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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร //
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องค์ประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบนาตนเอง ร่วมกับบริการคลาวด์ สาหรับนักเรียนชั้น
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ปีที่ 6 โรงเรียนวัดทะเลบก // สมิตร จาเริญลาภ และวินัย เพ็ง
ภิญโญ

11

14

15

หัวเรื่อง :
ชุดที่ 2 (CED)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : ชั้น 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง : ประธานกรรมการ
อ.ดร.มนัสนิต ใจดี
กรรมการ
อ.ทิพวิมล ชมภูคา
ผู้ช่วยกรรมการ
นักศึกษา IT 2 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่ รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
1
1171 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนผ่านเว็บร่วมกับการจัดการ
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ไกรภภา และวินยั เพ็งภิญโญ
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แบบผสมผสาน เรื่องอินเทอร์เน็ตและการใช้งาน สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย // โชคสิริ มีเพียร
และสุขสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม
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1175 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 // ศุภวิชญ์ วุฒิไกรรัตน์ และพงษ์ดนัย จิตติวิสุทธิกุล
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1176 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD // ณัฐมล มาแก และพงษ์ดนัย จิตตวิ
สุทธิกุล
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1177 การพัฒนาบทเรียนแบบสาธิตออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 // ชัยวัฒน์ เกตุอู่ทอง และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภ
คา
6
1178 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนร่วมกับการจัดการเรียนรูด้ ้วยตนเอง // ทวิพร แซ่ลี้ และวิมาน
ใจดี
7
1179 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย
เทคนิคการสอนแบบ STAD // ธงชัย วรนุชโสภาพรรณ และไพศาล
สิมาเลาเต่า
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1180 การพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบสาธิต เรื่อง โปรแกรม
Microsoft Word สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 // นที
จรรย์สุนทร และพงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล
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ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบ
15.40-16.00
โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัคร
พลผดุง) // พรรณิภา แสนพรม และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนแบบเกมตามรูปแบบการ 16.00-16.20
เรียนรูด้ ้วยตนเอง ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) //
ณัฐกิตติ์ พุฒินาทไพศาล และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ 16.20-16.40
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง // นิตยา ดอนไพร
นุชและสุขสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ที่ 16.40-17.00
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแก้ปญ
ั หา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม // ธนาภรณ์
หมั่นเพียรสุข และไกยสิทธิ์ อภิระติง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง ส่วนประกอบและ 17.00-17.20
เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
TGT สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 // ปิยวรรณ พรหมศร
และไพศาล สิมาเลาเต่า
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 17.20-17.40
ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ที่มตี ่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง การใช้โปรแกรม scratch สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบางเลนวิทยา จังหวัดนครปฐม // นภาพร เพ็ญพิบลู รัตนา
และไกยสิทธิ์ อภิระติง
ผลการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
17.40-18.00
(Constructivism) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มตี ่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก อาเภอกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม // เอกวัตร์ อุปทองและไกยสิทธิ์ อภิระติง
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วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : ชั้น 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง : ประธานกรรมการ
อ.ดร.ธวัชชัย สหพงษ์
กรรมการ
อ.วรวิทย์ สังฆทิพย์
ผู้ช่วยกรรมการ
นักศึกษา IT 2 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่ รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
1
1189 ผลการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตัวเอง
(Constructivism) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มตี ่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม // โสภณ คงนะ และไกยสิทธิ์ อภิระติง
2
1192 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง การพัฒนาสื่อ Ebook สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้
แบบสาธิต // ศยามณ สงกระสินธุ์ และพงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกลุ
3
1194 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี AR ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคแบ่งปันความสาเร็จ รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจินดาราม จังหวัด
นครปฐม // ชุตินันท์ ยิ้มเจียม และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ
4
1196 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
ร่วมกับสื่อการสอนมัลติมีเดีย ในรายวิชาภาษาไทย สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจินดาราม // วิภาพร หลักเพชร
และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ
5
1197 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค Learning
Together ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ ในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนอู่ทอง // แพรวพรรณ ราชสาเภา และวินัย เพ็ง
ภิญโญ
6
1198 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD รายวิชาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 // นพมาศ น่วมปฐม และ วิมาน ใจดี
7
1199 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบ KWL-Plus เรื่องระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางลี่
วิทยา // สุนติ า รุ่งเรือง และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ
8
1200 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 // ทศพร พุ่มพวง และวินัย เพ็งภิญโญ
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1201

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code ในการ
15.40-16.00
สนับสนุนระบบสารสนเทศ ครูที่ปรึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนภาวนาภิ
มณฑ์พิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี // สุเมธ พงษ์ภีละ และสุมาลี สิ
กเสน
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบงานปกครองโรงเรียนบนอุปกรณ์ 16.00-16.20
เคลื่อนที่ กรณีศึกษาโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี // ณัฐดนัย
โกสินทร และนพดล ผู้มจี รรยา
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1203

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสร้างหนังสือ
อิเลคทรอนิกส์ (e-book) ด้วย FlipAlbum Vistra Pro ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 //
น้าฝน ศรีวัลลภ และสุมาลี สิกเสน
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง Microsoft
PowerPoint สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโครงงานเป็นฐาน // ณีระนาถ หุ่นสิน
และพงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) // สุกฤตา โพธิ์พระ และสุมาลี
สิกเสน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การสือ่ สารข้อมูลและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอู่ทอง //
บุณฑริก นิลรอด และนพดล ผู้มจี รรยา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
เพื่อนคู่คิด เรื่อง การใช้งานไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลเบื้องต้น สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง // เนตร
นภา ศรเดช และนพดล ผู้มีจรรยา

17.40-18.00

46

40

หัวเรื่อง :
ชุดที่ 4 (ITM,CED,MTA)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : ชั้น 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง : ประธานกรรมการ
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เวลา
1
1209 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับรูปแบบการ 13.00-13.20
เรียนแบบผสมผสาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโพธิ์ // พรศิริ ศรีคา และอุไรวรรณ
ศรีไชยเลิศ
2
1211 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง โปรแกรม
13.20-13.40
ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล ร่วมกับการเรียนรู้แบบซิปปา สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดทะเลบก // สิริวัฒน์ ขาสอน
และสุมาลี สิกเสน
3
1213 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนร่วมกับเทคนิค STAD เรื่อง 13.40-14.00
การใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอู่ทอง // เจนณรงค์ จุลสุคต และสุขสวัสดิ์ แซ่ลมิ่
4
1214 การพัฒนาบทเรียน E-Book แบบออนไลน์ร่วมกับเทคโนโลยีความ 14.00-14.20
จริงเสริมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ LT (Learning
Together) ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนวัดจินดาราม จังหวัดนครปฐม // ยุทธนา อยู่จงดี และจ
รินทร อุ่มไกร
5
1217 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้ 14.20-14.40
เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนร่วมกับการเรียนร่วมกัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 //
วิภาวี นิลเขียว และวิมาน ใจดี
6
1232 ระบบจัดการร้านซ่อมกระเป๋ากิจสงวนพานิชย์ // พิชยา สุขปลั่ง 14.40-15.00
และภูริต ไพสี
7
1233 การพัฒนาระบบการจัดการร้านทอง กรณีศึกษาร้านทองโสภิต // พิ 15.00-15.20
ชยา สุขปลั่ง และชัยวัฒน์ เกตุพนั ธ์
8
1234 ระบบการจัดการคลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยง // สมจินต์ จันทรเจษฎากร 15.20-15.40
และวุฒิพงษ์ เซี่ยงวุ่น
9
1236 ระบบแจ้งเตือนคิวผู้ป่วยผ่านทางไลน์แอพพลิเคชั่น กรณีศึกษา
15.40-16.00
โรงพยาบาลศรีสงคราม // อรรถพงษ์ นิที และชายแดน มิ่งเมือง
10
1237 การพัฒนาระบบชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์ 16.00-16.20
กิ้ง // วีระพน ภานุรักษ์ และวุฒิชัย บัวชิต
11
1238
การพัฒนาระบบชาระค่าไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง // วีระพน 16.20-16.40
ภานุรักษ์ และอดิศักดิ์ ดิษฐเจริญ
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย 16.40-17.00
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบเกมการสอน โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนผังงาน กับการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 // วีระศักดิ์ บุญแต่ง
และกัญญาณี สมอ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย 17.00-17.20
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ไวรัสและวิธีการป้องกันไวรัส กับการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 // รัชกฤช พุฒิ
พรมงคล และกัญญาณี สมอ
การพัฒนาระบบกองทุนเงินประจาหมู่บ้าน กรณีศึกษา : บ้านเล้า 17.20-17.40
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด // ปิยพงษ์ สุรโิ ย อภิสิทธิ์
แน่นอุดร และอัจฉราภรณ์ จุฑาผาด
ระบบสมัครเรียนออนไลน์ กรณีศกึ ษา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทย
17.40-18.00
ไพศาล // วรรณวิสา แก่นภักดี ชัยยา จ่าล้า และอัจฉรา
ภรณ์ จุฑาผาด
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วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : ชั้น 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง : ประธานกรรมการ
อ.ดร.ลาวัลย์ ดุลยชาติ
กรรมการ
อ.เบญจภัค จงหมื่นไวย์
ผู้ช่วยกรรมการ
นักศึกษา IT 2 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่ รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
1
1250
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน วิชา ภาษาไทย เรื่อง
การสร้างคาและประโยค ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
รวมสินวิทยา // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และสุภัทรชา กุแก้ว
2
1253
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 // จิราพร อ้วนสูงยาง
และไพรเวช งามสอาด
3
1254
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง การดารงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 // รจนา
สอนงาม และปรียา งามสอาด
4
1255
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง รูปเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 // กัญญาณัฐ
วันภักดี และไพรเวช งามสอาด
5
1256
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง ข้อมูลและการประมวลผล // เพชรรัตน์ สารังงาม
และปรียา งามสอาด
6
1257
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชัน บน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพื่อช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ // ปฏิภาณ ส่งเสริม นภดล สหุนา
ลุ และกัญญาณี สมอ
7
1259
การพัฒนาระบบให้คาปรึกษานักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ // กฤษณะ จันทร์มณี สถาพร กองแก้ว และ
กัญญาณี สมอ
8
1260
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการส่งงานแบบออนไลน์ // อิทธิพล
จันฉาย มนตรี แม่นหมาย และกัญญาณี สมอ
9
1267
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แหล่งพลังงานหมุนเวียนกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 //
กนกวรรณ มานุจา และกัญญาณี สมอ
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การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง คา
ราชาศัพท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรวมสินวิทยา //
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1
1279 การวิเคราะห์เอกลักษณ์ลายผ้าไหมมัดหมี่ ลายแมงมุม จังหวัด
ขอนแก่น // อุรฉัตร โคแก้ว ปัญญชลี คลังกลาง และสาวิตรี
แดงสีดา
2
1280 ระบบบริหารจัดการคลินิก กรณีศกึ ษา คลินิกหมอธีรวุฒิ – หมอ
ปนัดดา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรมั ย์ //
ณัฏฐ์ชญานิศ วงษ์ขันธ์ ณัฐทิตา กุมารสิทธิ์ และญาณกร เขตศิริ
สุข
3
1282 ระบบการขายกล้วยไม้รองเท้านารีออนไลน์ กรณีศึกษา ฟาร์ม
กล้วยไม้สมจิตร // สมจินต์ จันทรเจษฎากร และพลาธิป หล่อหลง
4
1283 ระบบการจัดการห้องเช่า กรณีศึกษา ห้องเช่าป้าสมศรี // แก้วใจ
อาภรณ์พิศาล และวันวิสาข์ หิมารัตน์
5
1284 ระบบการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ กรณีศึกษา ร้านย่ามาลี //
สมจินต์ จันทรเจษฎากร และนันท์ชวิน วัฒนะปิยากาญจน์
6
1286 แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์(ฮาร์ดแวร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชน
บ้านหนองคู // นิตยา มณีนลิ และอัครพล เหลืองอรุณ
7
1293 แอปพลิเคชันร้านขายไก่ย่างสาหรับธุรกิจออนไลน์ // ณัฐวัฒน์ คา
เคน กิตติพงษ์ โพธิ์เบ้า อุดมลักษณ์ อาพันธุ์ สาราญ ไผ่นวล
และนัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
8
1295 ระบบธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษา ร้าน PSK Pet Shop // สม
จินต์ จันทรเจษฎากร และณัฐกฤตา ศรีนครเขต
9
1296 การพัฒนาสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) รายวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องการหารเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิรริ าษฎร์บารุง) จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา
ฉ่ากิ่ง และไชยยงค์ แก่นเกษ
10
1297 การสร้างสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) จังหวัดศรีสะเกษ // ปา
วีณา ฉ่ากิ่ง และกัญญานัฐ คาจันทร์
11
1298
การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาคอมพิวเตอร์
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) จังหวัดศรี
สะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิง่ และสุวรินทร์ บุญเอนก
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อ.ชุติมา กลั่นไพฑูรย์
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เวลา
1
1306 การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ในรายวิชา
13.00-13.20
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฏร์บารุง) จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา
ฉ่ากิ่ง มัสติกา พิมพ์สุตะ และจันทร์จิรา ศรีปราชญ์
2
1308 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาวิทยาศาสตร์
13.20-13.40
เรื่องระบบย่อยอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองทุ่ม
ศรีสาราญวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง มัสติกา พิมพ์สุ
ตะ และ จินตนัย สะใบ
3
1309 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 13.40-14.00
โครโมโซมและ สารพันธุกรรม ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง มัสติกา พิมพ์สุตะ
และสิริฉาย ประจา
4
1310 การสร้างสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง รายวิชา
14.00-14.20
วิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการณ์ ลม ฟ้า อากาศ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว จังหวัดศรีสะเกษ //
ปาวีณา ฉ่ากิ่ง มัสติกา พิมพ์สุตะ และปภัสสร สร้อยสนธ์
5
1311 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาการงานอาชีพ 14.20-14.40
และเทคโนโลยี เรื่องการจัดและตกแต่งบ้าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และสุชี
รา เรียบผา
6
1312 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาการออกแบบและ 14.40-15.00
เทคโนโลยี เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google
Sketchup นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราษีไศล จังหวัดศรี
สะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และวัฒนา รัตนวัน
7
1313 ระบบการจัดการร้านเจ๋งคาร์แคร์ ล้าง อัด ฉีด // พิชยา สุขปลั่ง และ 15.00-15.20
ภัทราพร แสนสม
8
1314 ระบบการจัดการขายแบตเตอรีร่ ถยนต์ กรณีศึกษา ร้านเม้งไดนาโม 15.20-15.40
// พิชยา สุขปลั่ง และ จิรภัทร รวีเดชดารง
9
1315 ระบบการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาบริษัทเกษมชัยฟู๊ด // สม 15.40-16.00
จินต์ จันทร์เจษฎากร และ วรปรัชญ์ ห้วยหงษ์ทอง
10
1316 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง ในรายวิชาสุขศึกษาและ 16.00-16.20
พลศึกษา เรื่อง ระบบอวัยวะของร่างกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิง่
มัสติกา พิมพ์สุตะ และปริญญา เปรื่องปราชญ์
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการค้นหาร้านอาหารในจังหวัดศรีสะเกษ 16.20-16.40
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ // สุชิตา
พันธ์แก่น
ชุตินันท์ ปูพบุญ และกริชบดินทร์ ผิวหอม
การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนาการเขียนคิ้วบนระบบปฏิบตั ิการแอน 16.40-17.00
ดรอยด์ // ประภาพรรณ รองทอง อมรรัตน์ โยธานวลย์ และ
กนิษฐา อินธิชิต
การพัฒนาระบบควบคุมการเลีย้ งจิ้งหรีดผ่านโมบายแอปพลิเคชัน // 17.00-17.20
กนกวรรณ พันธมาศ ดรุณี สมศรี และกนิษฐา อินธิชิต
การพัฒนาต้นแบบระบบราวตากผ้าอัตโนมัตคิ วบคุมด้วยบอร์ด
17.20-17.40
Arduino // ตะวัน ดวงอินทร์ ระบิลย์ นนตา และเจษฎา โพน
แก้ว
ระบบการจัดการร้านขายเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านอินคาเฟ่ // พร 17.40-18.00
นิภา แซ่เฮ้ง และสมจินต์ จันทรเจษฎากร
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หัวเรื่อง :
ชุดที่ 8 (IT/CS, ITM)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : ชั้น 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง : ประธานกรรมการ
ดร.สมหมาย แก้วกัณหา
กรรมการ
อ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์
ผู้ช่วยกรรมการ
นักศึกษา IT 2 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่ รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
เวลา
1
1322 ระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา ร้านพนาโรจน์อะไหล่ยนต์ // 13.00-13.20
ธัญนน คชายุทธ และ สมจินต์ จันทรเจษฎากร
2
1324 รบบติดตามรถจักรยานยนต์ด้วย GPS Tracking // อรรณพ ไกรนุส 13.20-13.40
เนติงพงษ์ ทับทิมหิน และวรวิทย์ สังฆทิพย์
3
1327 สื่อโมชันอินโฟกราฟิก เรื่อง เอชไอวีไม่เท่ากับเอดส์ // รัชชานนท์ 13.40-14.00
อภิญญารุ่งพิทยา และพิชยา สุขปลั่ง
4
1333 การสร้างสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง มาใช้ร่วมกับแบบเรียน รายวิชา 14.00-14.20
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของพืช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง
มัสติกา พิมพ์สุตะ และกังวาน สุวรรณพันธ์
5
1338 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาเทคโนโลยี
14.20-14.40
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์) จังหวัดศรี
สะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และสมิดา พินธุ
6
1339 การพัฒนาหนังสือเสริมการสอนด้วยเทคโนโลยี Augmented
14.40-15.00
Reality (AR) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อุปกรณ์
รอบข้างของคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
เทศบาล 4 (บ้านโนนสานักมิตรภาพที่ 121) จังหวัดศรีสะเกษ // ปา
วีณา ฉ่ากิ่ง และปัญญา ลาพรม
7
1340 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาเทคโนโลยี
15.00-15.20
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์) จังหวัดศรีสะ
เกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และณัฐพันธ์ ประชาราษฎร์
8
1342 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 15.20-15.40
เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง
และพูนสุข ปรางศรี
9
1343 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาคอมพิวเตอร์
15.40-16.00
เพิ่มเติม เรื่อง ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) //ปาวีณา ฉ่ากิ่ง
และนภดล ณ อุบล

หน้า
113
114
115
116

117

118

119

120

121

10

1346

11

1347

12

1350

13

1351

14

1352

15

1354

การสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 16.00-16.20
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องซอฟต์แวร์และ
การเลือกใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนน้าคาวิทยา // เอกเทศ
แสงลับ และเยาวลักษณ์ ซีกงูเหลือม
การสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฎิบัติการแอน
16.20-16.40
ดรอยด์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี เรื่องโครงสร้างภาษาซี
ตัวแปร และตัวดาเนินการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนน้าคา
วิทยา // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และศศิธร ศิริคา
การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) รายวิชา
16.40-17.00
วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท2ี่
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บารุง) // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และศศิวมิ ล
เลิศล้น
การสร้างแอพพลิเคชันเพื่อการศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอน
17.00-17.20
ดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม
Photoshop CS6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
อนุบาลวัดพระโต จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และ วิรา
กานต์ ห่วงทิม
ระบบจัดการงวดรถจักรยานยนต์ // นนทวัฒน์ พลสุวรรณ อรรถ 17.20-17.40
พล ปักกะมานัง และวรวิทย์ สังฆทิพย์
การแก้ไขปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร 17.40-18.00
จานวนเต็ม โดยใช้การเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับแบบฝึกทักษะ และ
kahoot ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร // ศิร
ประภา วงศ์พิทักษ์ รุสมีนี บือราเฮม อุษารัตน์ บัณฑิตพานิช
ชา และอพันตรี พูลพุทธา
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หัวเรื่อง :
ชุดที่ 9(MTA/CS, ITM)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : ชั้น 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง : ประธานกรรมการ
อ.ดร.ชนะชัย อวนวัง
กรรมการ
อ.วิชา เลี่ยมสกุล
ผู้ช่วยกรรมการ
นักศึกษา IT 2 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่ รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
เวลา
1
1358 แอปพลิเคชันออนไลน์สาหรับโรงเรียนสอนขับรถตามตารางนัด
13.00-13.20
หมาย // ดารณี ตั้งสุทธิมงคล งามพล เทียนทอง อุดมลักษณ์
อาพันธุ์ นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ และสาราญ ไผ่นวล
2
1359 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องแจ็คผู้ฆา่ ยักษ์ (ภาค
13.20-13.40
อวสาน) // ชาญวิทย์ แสนตะระนะ และปิยศักดิ์ ถีอาสนา
3
1364 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมศิ าสตร์
13.40-14.00
เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 // สหรัฐ พิทักษ์
ครุฑ ธีรวัฒน์ แพทย์เพียร และปราโมทย์ ตงฉิน
4
1365 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเรื่องเครื่องดนตรีสากล
14.00-14.20
เบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา // ธัญญา
ภรณ์ แอ่นสกุล
วีณา พลเธียร วีระชัย คอนจอหอ และจุฑาภาณ์ ชาตินฤมาณ
5
1366 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาวิทยาศาสตร์
14.20-14.40
เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคู
ซอดประชาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง มัสติภา
พิมพ์สุตะ และทัตป์พงศ์ วงค์ผัดศ์
6
1367 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง การเขียนเว็บไซต์ด้วย 14.40-15.00
ภาษา HTML สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 // ชญานิศ รอด
อุนา สิทธิชัย พลายแดง และพรรณี คอนจอหอ
7
1368 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15.00-15.20
และการสื่อสาร เรื่อง หน่วยประมวลผลกลางสาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ // วิภา กมุทรัตน์
อมรรัตน์ คันชั่ง วีระชัย คอนจอหอ และพรรณี คอนจอหอ
8
1369 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาวิทยาศาสตร์
15.20-15.40
เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว จังหวัดศรีสะเกษ //
ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และอมรทิพย์ ภูรุ่ง
9
1370 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาคอมพิวเตอร์
15.40-16.00
เพิ่มเติม1 เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท1ี่
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และสุริยา ก้อน
คา

หน้า
128
219
235
236

184

129
130

131

132

10

1371

11

1372

12

1374

13

1375

14

1376

15

1378

การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality เพื่อ 16.00-16.20
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องความรูพ้ ื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม
Macromedia Flash 8 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
โคกหล่ามวิทยา // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และรัตนากร สาลีวงษ์
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) 16.20-16.40
วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และ
ผกาวรรณ โกศล
การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาการออกแบบ 16.40-17.00
และเทคโนโลยี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท1ี่ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล จังหวัดศรีสะเกษ // ปา
วีณา ฉ่ากิ่ง และ พัชรี วิเศษชาติ

133

การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาอาเซียนศึกษา 17.00-17.20
เรื่องเข้าใจสัญลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์) จังหวัด
ศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และธิระ อุตระวงษ์
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบตั ิการ
17.20-17.40
Android วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Photoshop
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 // เอกเทศ แสงลับ และ พิมพ์พร ทะสี
การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาการออกแบบ 17.40-18.00
และเทคโนโลยี เรื่องอุปกรณ์งานไฟฟ้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และ
ศิริพร ปาปะใน

136

134
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137
138

หัวเรื่อง :
ชุดที่ 10(MTA/CS, ITM)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : ชั้น 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง : ประธานกรรมการ
ดร.อาภากร ประจันตะเสน
กรรมการ
อ.จิตติมา ใจสุข
ผู้ช่วยกรรมการ
นักศึกษา IT 2 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่ รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
1
1379 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง
ภัยอันตรายจากสารเสพติด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคู
ซอดประชาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และธีรวิทย์
แก้วใส
2
1380 การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality : AR
เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา จังหวัดศีสะ
เกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และ รัชนีกร สาลีวงษ์
3
1381 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องระบบสุริยะ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลวัดพระโต จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และชฎารัตน์
แซ่อุย
4
1382 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 4A เพื่อพัฒนาทักษะ 4Cs รายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เชียงยืนพิทยาคม // ธนากร เหง้าละคร ชุลดิ า เหมตะศิลป์ และ
อนุชา พิมศักดิ์
5
1384 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง วิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง
เยี่ยมชมแหล่งมรดกโลกอาเซียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จังหวัดศรีสะเกษ // นิตยา มณีนลิ และอัจฉราพันธ์ ไชยเทพา
6
1386 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง(AR) การวิจัยเรื่อง การสร้าง
เอกสารในโปรแกรม Microsoft Word ด้วยเทคโนโลยี Augmented
Reality(AR) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะ
เกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และธันทิชา สายพิณ
7
1387 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดและโครงสร้างของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality(AR) สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมารีวิทยา // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และสุดา
รัตน์ รัตพันธ์
8
1388 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร เรื่อง วาดการ์ตูน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่า
กิ่ง และอาทิตยา พงษ์ปลัด
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1401

การพัฒนาทักษะ 4Cs โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 4A
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม // ขวัญสุดา จันทร์หอม ชุลิดา เหมตะ
ศิลป์ และอนุชา พิมศักดิ์
การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบตั ิการ Android
รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft office ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และกิตติพงษ์ ละออง
ศรี
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเข
วา // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และสถิตย์ จอมใส
ระบบบริหารงานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร // วีระพงษ์ ไกรนอก และพัชรพงษ์
ตรีริยานุภาพ
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การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาเทคโนโลยี
17.00-17.20
สารสนเทศ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย // ปาวีณา ฉ่า
กิ่ง และอรรถพล อะเพื่อนรัมย์
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฎิบตั ิการ
17.20-17.40
Android วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม
Macromedia flash 8 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน
หนองโนวิทยา // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และ ศิรริ ัตน์ แก่แสง
การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาการงานอาชีพ 17.40-18.00
และเทคโนโลยี เรื่องการสร้างงานอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิง่
และสิราวรรณ ยุวะบุตร
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หัวเรื่อง :
ชุดที่ 11(MTA/CS, CED)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : ชั้น 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง : ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.สุทธินี อัตถากร
กรรมการ
อ.ดร.จันทร ชัยประเสริฐ
ผู้ช่วยกรรมการ
นักศึกษา IT 2 คน
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่ รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
เวลา
1
1402 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาวิทยาศาสตร์
13.00-13.20
เรื่อง อาหารและสารอาหาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เทศบาล 4 (บ้านโนนสานักมิตรภาพที่ 121) จังหวัดศรีสะเกษ // ปา
วีณา ฉ่ากิ่ง มัสติกา พิมพ์สุตะ และ อภิวุฒิ เมษาดี
2
1405 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน วิชาดนตรีไทย สาหรับ 13.20-13.40
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท1ี่ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา //
นันท์นภัส ณ ตะกั่วทุ่ง สิทธิชัย พลายแดง และวีระชัย คอนจอหอ
3
1418 การพัฒนาแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยใช้ Augmented 13.40-14.00
Reality กรณีศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ // อนงค์นาฎ
นามชมภู ภาภรณ์ เหล่าพิลัย และ จุฑามณี รุ้งแก้ว
4
1419 การพัฒนาระบบนาทางสาหรับหอพักในอาเภอเมืองศรีสะเกษ // บุญ 14.00-14.20
ฤทธิ์ ตาสี จารุวรรณ ปรือปรัง สุพจน์ สิงหัษฐิต และ ธีรพงศ์ สงผัด
5
1424 การพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงแหล่งรับชื้อและข้อมูลราคารับซื้อ
14.20-14.40
ยางพารา // ทวีศักดิ์ คุ้มครอง ทวีศักดิ์ ทองขาว และ ปฏิมากรณ์
จริยฐิพงศ์
6
1427 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชา 14.40-15.00
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านหนองแวงโพนเขวา // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง มัสติกา พิมพ์สุตะ และ
พัชรพล อินตา
7
1428 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ในรายวิชา
15.00-15.20
วิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง มัสติกา พิมพ์สุ
ตะ และ เชาว์วัฒน์ พละศักดิ์
8
1441 สื่อมัลติมีเดีย 3 มิติแบบสถานการณ์จาลอง เรื่อง หลักและธรรมชาติ 15.20-15.40
ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารสาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 // ปารมินทร์ ทิมแก้ว วุฒิชัย พิลึก และ สิรริ ัตน์
จรรยารัตน์
9
1443 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 15.40-16.00
เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบสมองกลฝังตัว สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 //
ภานุวัฒน์ วงษ์ศิลป์ และ เจษฎ์
บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์
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1448
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง
16.00-16.20
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 //ธีรวัฒน์ พลเยี่ยม และ เจษฎ์บดินทร์ จิตต์
โศภิตานนท์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนบนเครือข่าย วิชา
16.20-16.40
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 // เกริกฤทธิ์ บัว
นาค และ ธิติ จันตะคุณ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนผสมผสานเทคโนโลยี
16.40-17.00
เสมือนจริง (AR) รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเริม่ ต้นกับงานตัดต่อ
วีดีโอ โปรแกรม Video Studio Pro X9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาล1 // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และ
ธีระพงษ์
ศรีบุตร
การสร้างสื่อการเรียนรู้ AR กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 17.00-17.20
เทคโนโลยี เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และ
ธรรมจร โสดา
การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยระวังป้องกันผู้ป่วยโรคลมชัก (A
17.20-17.40
Development of equipment to prevent epilepsy
patients) // ภัทรธร บุญสะอาด สิทธิรัฐ นาคถมยา พัฒนพงษ์
โพธิปัสสา และ อัฐพร กิ่งบู
ต้นแบบการประยุกต์ใช้ QR Code เพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรอง 17.40-18.00
สิทธิ์เข้าใช้อาคาร // อติวิชญ์ พวงสวัสดิ์ อัสนีวัลย์ อินทร์ขา ศิริพร
อ่วมศิริ ชนิตร์นารถ วิเชียรประดิษฐ์
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หัวเรื่อง :
ชุดที่ 12 (IT/CS, ITM)
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : ชั้น 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง : ประธานกรรมการ
อ.ดร.อุบลวรรณ กิจคณะ
กรรมการ
อ.อุมาภรณ์ พลสยม
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1
1459 ระบบจัดการหนังสือรับรอง กรณีศึกษางานบริหารบุคคลและนิติการ 13.00-13.20
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร // จีรวัตร อรสินทร์ สุรสิทธิ อุ้ยปัดฌา
วงศ์ และ ทรัพย์หิรญ
ั
จันทรักษ์
2
1460 ผลการจัดการเรียนรูด้ ้วยสะเต็มศึกษาแบบโครงงานที่มีผลต่อการ 13.20-13.40
พัฒนาโครงงานแขนกลอิเล็กทรอนิกส์ราคาย่อมเยาและผลการเรียนรู้
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 // พรเทพ แก้วตา วุฒิชัย
พิลึก และสิริรตั น์ จรรยารัตน์
3
1461 การจัดการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงงานฟาร์ม 13.40-14.00
บอทสาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 // อนิรตุ แสงสร้อย วุฒิ
ชัย พิลึก และสิริรตั น์
จรรยารัตน์
4
1462 การสร้างบทเรียนสาเร็จรูปเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียน
14.00-14.20
คอมพิวเตอร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยา
คาร จังหวัดลพบุรี // พรทิพย์ หัสดี และธเนศ เลิศจามีกร
5
1463 การสร้างบททเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการ 14.20-14.40
เรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเมนบอร์ด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย // เอกฉัตร สัมมาพล และประพนธ์ เด่นด่วง
6
1464 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนร่วมกับ kahoots เรื่องการ 14.40-15.00
เขียนขั้นตอนการทางาน flowchart สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท4ี่
โรงเรียนพิบลู วิทยาลัย จังหวัดลพบุรี // ป้อมเพชร ตุ้มทอง และ
สัมฤทธิ์ เสนกาศ
7
1467 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สตั ว์ 15.00-15.20
ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality(AR) สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนบ้านหนองครก จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และพร
ธิดา ศาลางาม
8
1468 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คาศัพท์ภาษามือไทยในชีวิตประจาวัน 15.20-15.40
สาหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน // ฐิติมา วงศ์อาษา วิทยา
หญ้างาม พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และสุธิรา จันทร์ปมุ่
9
1469 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาคอมพิวเตอร์
15.40-16.00
เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และยุ
ภา พรชัย
10
1471 แอปพลิเคชันการเรียนรูเ้ รื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยี 16.00-16.20
AR // ฐิติชัย อาจทวีกุล ณัฐพล แสนคา และวราวุธ จอสูงเนิน
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1
1478 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality(AR) 13.00-13.20
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการใช้งานเครื่องมือโปรแกรม
Adobe Illustrator Cs6 เบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสิรเิ กศน้อมเกล้า // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และละอองดาว ตามบุญ
2
1479 ระบบควบคุมโรงเพาะชาด้วยบอร์ดราสเบอรี่พาย // พงศธร แสนหัน 13.20-13.40
ชลัท
รังสิมาเทวัญ
3
1481 การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก 2 มิติ เรื่อง โรคฉี่หนู // สุทิน จิตถวิล 13.40-14.00
และ ดวงทิพย์ รับพรดี
4
1483 ระบบอีคอมเมิร์ซผ้าพื้นเมืองสี่เผ่าจังหวัดศรีสะเกษ // ศราวุฒิ
14.00-14.20
พุทธรักษา สิทธิชัย วันศรี ภาณุพงศ์ พันธเสน และลัทธกาญจน์ กุย
แก้ว
5
1484 แอปพลิเคชันนาทางไปอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ // 14.20-14.40
จิรัญญา บุญมา อรอนงค์ อานวย ศิริธรณ์ โพรามาตร์ และพนิดา
พานิชกุล
6
1485 แอปพลิเคชันแสดงภาพพาโนราม่าแนะนาอาคารในมหาวิทยาลัยราช 14.40-15.00
ภัฏศรีสะเกษ // วรรณวรรธน์ วรรณสถิตย์ กฤษณา จงราช และเสาว
ลักษ์ รักชอบ
7
1486 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาคอมพิวเตอร์
15.00-15.20
เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจตุร
ภูมิพิทยาคาร จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิ่ง และปิยพร วงค์
ละคร
8
1487 แอปพลิเคชันเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง หลวงปู่มั่น ภูริทตั โตใน
15.20-15.40
จังหวัดสกลนคร (Luang Pu Mun Phurithatto in Sakon Nakhon
Augmented Reality Application) // วรรณิสา เสวกวิหารี และ
สุขสถิต มีสถิตย์
9
1489 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality(AR) 15.40-16.00
วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่องระบบสุริยะ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสาราญวิทยา // ปาวีณา ฉ่า
กิ่ง และกัญญณัช สาลีเกิด
10
1495 การสร้างสื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชาเทคโนโลยี
16.00-16.20
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การใช้เมนูและฟังก์ชั่นโปรแกรม
ตาราง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
จังหวัดศรีสะเกษ // ปาวีณา ฉ่ากิง่ และ และอนุชิตา พรมชื่น
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แอปพลิเคชันสื่อความรู้เสมือนจริง กรณีศึกษา ชุดประจาชาติ
16.20-16.40
อาเซียน // ภานุเดช กุลวงษา สุขสถิต มีสถิตย์
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17.20-17.40
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1519 แอปพลิเคชันแนะนาร้านผ้าคราม กรณีศึกษาร้านผ้าครามจังหวัด 13.00-13.20
1
สกลนคร // สุขสถิต มีสถิตย์ และนิรพล สุนาพรม
2
1524 พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ของ
13.20-13.40
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร // พุฒิพงศ์
นกแก้ว ศักดิ์ณรงค์ จงมีสุข ปัญญาพร พรหมทอง สุริยะศักดิ์
เย็นสุวารินทร์ ชัญญภัทร คณะรัฐ และ สมคิด สุทธิธารธวัช
3
1527 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเรื่อง หน่วยความจาสารอง 13.40-14.00
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยทรายประชา
สรรค์ // อนุธิดา รวดเร็ว อมรัตน์ คันชั่ง และพรรณี คอนจอหอ
4
1528 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ งซอฟต์แวร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 14.00-14.20
2 // กัญญณััฐ ยงยืน วัณเพ็ญ แสงวิเชียร และปราโมทย์ ตรงฉิน
5
1529 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเรื่อง Adobe Illustrator // 14.20-14.40
ปวันรัตน์ แขเพ็ญ กัญญา อาภาสุนันท์ และวีระชัย คอนจอหอ
6
1532 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ ง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้น
14.40-15.00
มัธยมศึกษาปีที่ 1 // ชนิกานต์ วงษ์ดาเนิน นิพาพร วอแพง วีระชัย
คอนจอหอ และจุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
7
1534 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง Adobe Photoshop 15.00-15.20
เบื้องต้น สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 // วัลลภ ผ่านคุ้ม นุศรา วิ
เสษ และจุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
8
1536 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเรื่อง อัลกอริทึม ชั้น
15.20-15.40
มัธยมศึกษาปีที่ 4 // ชัชวาลย์ ภูเดช ณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์
และ พีรศุษย์ บุญมาธรรม
9
1537 การพัฒนาบทเรียนช่วยสอน เรื่อง การจัดการเอกสาร สาหรับชั้น 15.40-16.00
มัธยมศึกษาปีที่ 1 // กัญญารัตน์ วงค์น้อย อาหามะ มะบู และ
พรรณี คอนจอหอ
10
1541
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเรื่อง ระบบปฏิบัติการ ชั้น 16.00-16.20
มัธยมศึกษาปีที่ 3 // อรอนงค์ สังข์ศิลป์ชัย วีระชัย คอนจอหอ
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13.20-13.40
จาน // พิชิต วันดี และ นารีรตั น์ แสงแดง
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1554 ระบบบริหารจัดการโครงการจิตอาสา กรณีศึกษา : สโมสรนักศึกษา 13.40-14.00
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์ // วรินทร์พิพัชร วัช
รพงษ์เกษม และ สมฤทธิ์ แก้วอินทนิน
4
1555 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับ
14.00-14.20
ปริญญาตรี ด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล // นนทวัฒน์ ทวีชาติ
อรยา เพ็งประจญ วิไลรัตน์ ยาทองไชย และชูศักดิ์ ยาทองไชย
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1564 ระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยโครงข่ายประสาทเทียม // สิทธิ 14.20-14.40
กร อ้อมวิหาร อธิปไตย สยามประโคน และดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์
6
1570 การพัฒนาเว็บไซต์พรรณไม้และพันธุ์สัตว์ป่าในจังหวัดเพชรบุรีตาม 14.40-15.00
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี //ดวงใจ พรหมโลก สุ
กัญชลิกา บุญมาธรรม และพีรศุษย์ บุญมาธรรม
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1572 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ ง Adobe Illustrator ด้วย
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โปรแกรม Macromedia Authorware สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 // ภานุพงศ์ เสถียรอรรถ วุฒิภัทร อุ้มปรีชา และ
อนุชาติ บุญมาก
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1573 การพัฒนาระบบสารสนเทศตาลโตนดจังหวัดเพชรบุรี // ชาญชรัส 15.20-15.40
แสงทองอร่าม สุกัญชลิกา บุญมาธรรม และพีรศุษย์ บุญมาธรรม
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1581 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง หลักการทางานของ 15.40-16.00
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 โรงเรียนรัชตวิทยาคม จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ // นาตยา ฮั่วจั่น กัญญา อาภาสุนันท์ และ
กนกนัตน์ จิรสัจจานุกูล
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1583 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว โดย 16.00-16.20
โปรแกรม Adobe Flash ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 // นุสบา พรหมพิชัย
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การสื่อสารไร้สาย // เกียรติภมู ิ กุภาพันธ์ และณัฐพงศ์ พลสยม
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