์  นั กศึ กษา ใน
สถาบันการศึกษา และนักวิจัย 

(3) วิธีการประชุมทางวิชาการ 

 การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติโดยร่วมฟังการน าเสนอผลงานวิจัยต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

 ปาฐกถา การเสวนางานวิจัย เช่น  
1) Privacy-Preserving Image Compression and Machine Learning 

for Untrusted Cloud Environments Progress and Challenges in 
Compressible and Learnable Image Encryption การบีบอัดภาพโดย
คงความเป็นส่วนบุคคลและการใช้แมชชีนเลินนิงส าหรับกระบวนการและ
ความท้าทายการเข้ารหัสลับภาพที่สามารถบีบอัดและเรียนรู้ได้ส าหรับ
สภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ ไม่น่าเชื่อถือ  โดย Prof. HITOSHI KIYA จาก 
Tokyo Metropolitan University, Japan  

2) Precision antenna measurements for 5G and EMC frequency 
band การวัดสายอากาศความถูกต้องสูงส าหรับย่านความถี่ 5G และ EMC 
โดยDr. SATORU KUROKAWA จาก National Metrology Institute of 
Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and 
Technology 

3) Innovation in Control, Measurement and System Integration 
นวัตกรรมการควบคุ ม  การวัด  และ การบู รณ าการระบบ  โดย 
Dr.MOTOFUMI MATSUMURA Fuji Electric Co.,Ltd - Executive 
Officer, Japan  

4) Applying Acoustic Signal Processing and Artificial Intelligence in 
Smart City: How we are translating our research work to smart 
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city testbeds การประยุกต์ ใช้การประมวลผลสัญญาณ เสียงและ
ปัญญาประดิษฐ์ส าหรบเมืองอัจฉริยะ: เราสามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การ
ทดสอบส าหรับเมืองอัจฉริยะได้อย่างไร โดย Prof.WOON-SENG GAN 
Nanyang Technological University, Singapore 

 หัวข้อการประชุมย่อยๆ เช่น  
- Communication Systems 
- Computers 
- Controls, Instrumentation and Measurements 
- Device, Circuits and Systems 
- Electrical Power Systems 
- Information Technology 
- Other Related Areas 
- Power Electronics 
- Signal Processing 
- 5G Technology and Applications 
- Algorithms, Protocols and Applications in Wireless 

Networks and IoT 
- Analog Integrated Circuit Design and Its Application 
- Antennas and Microwave Technologies for Modern 

Wireless Communications 
- Automation System 
- Big Data Analytics & Digital Image Processing and Its 

Applications 
- Data and Information Science 
- Data science and data storage technologies for new 

perspective in Internet of Things (IoT) 
- ECTI-SICE Organized Session on Latest Trend on Systems 

and Control 
- Energy storage system management and control in smart 

grid 
- Land Transportation System 
- Recent advances in signal and image processing 

 

(4) วัตถุประสงค์ของการประชุมทางวิชาการ 
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1) เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2) เพ่ือให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลงานวิจัยให้เกิด
ความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างเฉพาะด้าน 

3) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย ในระดับนานาชาติ  
 

(5) สรุปเนื้อหาจากการประชุมทางวิชาการ 

(5.1) Mobile Robot Control by Tangible programming for Developmenting of 
Computer Scientist Thinking skill in Elementary School การควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็กโดยการ
โปรแกรมแบบสัมผัสได้ส าหรับการพัฒนาทักษะนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนประถม 

โดย Siwaporn Meadthaisong et.al Department of Computer Application Phetchaburi 
Rajabhat University 

งานวิจัยนี้น าเสนอกระบวนการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็ก 
โปรแกรมสามารถใช้ในระดับประถมศึกษา โรงเรียน โดยทั่วไปการเขียนโปรแกรมส าหรับควบคุมหุ่นยนต์มือถือ
ขนาดเล็กเป็นเรื่องยากส าหรับเด็กในโรงเรียนประถม โปรแกรมไม่เหมาะส าหรับเด็กเพราะไม่สามารถเข้าใจ
วิธีการใช้โปรแกรมได้แต่กระบวนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์มือถือจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
เพ่ือสนับสนุนให้เด็กท า แต่ใช้แนวคิดง่าย ๆ ส าหรับความคิดควบคุมระบบแบบวงเปิดและระบบควบคุมแบบวง
ปิด ในการวิจัยนี้เด็ก ๆ สามารถเข้าใจความคิดที่เป็นรูปธรรม กิจกรรมการโปรแกรมสามารถจับต้องได้ผ่าน
หุ่นยนต์มือถือ ผู้เรียนสามารถควบคุมความคิดแนวทางการการเขียนโปรแกรมได้ 2 เงื่อนไข: 1)ค าสั่งตามล าดับ 
2) เงื่อนไขส าหรับการเปลี่ยนสถานะของหุ่นยนต์มือถือ 

    

ภาพโครงสร้างการควบคุมหุ่นยนต์มือถือส าหรับพัฒนาทักษะนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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(5.2) Implementing Information Technology and Social Media for Promoting 
Tourism Pongyeang Subdistrict, Chiang Mai, Thailand การปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
สังคมส าหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวต าบลโป่งแยง จังหวัดเชียงใหม่ โดย Pitchayanida 
Khumwichai Information Technology Division, Faculty of Science, Maejo University 
Chiang Mai, Thailand 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์คือเพ่ือส่งเสริมและจัดการชุมชนการท่องเที่ยวโดยการสร้างเว็บไซต์และเพจ
โซเชียลมีเดียรวบรวมฐานข้อมูลแหล่งเชื่อมต่อระหว่างองค์กรการท่องเที่ยวของต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
เชียงใหม่ มีการรวบรวมเว็บไซต์และข้อก าหนดอ่ืน ๆ จากนักท่องเที่ยว มีการสร้างแบบสอบถามเพ่ือออกแบบ 
wireframes ในระยะที่สองมีการรวบรวมข้อคิดเห็นค าติชมของผู้ใช้ สร้างเว็บไซต์ต้นแบบการท างานของ UI / 
UX มีการจัดการกับปัญหาความเข้ากันได้ของเว็บไซต์โดยใช้การออกแบบเชิงตอบสนอง มีกระบวนการพัฒนา
ระบบโดยแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยคือ ส่วนการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์  ส่วนการท างานของซอฟต์แวร์ การมี
ส่วนร่วมของลูกค้าหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแผนที่ปรับเปลี่ยนได้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ของ Google 
เพ่ือตรวจสอบระดับการเผยแพร่ของเว็บไซต์ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน ตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคม 
2560 และกรกฎาคม 2561 สามารถดูสถิติการเปิดดูหน้าเว็บทั้งหมด 5,066 ครั้ง 
 

 
ภาพโครงสร้างระบบสารสนเทศสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
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(5.3) Effects of Antenna Orientation in Ultra Wideband Indoor Positioning System 
ผลกระทบของการวางต าแหน่งสายอากาศในระบบระบุต าแหน่งภายในอาคารโดยใช้สัญญาณอัลตราวาย
แบนด์ โดย Panthip Chansamood et.al.  NECTEC, Thailand 

 งานวิจัยนี้น าเสนอการวิเคราะห์ผลกระทบของการวางต าแหน่งทิศทางสายอากาศสัญญาณ Ultra 
Wideband (UWB) เพ่ือประสิทธิภาพการระบุต าแหน่งส าหรับประยุกต์ใช้ในระบบบอกต าแหน่งตามเวลาจริง 
มีการประเมินการเสื่อมประสิทธิภาพเมื่อการวางต าแหน่งแท็กของสายอากาศไม่ได้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม มี
การพิจารณาระดับความแม่นย าและประสิทธิภาพก าหนดต าแหน่ง 3 มิติ (3D)  มีการใช้ทฤษฎีการก าหนด
ระยะสองทาง หรือ Two Way Ranging  (TWR) ส าหรับก าหนดระยะห่างระหว่างตัวส่งและตัวรับ และ
เปรียบเทียบกับอัลกอริทึมประมาณค่าต าแหน่งเป้าหมายแบบ 3D ผลการทดลองพบว่าการวางต าแหน่ง
สายอากาศแนวตั้งของทั้งเครื่องส่งสัญญาณและเครื่องรับสัญญาณให้ความแม่นย าการก าหนดระยะและก าหนด
ต าแหน่งสูงสุดได้ตรงตามประสิทธิภาพตามที่ผู้ผลิตแนะน า โดยมีความผิดพลาดเฉลี่ยประมาณ 0.18 เมตร ท า
ให้การก าหนดต าแหน่งมีความผิดพลาดน้อยกว่า 0.84 เมตร ในทางตรงกันข้ามความผิดพลาดการรับส่ง
สัญญาณเพ่ิมขึ้น 52.27% เมื่อทั้งเครื่องส่งสัญญาณและเครื่องรับสัญญาณมีต าแหน่งการวางสายอากาศอยู่ใน
แนวนอน 

   
 

ภาพการติดตั้งการทดลองและการวางแนวทิศทางสายอากาศ UWB 
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(5.4) A Patient Monitoring System for Multiple IoT Rehabilitation Devices ร ะ บ บ
มอนิเตอร์คนไข้ส าหรับชุดอุปกรณ์ไอโอทีฝึกกายภาพบ าบัด  โดย Dujdow Buranapanichkit et.al. 
Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering, Prince of Songkla 
University Songkhla   

งานวิจัยนี้น าเสนอระบบมอนิเตอร์ผู้ป่วยว่าสามารถติดตั้งอุปกรณ์ IoT หลายชิ้นที่สนับสนุนการท ากายภาพ 
หรือตรวจจับสัญญาณชีพต่างๆ ได้หรือไม่ แพทย์สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายผ่านทางเครือข่าย
และระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยพิจารณากระบวนการติดต่อสื่อสาร การก าหนดค่าอุปกรณ์ การตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะที่ได้รับตอบกลับมา ระบบทีพั่ฒนาขึ้นมานี้ได้รับการออกแบบมาเพ่ือรองรับอุปกรณ์หลายชนิด 
และอุปกรณ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้โดยทั่วไป แต่มีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันในรูปแบบข้อความ HTTP ผ่านแพลตฟอร์ม IoT มีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือควบคุม
อุปกรณ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่างๆ และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WLAN, LAN หรือเครือข่ายเซลลูลาร์ มีการ
ประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบฯ โดยทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความสามารถหรือจ านวน
ผู้ใช้งานที่ระบบสามารถรองรับได้ เมื่อมีผู้ใช้หลายคนก าลังส่งข้อมูลการตรวจวัดพร้อมกัน มีการทดสอบความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล อัตราความส าเร็จของการส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลและ
เซิร์ฟเวอรฐ์านข้อมูล 

 
ภาพแนวความคิดการพัฒนาระบบมอนิเตอร์ 
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ภาพโพรโทคอลการติดต่อสื่อสารในระบบมอนิเตอร์ 

 
(6) ประโยชน์ที่ได้รับ 

(6.1) ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการได้รับ 

1) ได้ไปน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อสร้างผลงานให้เกิดการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ            
2) ได้เข้าฟังการน าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการของนักวิจัยด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมและ

ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3) ได้เห็นแนวโน้มและรูปแบบการท าวิจัยใหม่ๆ ที่ทันสมัยในหัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรม

โทรคมนาคมและศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
4) ได้สร้างเครือข่ายนักวิจัยเพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือทาง

วิชาการต่อไปในอนาคต  
 (6.2) ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ 

1)  งานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคุณภาพ 

2)  แนวทางการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน 

3)  ได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันที่จะมีการสานสัมพันธ์ต่อเนื่องจากการไป
ท าความรู้จักกับนักวิจัยที่น่าสนใจในระหว่างการประชุม เช่น เครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการ
ส าหรับพัฒนางานวิจัยร่วมกัน  เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผลิตเอกสารการสอนประจ าชุด
วิชา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส าหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกส าหรับงานที่ปรึกษาและงานสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

4)  การพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโทรคมนาคมและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
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5)  โอกาสในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่ดีในการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารชั้น
น าในอนาคต น าไปสู่การยกระดับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติ 

 
(7) สรุปภาพบรรยากาศการประชุม 
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ค าชี้แจงการใช้เอกสาร 
     ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจศึกษาเอกสารเผยแพร่ความรู้ (KM) ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มสธ. ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการในวงกว้าง 
ทั้งนี้ หากท่านน าข้อมูลจากเอกสารนี้ไปใช้ประโยชน์ ขอให้อ้างอิงแหล่งที่มาของเอกสารนี้ด้วย พร้อมทั้ง
แจ้งให้เราทราบถึงแหล่งที่ท่านน าไปใช้อ้างอิง และหากท่านสนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเอกสารที่ได้
เผยแพร่ โปรดแจ้งมาทางอีเมล stoffice@stou.ac.th เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 


