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13.00 - 13.15 37 ศรนีวล  นลนิทพิยวงศ,์ ปรยีารัตน ์สลีดิ 

และ ณัฐภัทร มังกร

ระบบสนับสนุนการเรยีนรูแ้บบเชงิรกุส าหรับอเีลริน์นงิ ณัฐภัทร มังกร

13.15 - 13.30 15 พาสนา เอกอดุมพงษ์, สริรัิกษ์ ขันฒานุ

รักษ์ และ หทัยรัตน ์บญุเนตร

การศกึษาการยอมรับการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีAR Code ส าหรับ

บรรจภัุณฑส์นิคา้ไมย้างพารา

พาสนา เอกอดุมพงษ์

13.30 - 13.45 21 โรสลน่ีา สมุาล ีและ ธัญภา พลานุกลูวงศ์ ประเภทของสือ่สงัคมออนไลนท์ีส่ง่ผลตอ่การพัฒนาความสามารถ

ดา้นการพูดภาษาองักฤษของนักเรยีนระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย

โรสลน่ีา สมุาลี

13.45 - 14.00 23 กาญจนา หฤหรรษพงศ์ การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูใ้นรายวชิาธรุกจิอเิล็กทรอนกิสโ์ดยการ

ประยกุตใ์ชร้ะบบการทดสอบดว้ยอเิล็กทรอนกิสแ์ละการสอนแบบปกติ

กาญจนา หฤหรรษพงศ์

14.00 - 14.15 24 สจุติรา มัจฉาชพี, ศศธิร ชแูกว้ และ 

ปรัชญนันท ์นลิสขุ

การจัดการเรยีนรูด้ว้ยเกมมฟิิเคชันการเลา่เรือ่งดจิทัิลแบบรว่มมอืผา่น

สงัคมคลาวด ์เพือ่สง่เสรมิทักษะการท างานเป็นทมีของนักเรยีนระดับ

ประถมศกึษา

สจุติรา มัจฉาชพี

14.15 - 14.30 25 วทิยา มนตร,ี ศศธิร ชแูกว้ และ ปรัชญ

นันท ์นลิสขุ

การออกแบบการเรยีนรูจ้นิตวศิวกรรมผา่นคลาวดเ์ลริน์นงิเพือ่สง่เสรมิ

ทักษะการสรา้งนวัตกรรมและการยอมรับเทคโนโลยี

วทิยา มนตรี
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15.00 - 15.15 19 สรลักษณ์  ลลีา , ศศธิร  ชแูกว้ และ 

ปรัชญนันท ์ นลิสขุ

การพัฒนารปูแบบการจัดการเรยีนรูแ้บบจลุภาคดว้ยหนังสอืมชีวีติเพือ่

สง่เสรมิการคดิเชงิประมวลผล

สรลักษณ์ ลลีา

15.15 - 15.30 32 ผการัตน ์โรจนด์วง และ ปญุณ์ชนัตว ์

แกว้ฟุ้งรังษี

การผลติสือ่การศกึษาสรา้งสรรคข์องนักศกึษาครวูทิยาศาสตร ์โดยใช ้

โปรแกรม POWTOON

ผการัตน ์ โรจนด์วง

15.30 - 15.45 40 วรัญญ ูวรชาต ิและ วาร ิวอ่งวโรปกรณ์ ทศิทางการออกแบบคอมพวิเตอรช์ว่ยฝึกออกเสยีงภาษาตา่งประเทศ

ส าหรับคนไทย: วา่ดว้ยการฝีกออกเสยีงวรรณยกุตภ์าษาจนีกลาง

วรัญญ ูวรชาติ

15.45 - 16.00 41 ภพธร วเิชยีรกร และ สพุนิดา เลศิฤทธิ์ ผลของการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืและเทคนคิการแขง่ขันตอ่การอา่น

ภาษาองักฤษของนักเรยีนเตรยีมทหาร ชัน้ปีที ่3

ภพธร วเิชยีรกร

16.00 - 16.15 42 กชพรรณ นุ่นสงัข,์ วภิาวรรณ ชะอุม่ เพ็ญ

สขุสนัต ์และ สายฝน เอกวรางกรู

การพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนออนไลนแ์บบเปิดส าหรับมหาชน 

(MOOC) ในรายวชิาจติวทิยาพัฒนาการวัยสงูอาย ุและจติวทิยา

พัฒนาการวัยรุน่

กชพรรณ นุ่นสงัข์

Moderator: ดร.นภารัตน ์ชเูกดิ

Moderator: ดร.นภารัตน ์ชเูกดิ

Coffee Break 14.30 - 15.00

Track: Digital Learning and Services Design 

Room: AD 1301

อาคารสถาปตัยกรรมศาสตร์

Track: Digital Learning and Services Design 
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13.00 - 13.15 18 ณัฐชัย โตะ๊เป้ีย, อภชิญา อนิทรเพชร และ

 วรรณรัตน ์นาที

ปัจจัยและพฤตกิรรมการเลน่ e-sport ของวัยรุน่ในจังหวัด

นครศรธีรรมราช

ณัฐชัย โตะ๊เป้ีย

13.15 - 13.30 26 เย็นจติ นาคพุ่ม, ชไมพร พาหกุาญจน ์

และ เจษฎา รม่เย็น

แนวทางการพัฒนากลยทุธช์อ่งทางการจัดจ าหน่ายผลติภัณฑข์องที่

ระลกึในจังหวัดกระบี่

ชไมพร พาหกุาญจน์

13.30 - 13.45 27 อรณี พลเกษตร, นันธยิา ลกูหย ีและ 

บศุรนิทร ์นันทะเขต

ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเพือ่รับชมภาพยนตรผ์า่น 

Netflix กรณีศกึษาของนักศกึษาและบคุลากร ณ มหาวทิยาลัยวลัย

ลักษณ์

อรณี พลเกษตร

13.45 - 14.00 28 นศิารัตน ์พยหุะ, ภัทรวด ีหอมรอด และ 

ธนภร เจรญิธัญสกลุ

พฤตกิรรมและการเปิดรับเนือ้หาสือ่ยทูปูของคนวัย 40-60 ปี ในจังหวัด

นครศรธีรรมราช

นศิารัตน ์พยหุะ
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14.00 - 14.15 20  ธนัญชัย เพ็งพรหม และ วรารัตน ์สงฆ์

แป้น

แบบจ าลองแบบผสมเพือ่สรา้งกฎส าหรับค าถาม-ค าตอบ โดยใช ้

เทคนคิการท าเหมอืงขอ้ความ

ธนัญชัย เพ็งพรหม

14.15 - 14.30 30 เทวราช ทพิอตุร ์และ ปวณีา วันชัย การประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิัตงิานราชการออนไลนโ์ดยใชเ้ทคนคิ 

Multi-rater Appraisal กรณีศกึษา วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี

ขอนแกน่

เทวราช ทพิอตุร์
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15.00 - 15.15 38 อจัจมิา ปุ่ นสวุรรณ และ ฐมิาพร เพชรแกว้ การคน้หาปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่การพน้สภาพกลางคันของนักศกึษาโดยใช ้

เทคนคิการคน้หากฎความสมัพันธ์

อจัจมิา ปุ่ นสวุรรณ

15.15 - 15.30 34 วาทติย ์ค าพรมมา, จักรชัย โสอนิทร ์และ 

เพชร อิม่ทองค า

แบบจ าลองการวเิคราะหค์วามรูส้กึแบบผสมส าหรับความคดิเห็นตอ่

โรงแรมในประเทศไทยโดยใช ้K-means และ K-NN

วาทติย ์ค าพรมมา
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15.30 - 15.45 33 ณัฐพล เวฬบุรรพ, อภสิทิธิ ์สกลุสอ่ง

บญุศริ ิและ สพุพัต รุง่เรอืงศลิป์

ระบบเฝ้าระวังอทุกภัยผา่นเซน็เซอรต์รวจวัดระดับความสงูของน ้า 

กรณีศกึษา เขตเทศบาลนครศรธีรรมราช

สพุพัต รุง่เรอืงศลิป์

15.45 - 16.00 35 ทวิานนท ์ศรสีอาด, ณัฐพล ฉัตรวราวฒุ,ิ 

สพัุณณดา โชตพัินธ ์และ พรสรุยี ์แจม่ศรี

กา้วอจัฉรยิะ ณัฐพล ฉัตรวราวฒุิ

16.00 - 16.15 39 จักรนิ วแีกว้ และ ณชินันทน ์ กติตพัิฒ

นบวร

การตรวจจับการทจุรติของผูใ้หบ้รกิารทางการแพทย ์โดยใชเ้ทคนคิ

การหากฎความสมัพันธ์

จักรนิ วแีกว้

16.15 - 16.30 31 ประเสรฐิ เพ็งแกว้ และ สลลิ บญุพราหมณ์ การเรยีนการเขยีนโปรแกรมโครงสรา้งแบบวนซ า้ดว้ยเทคโนโลยคีวาม

เป็นจรงิเสรมิ

ประเสรฐิ เพ็งแกว้

Track: Information Technology and Innovation

Moderator: ผศ.ดร.ฐมิาพร เพชรแกว้

Room: AD 1308

อาคารสถาปตัยกรรมศาสตร์

Track: Mass Communication

Moderator: ผศ.ดร.ฟารดีา เจะเอาะ

Coffee Break 14.30 - 15.00

Track: Software and Intelligence System

Moderator: ผศ.ดร.ฐมิาพร เพชรแกว้

Track: Software and Intelligence System

Moderator: ผศ.ดร.ฐมิาพร เพชรแกว้
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13.00 - 13.15 6 ธษิณัย จัตพุร, อมุาพร สภุสทิธเิมธ ีและ 

เกรยีงไกร ปอแกว้

โมเดลเชงิความหมายโดยใชอ้อนโทโลยเีป็นฐานส าหรับการศกึษาที่

เนน้ผลลัพธก์ารเรยีนรู ้

ธษิณัย จัตพุร

13.15 - 13.30 7 สดุารัตน ์ธรรมรัตน,์ โสภ ีแกว้ชะฎา, สุ

นษิา คดิใจเดยีว, วรีวรรณ จงจติร ศริจิริ

กาล และ สมพร เรอืงออ่น

บทเรยีนออนไลน ์เรือ่งตน้จากสารพัดประโยชน์ สดุารัตน ์ธรรมรัตน์

13.30 - 13.45 8 สภุาภรณ์ อฐัฐ,ิ โสภ ีแกว้ชะฎา, สนุษิา 

คดิใจเดยีว, แสงจันทร ์เรอืงออ่น และ 

วชิติ สขุทร

ระบบสารสนเทศไมย้นืตน้และไมด้อกโดยการใช ้QR Code สภุาภรณ์ อฐัฐิ

13.45 - 14.00 9 วาต ีเจ๊ะเงา๊ะ, แสงจันทร ์เรอืนออ่น, โสภ ี

แกว้ชะฎา, อวยพร ชแูกว้ และ วชิติ สขุทร

ระบบสารสนเทศการบรกิารลกูคา้พรเีวดดิง้ กรณีศกึษารา้นฟารฮีนัเว

ดดิง้

วาต ีเจ๊ะเงา๊ะ

14.00 - 14.15 10 นารซีา เจ๊ะสะแลแม, แสงจันทร ์เรอืงออ่น,

 สนุษิา คดิใจเดยีว, โสภ ีแกว้ชะฎา และ 

อวยพร ชแูกว้

ระบบการจัดการกจิกรรมหอพักนักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครศรธีรรมราช

นารซีา เจ๊ะสะแลแม

14.15 - 14.30 11 อาฟียะห ์สะมะเหต, แสงจันทร ์เรอืงออ่น,

 อวยพร ชแูกว้, สมพร เรอืนออ่น และ 

อทัุย คหูาพงศ์

ระบบการจัดเก็บรายได ้กรณีศกึษาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกาลิ

ซา อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธวิาส

อาฟียะห ์สะมะเหต
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15.00 - 15.15 12 อาชาไนย ใจด,ี กลุธดิา บญุราศร,ี นันทน์

ภัส ศริบิญุญพัฒน ์และ ยรรยงค ์พันธ์

สวัสดิ์

การพัฒนาตน้แบบชดุการเรยีนรูก้ารปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บั

หุน่ยนตผ์า่นการรับรูท้างการสมัผัสและการประยกุตใ์ชก้ระตุน้

พัฒนาการดา้นสงัคมในเด็ก

นันทน์ภัส ศริบิญุญพัฒน ์

15.15 - 15.30 16 อเนก พุทธเิดช, กานตพ์ชิชา แตงออ่น, 

แสงทอง บญุยิง่ และ สวุทิย ์สมสภุาพรุง่

ยศ

ปัจจัยทีเ่หมาะสมของระบบสารสนเทศทีใ่ชใ้นการปฏบิัตงิานของ

หน่วยงาน

สวุทิย ์สมสภุาพรุง่ยศ

15.30 - 15.45 22 ปิยนันท ์เทยีบศรไชย และ ประภาส ทอง

รัก

การพัฒนาแอปพลเิคชันฝึกทักษะการเขยีนตัวอกัษรไทยส าหรับเด็ก

ระดับชัน้อนุบาล

ปิยนันท ์เทยีบศรไชย
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15.45 - 16.00 3 มโนรส บรรัิกษ์อราวนิท,์ จรีวัฒน ์นาค

สวุรรณ์, ชวัลรัตน ์ศรนีวลปาน, บญุนภิา 

เกีย้วมา่น และ สไุรดา้ วายภัุกดิ์

แอนเิมชัน่ 3D เสมอืน กรณีศกึษาศนูยว์ัฒนธรรมมหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครศรธีรรมราช

มโนรส บรรัิกษ์อราวนิท์

16.00 - 16.15 4 อภวิัชร ์โมระนรัิตนก์ลุ, อรรถวทิย ์สดุแสง

 และ ณัฐพงศ ์ชนิธเนศ

การพัฒนาระบบความเป็นจรงิเสมอืนหลากคณุภาพดว้ยการออกแบบ

เพยีงครัง้เดยีว

อภวิัชร ์โมระนรัิตนก์ลุ

Track: Multimedia Animation and Game

Moderator: ดร.ศศธิร รัตนรุง่โรจน์

Coffee Break 14.30 - 15.00

Track: Information Technology and Innovation

Moderator: ผศ.ดร.สภุาภรณ์ ใจรังษี/ดร.ศศธิร รัตนรุง่โรจน์

Room: AD 1309

อาคารสถาปตัยกรรมศาสตร์

Track: Information Technology and Innovation

Moderator: ดร.สลลิ บญุพราหมณ์/ผศ.ดร.สภุาภรณ์ ใจรังษี


