หัวเรื่อง :
ชุดที่ 1 (MTA/CED)
วันที่ : 5 มีนาคม 2561
ห้อง : 203
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
กรรมการ อ.ดร.แสงทอง บุญยิ่ง
ผู้ช่วยกรรมการ นศ.สาขา IT 2 คน MTA 1 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่ รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
1
1118
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4//กุ้งนาง ของสงคราม และ อัญญปารย์
ศิลปนิลมาลย์
2
1119
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การเกษตรยุค 4.0 ตามกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC)//พนัสดา พรมดง และ อัญญ
ปารย์ ศิลปนิลมาลย์
3
1120
การพัฒนาบทเรียนมัลติเดีย เรื่อง ไฟฟ้าสถิต สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตาม
รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)//จริยา รัตประเสริฐ และ
อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
4
1121
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง เสียงใน
ภาษาไทย สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1//ทศพร ระหุภา และ สวียา สุรมณี
5
1122
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง สมบัติของเลข
ยกกาลัง สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2//ณัฐติยา ศรีแสง และ สวียา สุรมณี
6
1123
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ไฟฟ้าแม่เหล็ก สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ MIAP//รัชนีกร เชื้อคมตา และ อัญญปารย์ ศิลปนิลม
จาลย์
7
1124
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างแอนิเมชัน ด้วย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1//วิศรุต พัฒน
ชัย และ สวียา สุรมณี
8
1147
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหว 2 มิติ ด้วย
โปรแกรม Adobe Flash CS6 ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC)//จิตรภาณุ ภาวงค์ และ นคินทร พัฒนชัย
9
1148
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การสร้างเอกสารด้วย Google Docs ตาม
แนวเทคนิคสะเต็มศึกษา//นฤมล สุวรรณเพชร์ และ นคินทร พัฒนชัย
10
1149
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การสร้างผังมโนทัศน์ด้วยโปรแกรม
Simple Mind ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน//ชัยลา นันทะศรี และ นคินทร พัฒนชัย
11
1151
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2013 ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรูด้ ้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน//รัตติกา พลโยธา และ นคินทร พัฒนชัย
12

1159

เวลา
13.00-13.20

หน้า
9

13.20-13.40

8

13.40-14.00

15

14.00-14.20

7

14.20-14.40

6

14.40-15.00

24

15.00-15.20

14

15.20-15.40

11

15.40-16.00

10

16.00-16.20

112

16.20-16.40

73

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง การออกแบบโลโก้ ด้วยโซทิ้งค์โลโก้ เมคเกอร์ โปร 16.40-17.00
เฟซชันแนล ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP//อรอุมา แก้วอุ่น ลาวัณย์ ดุลยชาติ
และสุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย
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หัวเรื่อง :
ชุดที่ 2 (MTA/CED,CTC)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : 204
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา
กรรมการ อาจารย์ ดร.วีรอร อุดมพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการ นศ.สาขา IT 2 คน MTA 1 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่
1

รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
1139
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ โดยใช้
เทคโนโลยี AR สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4//สุรศักดิ์ ตาน้อย เอกภูมิ อิ่มอก ผ่อง
พรรณ อามาตย์ และ รัตนาภรณ์ จันทะหมุด
2
1140 การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต เรื่องอาชีพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ//เอกภูมิ อิ่มอก ดิษยากร ดวงสิงห์ และ สราวุธ วันทองสุข
3
1141 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนบนอินเทอร์เน็ต เรื่อง การทางานของ
คอมพิวเตอร์//สุรศักดิ์ ตาน้อย เอกภูมิ อิ่มอก กัญณภัทร ใจเพียร และ วรรณภา แสงทอง
4
1157 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยี ภาพเสมือน
จริง ตามกระบวนการเรียนรู้แบบMIAP//ยลดา อุ่นสา ลาวัณย์ ดุลยชาติ และสุรจักษ์
พิริยะเชิดชูชัย
5
1125 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การออกแบบโปสเตอร์ สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3//ธวัชชัย มาตเรียง และ สวียา สุรมณี
6
1126 การพัฒนาเกม 3 มิติ เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5//ศุภกร หาญกุล และ
สวียา สุรมณี
7
1133 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม
Adobe Premiere Pro CC สาหรับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5//ฤทธิพร สาแก่งทราย และ
สวียา สุรมณี
8
1135
การพัฒนาบทเรียนแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน เรื่อง การใช้งาน Google Maps สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5//ตติพงษ์ เถาวัลย์ และ รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์
9
1160 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม RoboMind ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน//ปิยพนธ์ ชารี ลาวัณย์ ดุลยชาติ และ สุร
จักษ์ พิริยะเชิดชูชัย
10
1163 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม อะโดบี้ มิวส์ ซีซี 2017
ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน//สิทธิกร ศรีกระสอน ลาวัณย์ ดุลยชาติ
และ สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย
11
1166
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การทาสมุดเล่มเล็กด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์พับลิชเชอร์ 2013
ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน//วิรุฬ หาชื่น ลาวัณย์ ดุลยชาติ และ สุร
จักษ์ พิริยะเชิดชูชัย
12
1220
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างแบบจาลอง 3 มิติด้วยโปรแกรม Google
SketchUp ตามแนวเทคนิคสะเต็มศึกษา //มนัญญา หมู่แสนกอ และ นคินทร พัฒนชัย

เวลา
13.00-13.20

หน้า
75

13.20-13.40

74

13.40-14.00

12

14.00-14.20

78

14.20-14.40

4

14.40-15.00

5

15.00-15.20

76

15.20-15.40

13

15.40-16.00

116

14.00-14.20

23

16.20-16.40

22

16.40-17.00

48

หัวเรื่อง :
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
คณะกรรมการประจาห้อง :

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชุดที่ 3 (MTA/CED)
ห้อง : 205
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ
กรรมการ อ.ดร.วิยดา ยะไวทย์
ผู้ช่วยกรรมการ นศ.สาขา IT 2 คน MTA 1 คน
การนาเสนอบทความวิจัย

รหัส
เวลา
ชื่องานวิจัย
บทความ
1161 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการ 13.00.-13.20
แข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม เรื่อง ชีวิตสัตว์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่ง
แฝกพิทยาคม//เอกลักษณ์ ศรีนาค และ ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
1191 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรูแ้ บบผสมผสาน เรื่องการ 13.20-13.40
ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สุพรรณภูมิ//รัศมี มงกุฎ และ สุขสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม
1193 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง งานธุรกิจ โดย 13.40-14.00
ใช้ว็บไซต์สาหรับการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)//ธนะพงศ์
วิพุทธิกุล และ มนัสนิต ใจดี
1195 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่ม
14.00-14.20
แข่งขัน เรื่อง ระบบสุรยิ ะจักรวาล สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4//กมลชนก นิด
แสวง และ วิมาน ใจดี
1208 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2010 ร่วมกับ 14.20-14.40
การเรียนรู้แบบเทคนิคผสมผสาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุพรรณภูม/ิ /วรกมล พูลลาภวิวัฒน์ และ มนัสนิต ใจดี
1210 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับการเรียนรู้ 14.40-15.00
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก //สุรพร อุทุมพร และ มนัสนิต ใจดี
1212 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างโมเดล 3D ด้วยโปรแกรม Google
15.00-15.20
Sketchup ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางลี่วิทยา โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน //อภิสิทธิ์ พรมเสน และ มนัสนิต ใจดี
1222 การพัฒนาบทเรียนการสอนผ่านเว็บ เรื่องภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ตามกิจกรรมส่งเสริม 15.20-15.40
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(SSPC) สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 //กาญจนา คุณ
พระรักษ์ และ อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
1224 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ตามแนวทฤษฎี 15.40-16.00
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน //ประวิณา ชะโยปัญ และ
นคินทร พัฒนชัย
1226 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การดารงชีวิตของพืช สาหรับ 16.00-16.20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1//ปิยะธิดา โสมศรี และ สวียา สุรมณี
1227 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องรูปแบบของประโยคใน
16.20-16.40
ภาษาไทย สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 //นัทธ์สุดา เคนคาพัน และ สวียา สุรมณี
1230

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรือ่ ง การสร้างอินโฟกราฟิกด้วยเว็บ Piktochart ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตัวเองโดยการสร้างสรรค์ชนิ้ งาน //ปฎิภาณ ภูสามารถ ลาวัณย์ ดุลยชาติ และ สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย

16.40-17.00

หน้า
1
2
21
20
3
19
18
50
49
17
16
81

หัวเรื่อง :
ชุดที่ 4 (MTA/CED,IT)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : 302
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช
กรรมการ อ.ดร.อภิดา รุณวาทย์
ผู้ช่วยกรรมการ นศ.สาขา IT 2 คน MTA 1 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
เวลา
1106
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คาในภาษาต่างประเทศในภาษาไทย// ศุภกานต์ 13.00พุฒสันเทียะ และ ประภานุช ถีสูงเนิน
13.20
1108
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ครอบครัวของฉัน สาหรับนักเรียน 13.20ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3// ปิติวัฒน์ ปรึกษา และ ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์
13.40
1110
แบบจาลองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ // ธีรภัทร ตั้งชูทรัพย์ กิตติคุณ 13.40แกรสันเทียะ และ รณชัย ชื่นธวัช
14.00
1111
แบบจาลองโรงเรือนปลูกมะเขือเทศพันธุ์เชอรี่แบบอัจฉริยะ// จักรีชัย ภูมิกาเนิด 14.00สิริเกียรติ อันภักดี และ รณชัย ชืน่ ธวัช
14.20
1112
แบบจาลองห้องพักอัจฉริยะสาหรับผู้สูงอายุ//ผดุงเกียรติ เขตจันทึก สมพงษ์ เรือง 14.20ทองหลาง และ รณชัย ชื่นธวัช
14.40
1113
ระบบคลังข้อมูลเพื่อการจัดทารายงานสาหรับการบริหารการเคลื่อนย้ายสัตว์
14.40กรณีศึกษา : สานักงานกรมปศุสัตว์// สิวตรา ชุมใหม่ และ วีรอร อุดมพันธ์
15.00
1142
การพัฒนาระบบการจัดการการลางานออนไลน์ //ภิรวุฒิ จาปาชัยศรี และ ยศพร 15.00การงาน
15.20
1146
การพัฒนาสื่อมัลติมเี ดีย เรื่อง ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยเครื่องกระตุกหัวใจ 15.20ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ//ธนากร คชเรนทร์ ธิดานุช พุทธสิมมา และ วรวิทย์ รัตน
15.40
เสถียรกิจ
1251
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรม Scratch //เอื้อง 15.40ฟ้า ศรีสุข ภัทรนันท์ เก้าธนไพบูลย์ สุพรรษา ตาทอง และ ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล
16.00
1258
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง ข้อมูลน่ารู้ สาหรับนักเรียนชั้น
16.00ประถมศึกษาปีที่ 1//สุมิตรา บุญเจริญ นิศาชล วรสุข ศศินา พาขุนทด และ
16.20
อภัสรา ไชยจิตร์
1261
การออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย Padlet รายวิชา
16.20เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง หลักการแก้ปัญหาเบื้องต้นสาหรับนักเรียนชั้น
16.40
ประถมศึกษาปีที่ 6//รชต บุญสูง ชลธิชา เฝือดกระโทก ทชากร ยอดยิ่งกาแหง
และ อมรชัย ใจซื่อกุล
1265
การพัฒนาภาพยนตร์สั้นเรื่อง พลาด //จิรายุทธ ชาดง และ ณัฐพงษ์ พระลับ
16.40รักษา
17.00
1421
การศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาภาษาจีน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนง 17.00การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17.20
กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม//กนกพร บุบผา วราลักษณ์ เมาะราษี อมรรัตน์ พรมนอก ชุมพล
พรมทา และ อัญชนา ทองกระจาย

หน้า
104
103
105
106
107
108
110
111
122
54
52

123
133

หัวเรื่อง :
ชุดที่ 5 (MTA/CED,PG)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562 ห้อง : 303
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธานกรรมการ รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา
กรรมการ อ.ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ
ผู้ช่วยกรรมการ นศ.สาขา IT 2 คน MTA 1 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่
1
2

3

4
5
6
7
8

รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
1231
พฤติกรรมการและความต้องการในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา รายวิชา
1109905ภาษาจีนเพื่อสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม//เบ็ญจวรรณ โคตรมี
มลิวัลย์ บุดทะสุ อนุรักษ์ จันทร์พทิ ักษ์ ณิชาภา ยศุตมธาดา และ อิสระ ตรีปัญญา
1152
ทัศนคติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม//กาญจนาภรณ์ ชินดร เกสรา แพงศรี ปาหนัน สงลา สุวนันท์ เถื่อนทะ
นนท์ และ ณิชาภา ยศุตมธาดา
1245
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน//กมล
ภรณ์ อินศร กัญญารัตน์ ทองคา บุญญิสา เหล่าชัย ศิรินยา สอนใจ และ
ณิชาภา
ยศุตมธาดา
1249
ความคาดหวังของนักศึกษาสาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน//ทิพวัลย์ แสงโฉม ธัญญา
รัตน์ โภชโน เบญจวรรณ ภูมาศ สุทธิดา พิลาศรี และ ทัศนีวัลย์ ศรีมนั ตะ
1252
ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ//
ปรัชญา ธนเกียรติภญ
ิ โญ และ อนุรัตน์ กาแหงหาญ
1285
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกส์เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก//กวินนา พลกล้าหาญ
สุนันทา กลิ่นถาวร และ ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี
1287
การพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทหินพนมรุ้ง //อดิศักดิ์ แก้วทะชาติ
และ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์
1290
การพัฒนาโมชันกราฟิกเรื่อง โรคติดเกม //ปกรณ์ ชอบหาญ และ ธวัชชัย สหพงษ์

9

1291

10

1360

11

1363

12

1413

การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง โรคพิาสุนัขบ้า //ธนวินท์ ปานจันทร์ และ ธวัชชัย
สหพงษ์
การพัฒนาภาพยนตร์สั้นโดยใช้าเทคนิคพิเศษเรื่อง MY HERO //จักรพันธ์ พลอย
สมบูรณ์ และ นฤมล อินทิรักษ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบเปิด เรื่อง จานวน
เชิงซ้อนเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5//โกศล คามูล
จิตสิริ ชินฮาด สมใจ มาสะรักษา และ อพันตรี พูลพุทธา
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเจริญเติบโตของมนุษย์ ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 // บุณพจน์ จงดี ณรงวิทย์ อุ่ทอง และ เกรียงไกร จริยะปัญญา

เวลา
13.0013.20

หน้า
121

13.0013.20

72

13.4014.00

82

14.0014.20

61

14.2014.40
14.4015.00
15.0015.20
15.2015.40
15.4016.00
16.0016.20
16.2016.40

55

16.4017.00

69
68
113
114
148
66
158

หัวเรื่อง :
ชุดที่ 6 (ITM , IT)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : 304
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.อนันกุล อินทรผดุง
กรรมการ อ.ดร.สุขสถิต มีสถิตย์
ผู้ช่วยกรรมการ นศ.สาขา IT 2 คน MTA 1 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
1215
เว็บระบบบริหารจัดการหอพัก กรณีศึกษาหอพักสิทธิประภาเกสต์เฮาส์ //กฤษณพงศ์ ศรีพันธุ์
และ เบญจภัค จงหมื่นไวย์
1216
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การสร้างภาพโมเดล 3D ด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไล
เพลเยอร์ ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) //สุกญ
ั ญา ขะกิจ
และ อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
1221
การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ชุดสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ตอน ผีขนน้า //จตุพงษ์ กะวิวังสกุล
จิระวัฒน์ กาติวงศ์ และ นพรัตน์ กรังสูงเนิน
1275
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ฮาร์ดแวร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท1ี่ โดยเทคโนโลยีHologram//
กัญจนา ชูจิตร พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์ วีระชัย คอนจอหอ และ เกรียงไกร จริยะปัญญา
1277
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา วิทยาการคานวณ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1//สุทธิรัตน์ สังฆะรัตน์ พลอยกมล วงค์ษาปัญญากุล ธนพร มูลสมบัติ
ชัยรัตน์ สายบัว และ สาวิตรี พิพิธกุล
1278
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา วิทยาการคานวน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง
การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูร้ ่วมกับสื่อ
ออนไลน์ //สราวุฒิ ชูรัตน์ จักรกฤษณ์ หมั่นสระเกษ กรภัทร มอมขุนทด และ เพ็ญศรี อมรศิลป
ชัย
1294
การจัดการเรียนการสอนแก้ปัญหาการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom)
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4//อชิตพล อัพภันดร ชลวัฒน์ อุสาหะจิตต์ ยงยุทธ ใจ
อดทน ชลากร ยิ้มเยื้อน และ ขวัญใจ ดีจริง
1302
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปญ
ั หาการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกาลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
อุปนัยร่วมกับเอกสารประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5//น้าเพชร เสียงใส และ
สมบัติ ท้ายเรือคา
1303
วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รากที่ n ในระบบจานวนจริง
และจานวนจริงในรูปกรณฑ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
อุปนัยและใช้เอกสารประกอบการสอนเป็นสื่อ //วิลาสินี ตะวังทัน และ สมบัติ ท้ายเรือคา
1326
ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบแผนภาพโครงเรื่อง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1//พิมพ์ชนก บัวโฮง และ ปณพงศ์ งามมาก
1328
ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ HR2B สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา//ปริฉัตร โถชาลี และ ปนพงศ์ งาม
มาก

เวลา
13.0013.20
13.2013.40

หน้า
119

13.4014.00
14.0014.20
14.2014.40

120

14.4015.00

124

15.0015.20

115

15.2015.40

59

15.4016.00

58

16.0016.20
16.2016.40

44

80

51
83

45

หัวเรื่อง :
ชุดที่ 7 (ITM , IT)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : 310
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธานกรรมการ อ.ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม
กรรมการ อ.ดร.ปิติพล พลพบู
ผู้ช่วยกรรมการ นศ.สาขา IT 2 คน MTA 1 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่
1

รหัสบทความ
1131

2

1173

3

1174

4

1190

5

1353

6

1355

7

1373

8

1383

9

1389

10

1391

11

1404

12

1407

13

1437

ชื่องานวิจัย

เวลา
13.0013.20
13.2013.40

หน้า
109

13.4014.00
14.0014.20
14.2014.40
14.40พัดลมอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยอาดูไอโน //ธานิล ม่วงพูล และ วงศกร อุดม
15.00
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และ 15.00หารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 // วรพล นกน่วม อาภรณ์ พหุพันุธ์ และ สุกัญชลิกา บุญ 15.20
มาธรรม
การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง สุภาษิตสานวนไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 15.20ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1//วรวรรณ แดงก่า พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์ และ เกรียงไกร จริยะ
15.40
ปัญญา
รถบังคับตัดหญ้าผ่านสมาร์ทโฟน//จิรวัฒน์ นิยมนา วุฒิชัย จอมมะเริง และ สายสุนีย์ จับ 15.40โจร
16.00
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดา้ นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการ 16.00เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)//สุฌัญญา ภูผาใจ และ อัฐพล อินต๊ะเสนา
16.20
ผลการพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมในการทางาน โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 16.20RSR Learning สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร //ฤทธิ 16.40
พร ศิริปะกะ และ ปนพงศ์ งามมาก
ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ STT
16.40Show and Share สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร // 17.00
พัชรี เหนือกาฬสินธุ์ และ ปนพงศ์ งามมาก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น 17.00มัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R //วิรดา มีชาญเชี่ยว และ 17.20
ดร.อัฐพล อินต๊ะเสนา

117

ระบบจัดการฟาร์มโคนม//สรยา นากทรัพย์ และ สุระ วรรณแสง
ระบบการจัดการยืม-คืนอุปกรณ์กรณีศึกษาสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลเมือง อาเภอ
เมือง จังหวัดเลย//ภราดร รีชัยพิชติ กุล สุรศักดิ์ ตาน้อย ธีรวัฒน์ อินต๊ะบูรณ์ และ ภา
นุวัฒน์ ดีแก้ว
ระบบเก็บรอบวิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้เทคโนโลยี RFID//ภราดร รีชัยพิชิตกุล
นิมิตร ตาน้อย วีรชาติ คุรุบาศรี และ สันติภาพ เล่ห์กล
ระบบบริหารจัดการสถานพยาบาลครบวงจร //ภราดร รีชัยพิชิตกุล สุรศักดิ์ ตาน้อย กานต์
แก้วนิล และ ประสิทธิ์ ซิวสารี
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มร่วมมือ (CIRC) //สุดารัตน์ ภาสดา และ อัฐพล อินต๊ะเสนา

79

118
129
84
156
149
130
65
63
62
71

หัวเรื่อง :
ชุดที่ 8 (ITM/ICS, IT)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : 311
คณะกรรมการประจาห้อง :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกรรมการ อ.ดร.เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
กรรมการ อ.ดร.ณัฐพงษ์ พระลับรักษา
ผู้ช่วยกรรมการ นศ.สาขา IT 2 คน MTA 1 คน
การนาเสนอบทความวิจัย

ที่
1

รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
1235
เว็บและโมบายแอปพลิเคชันสาหรับร้านต้นกระบองเพชร ด้วยเทคนิคการแจ้ง
เตือนสินค้าและระบบคลังรูปภาพ//มงคล รอดจันทร์ อานนท์ ชูราศรี
คณบดินทร์ ฉันทานุรักษ์ และธานิล ม่วงพูล
2
1242
การพั ฒ นาเว็ บ แอปพลิ เคชั น เพื่ อ ส่ งเสริ ม แหล่ งท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วให้ เกิ ด ความยั่ งยื น จั งหวัด สมุ ท รสงคราม //จิ รนนท์ พิ ริย ะอนนท์
เมษิณี บัวอินทร์ พุฒิพงศ์ สมบูรณ์ อมฤตา ฤทธิภักดี และ ชาญเวทย์ อิงคเวทย์
3
1266
แอปพลิเคชันเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อการสอน เรื่อง เรขาคณิต ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6//สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ อรทัย จิตรักษ์ และ นภัสกรณ์
นามดี
4
1288
ระบบตรวจสอบสถานะเครื่องลงเวลาทางาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ด้วยแซบบิกส์//กิตติศักดิ์ วงษ์เพ็ง วัชรพล แซ่ลิ้ม กฤดาภัทร สีหารี และ ภาคภูมิ
อิทธิรัตนะโกมล
5
1300
ระบบการจัดการฟาร์มสุกร ด้ายเทคโนโลยี IoT กรณีศึกษาฟาร์มสุกรเล้ากุหลาบ
เมืองขุนทด//กัญญาวีร์ สิทธิขุนทด ปริญญา สุขะปรเมษฐ ไกรลาศ บารุงชาติ
และ กฤติกา เผื่อนงูเหลือม
6
1323
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดา้ นการอ่านจับใจความสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบSQ4R ประกอบแบบฝึกทักษะ //สุภาวดี
ภูนบผา และ อัฐพล อินต๊ะเสนา
7
1335
การออกแบบระบบการจัดการการซื้อและขายสินค้ามือสองออนไลน์//อุรฉัตร
โคแก้ว และ ธนภัทร ประทีปทอง
8
1336
การพัฒนาการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 //ปิยภัทร มูลศรี และ
อัฐพล อินต๊ะเสนา
9
1345
ระบบให้อาหารสุกรอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IOT //นิภาดา สุวรรณสนิ
ทนนทิยา แก้วสามัคคี ศาธิญา น้อยบุญญะ สายสุนยี ์ จับโจร
10
1349
ระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าใช้ศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา//พัชรีภรณ์ ซึมกระโทก ณัฐพร ดีไร่ สุวัชรินทร์ สีทอน และ
สายสุนยี ์ จับโจร
11
1396
กระปุกออมสินสาหรับคัดแยกเหรียญและนับเหรียญอัตโนมัติ //ธานิล ม่วงพูล
ชานนท์ แก่นสิงห์ จตุพร ชิ้วนฤภัย และ ปิติพล พลพบู
12
1403
ระบบจัดการห้องประชุม กรณีศึกษา ศาลากลางจังหวัดลพบุรี //พรหมมาศ
เจริญรัมย์ และ รัชดาภรณ์ อมรชีวิน

เวลา
13.0013.20

หน้า
102

13.2013.40

56

13.4014.00

53

14.0014.20

125

14.2014.40

126

14.4015.00

57

15.0015.20
15.2015.40

127

15.4016.00
16.0016.20

155

16.2016.40
16.4017.00

131

47

46

64

หัวเรื่อง :
ชุดที่ 9 (IT,CS)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562 ห้อง : 313
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ
กรรมการ อ.ดร.บุญธง วสุริย์
ผู้ช่วยกรรมการ นศ.สาขา IT 2 คน MTA 1 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
1344
การพัฒนาแอปพลิเคชันคู่มือการให้ความรู้เกีย่ วกับฝุ่นบนระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์ // กิตติพัฒน์ ศิริมงคล โสมนัส ศิริยามัน และ นัฐพงศ์ ส่งเนียม
1412
ระบบจัดการขยะอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IOT//จรณินท์ ศิริพัฒน์ พีรวิชญ หมอก
กระโทก และ สายสุนีย์ จับโจร
1415
แอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 //ศศิมาภรณ์ ดวงมะณี รณวิทย์ เหล่าชัย และ ปิย
สุดา ตันเลิศ
1422
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา//ทศพล อินทรสูต และ ขนิษฐา กุลนาวิน
1430
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ โรงเพาะเห็ดนางรม//ศิริพิร มุกดารา และ ศักดิ์
ชัย อินจู
1431
เครื่องชาร์จแบตเตอรีโ่ ทรศัพท์เคลือ่ นที่จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบหยอด
เหรียญ //ธานิล ม่วงพูล โพธิพงศ์ สะอาดดี ชัยวัฒน์ ใจมั่น และ สัญญา ควรคิด
1444
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4//จิรนั ตน์ กาบขุนทด และ สุวรรณา บุเหลา
1456
การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับติดตามการบริโภคอาหาร//กมลพัชร์ พิสุทธิกมล
และ ชาญเวทย์ อิงคเวทย์
1488
การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมสาหรับการพยากรณ์มูลค่าและปริมาณการ
ส่งออกทุเรียนสดไทยไปประเทศจีน//ศุภัทชา พรมมา อุดมศักดิ์ จันทร์ถาวรพานิช
และ ชูเกียรติ ผุดพรมราช
1491
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ ง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1//สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ จินดารัตน์
มะลิวงศ์ และ แพรวพิลาศ แก้วไพศาล
1509
ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ MB2
Based Learning สาหรับนักเรียนโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3//
วรรณอุมา บารุงตา และ ปณพงษ์ งามมาก
1515
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบเรียน ๆ เล่น ๆ สูผ่ ลการพัฒนาทักษะการร่วมมือ
สาหรับนักเรียนโรงเรียนดงมูลวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1//สุวรรณ ศรีสมชัย
และ ปนพงศ์ งามมาก
1556
การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกกระเทียมแบบกึ่งอัตโนมัต/ิ /ขนิษฐา อาทร จุฑาศินี พร
พุทธศรี สิทธิชัย โรจน์รุ่งศศิธร และ วิศวะ สื่อสุวรรณ

เวลา
13.00-13.20

หน้า
147

13.20-13.40

132

13.40-14.00

42

14.00-14.20
14.20-14.40

134
150

14.40-15.00

135

15.00-15.20

41

15.20-15.40

39

15.40-16.00

88

16.00-16.20

89

16.20-16.40
36
16.40-17.00

91

17.00-17.20

94

หัวเรื่อง :
ชุดที่ 10 (IT,CS)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : 403
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธานกรรมการ อ.ดร.วีระพน ภานุรักษ์
กรรมการ อ.ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร
ผู้ช่วยกรรมการ นศ.สาขา IT 2 คน MTA 1 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
เวลา
1356
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทยและแจ้งเตือนการนัดผ่าน 13.00แอปพลิเคชันไลน์//ธนกร บุญสวัสดิ์ และ จันทร ชัยประเสริฐ
13.20
1357
ระบบจัดการฐานข้อมูลโต๊ะจีน กรณีศึกษาร้านพเยาว์อาหาร //นิตินยั เพชรปาน 13.20กัน และ รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
13.40
1436
ระบบตรวจสอบคุณภาพน้าในบ่ออนุบาลกบ//เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์ วัชรพงษ์ ยิ้ม 13.40ศรีแพร และ ศรราม ครุฑใจกล้า
14.00
1440
การพัฒนาร้านค้าออนไลน์ข้าวสารหอมปทุมและหน่อไม้แปรรูป//ยุวดี เถลิงจิตต์ 14.00และ อุไร เงินงอก
14.20
1442
ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน
14.20สระบุร/ี /บิลลี่ วงศ์ภูธร และ สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
14.40
1446
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนในรูปแบบเกม เรื่อง กระบวนการ
14.40ออกแบบ เชิงวิศวกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชัยบาดาล
15.00
วิทยา//กิตติภพ ใจเย็น และ ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล
1452
ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบทเครือข่ายร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น 15.00ฐาน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
15.20
โรงเรียนสารคามพิทยาคม//ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ และ ปวริศ สารมะโน
1466
การวิเคราะห์ระบบแถวคอยการสอบแก้ตัวการขับรถเดินหน้าและหยุดเทียบทาง 15.20เท้า ณ สานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2//มัชฌิมา กมลเลิศ สุทธิกานต์ 15.40
ราชสิงโห และ ชูเกียรติ ผุดพรมราช
1493
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ ง หิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับ 15.40นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6//วรพงศ์ มาลัยวงษ์ อิสระ ธิมานิตย์ และ อรชา 16.00
ทาแหยม
1494
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง ธรณีพิบตั ิภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ 16.00วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6//ปณวรรต คงธนกุลบวร ผกากานต์ ไชยคา 16.20
ภา และ นฤนาท ดีเลิศ
1557
ระบบควบคุมเครื่องลอกเลียนและขยายแบบกึ่งอัตโนมัติ//บุญธง วสุริย์ กิตติศักดิ์ 16.20จันทรสิทธิผล พรศิริ วิเศษนคร วิศวะ สื่อสุวรรณ ธานิล ม่วงพูล และ วทัญญู
16.40
มีศรีสุข
1558
ระบบควบคุมแขนกลสามแกนเพื่อการเกษตรต้นทุนต่า//บุญธง วสุรยิ ์ อนุชิต โชค 16.40ชัย พงศ์พณิช พลอยแดง ธานิล ม่วงพูล และ จุฑาศินี พรพุทธศรี
17.00
1559
ระบบควบคุมเครื่องล้างแก้วด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก//บุญธง วสุริย์ 17.00จุฬารัตน์ บุญมี วิศวะ สื่อสุวรรณ และ ธานิล ม่วงพูล
17.20

หน้า
25
67
43
85
38
136
137
87
90
140
34
93
33

หัวเรื่อง : ชุดที่ 11 (ITM,IT)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : 404
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธานกรรมการ อ.ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
กรรมการ ผศ.ธานิล ม่วงพูล
ผู้ช่วยกรรมการ นศ.สาขา IT 2 คน MTA 1 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่ รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
1
1453 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ เรื่อง เกมคานวณเลข//ภานุ
พงศ์ ขวัญเนตร์ จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ และ พิรสิฏฐ์ พีรภัคโสภณ
2
1470 ดรออิ้งแอนิเมชัน เรื่อง โรคไบโพลาร์// บุษบาณ์ ธรณี และ ญาณพัฒน์
ลาภ
พาณิชยกุล
3
1482 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะ ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2//จุรีพร โทนุการ และ
อัฐพล อินต๊ะเสนา
4
1496 การพัฒนาต้นแบบสมาร์ทฟาร์มเพือ่ การปลูกผัก//พรรณพิมล มะหาหิง และ ไชยพล
กลิ่นจันทร์
5
1497 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมเี ดีย เรื่อง การใช้
บล็อกคาสั่งเบื้องต้นและระบบพิกดั ฉาก X และ Y สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่
4//พิมพ์นารา ทิพย์จันทร์ และ รัชชนันท์ พึ่งจันดุม
6
1503 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1// ณัฐธิดา
บุญเขื่อง และ รัชชนันท์ พึ่งจันดุม
7
1504 การพัฒนาสื่อมัลติมเี ดียสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับ
ใจความสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูด้ ้านการอ่าน//นิพล สังสุทธิ ดุษฎี ทร
ทึก วชิระ ขุริมนต์ ทรรศนีย์ วันชาดี และ คริยา พันธ์ทอง
8
1518 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่อง
กระบวนการแก้ปญ
ั หา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6//สุรเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์ รัชช
นันท์ พึ่งจันดุม และ สุวรรณา บุเหลา
9
1526
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิชาการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์เรื่องซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัชตวิทยาคม // จีรภัทร เกลี้ยง
กลม กัญญา อาภาสุนันท์ และ จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
10
1531 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3// จิราภา อินทรวัฒนา พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์
วีระชัย คอนจอหอ
11
1533
การออกแบบต้นแบบเกมเพื่อการเรียนรู้การโปรแกรมมิ่ง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้ MIT App Inventor //อภิชาติ
เครือจันทร์ พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์ และ เกรียงไกร จริยะปัญญา
12
1574
แอพพลิเคชั่นสมุนไพรรักษาโรค//ธนพล อยู่สมบูรณ ณัตราพร พวงแตง อรพรรณ ชูใจ
สุกุมา อ่วมเจริญ และ นันทิรา ธีระนันทกุล

เวลา
หน้า
13.00-13.20 40
13.20-13.40

151

13.40-14.00

138

14.00-14.20

86

14.20-14.40

37

14.40-15.00

141

15.00-15.20

152

15.20-15.40

153

15.40-16.00

159

16.00-16.20

160

16.20-16.40

92

16.40-17.00

96

หัวเรื่อง :
ชุดที่ 12 (CS,IT,CTC)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : 411
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธานกรรมการ อ.ดร.สราวุธ แผลงศร
กรรมการ อ.ดร.สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ
ผู้ช่วยกรรมการ นศ.สาขา IT 2 คน MTA 1 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
1560
ระบบควบคุมการสไลด์กล้วยแบบแท่งกึ่งอัตโนมัติ//บุญธง วสุรยิ ์ ณัฐพงษ์
งามวิไลรัตนา ไตรภพ สังข์วรรณะ วิศวะ สื่อสุวรรณ และ ธานิล ม่วงพูล
1561
ระบบควบคุมอุณหภูมิในเตาย่างที่ใช้หลอดฮาโลเจนเป็นแหล่งความร้อน //
บุญธง วสุริย์ จารุวรรณ บัวทิน เอมิกา พลนนท์ ธานิล ม่วงพูล จุฑาศินี
พรพุทธศรี
1562
ระบบควบคุมการพ่นยาฆ่าแมลงแบบแม่นยาด้วยประจุไฟฟ้าแรงดันสูง//บุญ
ธง วสุริย์ อชิรญา สิริกอแก้ว อานนท์ อิศรมงคลรักษ์ และ ธานิล ม่วงพูล
1563
ระบบตรวจนับสินค้าในสายพานลาเลียง //บุญธง วสุริย์ ทศวรรษ นิระพันธ์
จุฑาศินี พรพุทธศรี บัญชา หิรญ
ั สิงห์ และ ธานิล ม่วงพูล
1568
การพัฒนาระบบการรับฝากรถจักรยานยนต์//ธนภัทร์ วังคะฮาด ปัญญา
เดชยศดี และ ธเนศ ยืนสุข
1575
เเอพพลิเคชั่นแนะนาการบริโภคผลไม้ไทย//กัญญาณัฐ พ่วงพรม ศุภาพิชญ์
ทองคา สุกุมา อ่วมเจริญ และ สูตรทิน อินทร์ขา
1576
แอพพลิเคชั่นควบคุมน้าหนักบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์//สุชาวดี พูลศิริ
สุวนันท์ หมื่นระย้า อธิตยา กิ่งก้าน สุกุมา อ่วมเจริญ และ นันทิรา ธีระนันท
กุล
1578
การใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อเสริมทักษะดิจิทัลริซเทเรซี่//ธนพล อยูส่ มบูรณ์ อารีรัตน์ รักมิตร
กรกรต เจริญผล และ สุกมุ า อ่วมเจริญ
1579
การประเมินความพึงพอใจต่อการสร้างคิวอาร์โค้ดเพื่อใช้สมาร์ทโฟนเช็คชื่อ
นักศึกษา และบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สานักงาน ชั้นปีที่ 3//อนุวัฒน์ จ๋องาม กายทิพย์ เพ็งกับหนู และ
สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
1580
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อเพจ Oil Shop จาหน่ายสินค้าแบรนด์
EVE’Sกรณีศึกษา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี//สุภาพร ช้างน้า กรกรต เจริญผล และ สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
1610
ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือผ่านทางระบบ IoT//ปิยพนธ์
กองก่า พรทิพย์ บัวสาม จารุต บุศราทิจ

เวลา
13.0013.20
13.2013.40

หน้า
32

13.4014.00
14.0014.20
14.2014.40
14.4015.00
15.0015.20

30

31

29
95
144
97

15.2015.40

28

15.4016.00

27

16.0016.20

98

16.2016.40

157

หัวเรื่อง :
ชุดที่ 13 (IT,CTC)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : 412
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการ
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี
อ.ดร.ไกรสิทธิ์ อภิระติง
นศ.สาขา IT 2 คน MTA 1 คน

รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
1508
ระบบการจัดการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะชุมชนตาบลเพนียด//วันชัย
ปิดตานัง และ กอรวี ศิริโภคาภิรมย์
1517
ระบบการจัดการควบคุมการจ่ายน้า ปุ๋ย และการพ่นหมอกไอน้าอัตโนมัติแก่พืช
ในโรงเรือน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาเขตบางระจัน//พิมพ์
ทองภา มนตราเนรมิตร และ ปิยมาส คุณพิทักษ์
1522
ระบบไม้กั้นทาง เข้าและออก สถานที่จอดรถอัตโนมัติ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี//ไตรภาค สุขโสภณ และ ธนชัย ปฐมรัตน์
1582
แอปพลิเคชันเกมส์ทายปัญหาสุภาษิตบนสมาร์ทโฟน//ศรพรหม รัตนเวชอนันต์
ศิริพร อ่วมศิริ และ ดนัย เจษฎาฐิติกุล
1584
ระบบตรวจจับวัตถุสาหรับตู้รับจดหมายและแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชัน//
ธานิล ม่วงพูล ณัฐวุฒิ เทพวงษ์ นรากร เพ็ชรแสง และ อวยไชย อินทรสมบัติ
1589
วางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจงั หวัด
เพชรบุรี ผ่านเว็บแอปพลิเคชันแบบ Interactive// คัทรียา จอมเพชร ศิริพร
อ่วมศิริ เกรียงไกร จริยะปัญญา และ จุฑาภาณ์ ชาตินฤมาณ
1590
ต้นแบบการประยุกต์ใช้โดรนเสียงผึ้งเพื่อขับไล่ช้างป่าออกนอกเขตพืน้ ที่
การจราจร//เอกชัย พึ่งแย้ม ศิริพร อ่วมศิริ เกรียงไกร จริยะปัญญา และ สุวัฒน์
เพตชะเพชรไพบูลย์
1591
การพัฒนาระบบการจองห้องพักวิมานเมฆรีสอร์ท //ปิยะพร พันกาล เกษร อุป
ชัย และ อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี
1608
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเผยแพร่สนิ ค้าทางการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา//
จิตรานนท์ ทอนสูงเนิน ฐนมน ทับทิมศรี แสงเพ็ชร พระฉาย และ เจษฎา รัตนสุ
พร
1609
การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์สร้างการ์ตูนร่วมกับเรื่องเล่าดิจิทลั เพื่อพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์สาหรับนักเรียนโสตศึกษา//สุนทรี ศรีสะอาด สราวุธ แผลง
ศร และ อนุชาติ บุญมาก
1607
พฤติกรรมการเปิดรับสารของวัยรุน่ ไทยที่มีต่อการประชาสัมพันธ์สาขา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ (facebook page) สาขาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร : RMU//ศิริประภา แสงจิตร และ ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
1433
การแก้ปัญหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่าย
มัธยม)//ศิริพิมพ์ ใจเที่ยง และ สมบัติ ท้ายเรือคา
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