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วัตถุประสงค์ของวารสาร 
  1. เพื่อน าเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและโครงงานวิจัยที่มีคุณภาพ ท่ีแสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิง
ปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุม
เนื้อหาที่เป็น สหวิทยาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวะกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตลอดจน
สาขาวิชาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การท าวิจัย
และการพัฒนาผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจในด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 



วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีที ่3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560  

นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ 
  1. บทความวิจัยจะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ว่าไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมา
ก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น 
  2. บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) 
อย่างน้อย 2 คน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 
  3. ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กองบรรณาธิการวารสารก าหนด และยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขบทความเพื่อ
ความสมบูรณ์ได้ในข้ันตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่ 
 

กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ 
  บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี ้
  1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว 
  2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการและ
ประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วัน 
  3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะด าเนินการ  
ส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน ประเมินคุณภาพของ
บทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองนี้ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบ
ข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review) โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 45 วัน 
  4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
บทความนั้นๆ ควรน าลงตีพิมพ์ หรือควรส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ และ
จะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนรับทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับผลการพิจารณา โดย
ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด  
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บทบรรณาธิการ 
 

  วารสารวิชาการ “โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ Journal of Project in 
Computer Science and Information Technology เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการและ
โครงงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน าเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและโครงงานวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึง
ประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อ
ยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวะกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตลอดจน
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ และเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ประสบการณ์ การท าวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นัก
ธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจการวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วารสารวิชาการ “โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ”  ปีท่ี 3 ฉบับที่ 2 ก าหนดเผยแพร่เดือน
กรกฎาคม  ถึง  เดือนธันวาคม  2560 มีบทความจ านวน 11 เรื่อง ผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) อย่างน้อย 2 คน และได้รับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการ โดยเจ้าของบทความยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขบทความเพื่อความสมบูรณ์ได้ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่  
  ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดท าวารสารวิชาการ “โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาในการจัดท าวารสารในครั้งนี ้
  ขอขอบพระคุณ กองบรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการกลั่นกรองบทความภายในและภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ให้เกียรติร่วมพิจารณากลั่นกรองบทความในครั้งนี ้
  ขอขอบคุณผู้วิจัย เจ้าของวารสาร เอกสาร บทความวิจัย ท้ังที่กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึง รวมทั้งหน่วยงานและองค์กร 
ที่สนับสนุนการจัดท าวารสารวิชาการ “โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ มา ณ โอกาส นี้ 
 
 
                    บรรณาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีที ่3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560  

 
 

สารบัญ 
 
การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น ………………………………………………………………………………….. 
The Development Motion Graphic : The Legend of Pra That Kham Kaen                                            

1-6 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล 1 บนระบบปฏบิัติการ ………… 
แอนดรอยด ์
Developing vocabulary application of basic Thai language for Kindergarten children 1st year on 
the Android operating system 

7-14 

การพัฒนาการ์ตูนแอนเิมช่ัน 3 มิต ิเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธกีารแก้ปัญหาเบื้องต้น ……………………………….. 
The Development of 3D Cartoon Animation  Entitled “Computers Apparatus and 
Troubleshooting Common Computer Problems” 

15-21 

แอพพลิเคชันแปลภาษาท้องถิ่นศรสีะเกษ ................................................................................................................... 
Applications Local Dictionary Sisaket 

22-27 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ………………….. 
ทางสมอง (Brain-Based Learning: BBL) เรื่อง การสะกดค า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
The Development of Computer Assisted Instruction Using Brain-Based Learning Approach on 
Topic: The Spelling Words for Prathom Suksa 3 Students 

28-33 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น…………………………………. 
The Development of Multimedia Instruction on the Primary Use Adobe Audition CS6 

34-41 

การจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษท่ี 21 แบบ TPACK MODEL โดยการใช้การสอนแบบเสมือนจริง …………………. 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน 
The Teaching and Learning in the 21st Century of TPACK MODEL using Augmented Reality in 
Science Subjects. for Grade 6  

42-47 

ระบบน าทางไปยังอาคารในมหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ …………………………………………………………………………….. 
Buildings Navigator System of Sisaket Rajabhat University 

48-55 

แอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย  ………………………………………………………………………………………………………….. 
“Waste Disposal Application” 

56-62 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ส าหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ………………….. 
 โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  
A Development of Computer Assisted Instruction in Subject “Plant Around Us” for Prathomsuksa 
4 Students using behaviorism theory 

63-71 

การพัฒนาการพัฒนาระบบจองหอ้งพักออนไลน์ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติตาดโตน  …………………………………… 
The Development of Guesthouse Booking System Online: Case Study of Tatton National Park 

72-80 

 


