ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

คณะวิทยาศาสตร์

track

ระบบตรวจจับสภาพถนนด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

MCG

การสร้างเกมสอนร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ด้วยเทคนิค
การเทียบระดับเสียง

กันตพร เปรมปรีสุข, ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ สัจ
จาภรณ์ ไวจรรยา

การพัฒ นาแอปพลิเคชันและอุปกรณ์สําหรับ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของผักสลัด
แบบไฮโดรโปนิกส์ด้วย IoT
Detection system and assess pose of safe
exercises for the elderly

สิทธินนท์ แนบเนียน, ชัยศิริ สนิทพลกลาง, ศรีอุดร
แซ่อึ้ง และ ธนทรรศน์ พลเดช
Excellent
อรพิมล วชิรพงษ์ไพบูลย์, วรกฤษณ์ ศุภาพร และ
อรวรรณ เชาวลิต
Excellent

การวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
นํ้ามันมะพร้าว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูล
ฟาร์มคะน้าอัจฉริยะพร้อมระบบให้นํ้าอัตโนมัติจาก
การพยากรณ์อากาศ

รุจิโรจน์ ฮิโรเซะ, เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์, กรรณิกา
บุญเกษม และ นพดล สายคติกรณ์
ธีรชัย เมืองพันธ์, พีระพัฒ น์ ยาโต, ณัฐพล ต๊ะใจ,
กฤตคม ศรีจิรานนท์ และ นัฐชยพงศ์ ธีรัชตระกูล

DSA

ระบบแนะนํารายการอาหารพร้อมสูตรอาหารโดย
ใช้ออนโทโลยี

ณัทธวรรณ อํานวยโชคอนันต์, ธีรภัทร แก้วศรี,
กมลขวัญ หอมทั่ว, รัชดาพร คณาวงษ์, จิตดํารง
ปรีชาสุข, สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ

Excellent

DSA

Dealing with Imbalanced Data for
Forecasting Model of Higher Education
Selection of Grade 9 Students in Muang
District Nakhon sawan Province

Chidchanok Sookwongtanon, Satriwit
chaleekorn and Rungruttikarn Moungmai

Excellent

ตัวต้นแบบการตรวจจับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการหลับ
ในจากภาพวิดีโอ
การพัฒ นาแอปพลิเคชันเกมแข่งขันการพูดคําศัพท์
ภาษาอังกฤษจําแนกตามหมวดหมู่ที่กําหนด
การพัฒ นาแอปพลิเคชันอุ่นใจผู้สูงวัย

ไพศาล ฐิติอาภากุล, ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ สัจจา
ภรณ ไวจรรยา
Excellent
ณัฐธยาน์ เสาหงษ์, ปวีณ์พร ซุ่นใช้, วัสรา รอดเหตุ
ภัย และ เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย
Excellent
ชัชวาลย์ วงค์ชัย และวิจิตรา มนตรี
Excellent

IoT

คณะวิทยาศาสตร์

IT

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางธุรกิจ

KDM

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

IoT

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทรางวัล

CI

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์

ชื่อเจ้าของผลงาน
ศุภณัฐ ศรีพรวัฒ นา, ลือพล พิพานเมฆาภรณ์ และ
สุวัจชัย กลมสันติโรจน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

ชื่อผลงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

CI

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

CE
IT

The Best Paper
Excellent

Excellent
Excellent

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาการสารสนเทศ

track
IoT

ชื่อผลงาน
ระบบกักเก็บนํ้าอัตโนมัติจากหลายแหล่งนํ้าบน
พื้นฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

มหาวิทยาลัยบูรพา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

SE

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

CE

ระบบการจัดการสิทธิ์การใช้งาน Joget (Joget
License Management System : JLM)
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การเรียนรู้พื้นฐาน
Arduino

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT

การพัฒ นาแอปพลิเคชันแนะนําการเลี้ยงโคนม

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทรางวัล

อัสฎาวุธ สังข์ทอง, สัจจา จับชุน และ สุภาวดี ศรีคําดี Excellent
สุภัค พุกดํา, พฤกษ์ เทพพิทักษ์ และ วันทนา ศรี
สมบูรณ์
Excellent
รักษิตกันต์ ลุนละวัน, วีณา ประยูรรัตน์ และ อภิชัย
ตระหง่านศรี
Excellent
พูนลาภ พนุอินทร์, กอบทอง ลาดคุ้ม และ ธีระศักดิ์
ขอพลอยกลาง
Excellent
ณิชาภัทร ปักษาศิลป์, คณินนาฏ ปราชญ์อภิญญา,
เจริญตา กาทอง, โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์, สุนีย์ พงษ์
พินิจภิญโญ
Excellent

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การพัฒ นา
ซอฟต์แวร์

DSA

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

IoT

การพยากรณ์แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง
วันหยุดยาวในประเทศไทยโดยใช้ระบบอัจฉริยะ
การพัฒ นาโปรแกรมบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของ
พนักงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
นางสาว มัทรี แย้มสุนทร
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจจับควัน
ของอุปกรณ์เซนเซอร์
เบ็ญจภรณ์ ญาณกรกุล และ สัญฌา พันธุ์แพง

IT

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาการนัดหมาย
อรพินท์ ทันตคลินิก Customer Relationship
Management System: A Case Study of The นิรมล หนูเนตร, กนกวรรณ แถวจันทึก, ภาคภูมิ หมี
Appointment of Orapin Dental Clinic
เงิน และ นงลักษ์ อันทะเดช
Excellent

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขต
นครราชสีมา)
ระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

IT

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
MCG

การพัฒ นาสื่ออินโฟกราฟิก ผลกระทบการเผาอ้อย
ในพื้นที่ตําบลนํ้ารอบ อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พุธิตา ทับชุ่ม และ อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์

Excellent
Excellent

Excellent

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะ/สาขาวิชา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

track

CE

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์

IT

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาการคอม

IT

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

การพัฒ นาสื่อการสอนโดยใช้บอร์ดเกมร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม ณัฐฐ์กัญญา ไพศาลธนภัทร, นฤมล จันทร์สระน้อย,
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สําหรับนักเรียนชั้น ธงชัย ชนะชัย, เอกสกุล โลไธสง และ ผศ.ดร.ขวัญใจ
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ดีจริง
Excellent
ระบบจัดการข้อมูลสถานีส่งสัญญาณและสื่อสาร
เพื่อใช้ในกิจการของ กสทช. (ภาค 2) จ.ขอนแก่น
การประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพสําหรับ
การทํานายอาชีพจากลายมือเขียน

ณัฐพร เตินเตียน และ มัลลิกา วัฒ นะ

Excellent

พัชรินทร์ พุ่มด้วง และ เทวิน ธนะวงษ์

Excellent

มหาวิทยาลัยบูรพา

Faculty of Informatics

MCG

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

MCG

INTERACTIVE EDUCATIONAL CONTENT
DESIGN AND DEVELOPMENT BASED ON
AUGMENTED REALITY
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

IT

การพัฒ นาเกมโดยใช้ท่าทางโต้ตอบเพื่อเพิ่มทักษะ อนุรักษ์ งามบ้านผือ, นันทวัฒ น์ ธุพาน, ธิดานุช
ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการรับรู้ของเด็กออทิสติก พุทธสิมมา และ วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภทรางวัล

Thapanee Samutrat, Nattamon
Srithammee and Prajaks Jitngernmadan
ชวนากร อาภรณ์รัตน์, ศุภากร ใจใส่, สุภาษิต ไทย
เจริญ และ วีณา ประยูรรัตน์

Excellent
Excellent
Excellent

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
CI
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา
CE

ระบบฝึกการสะกดนิ้วมือตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์วิทัศน์
นุชนาฏ ม้าอุตส่าห์ และ วุฒ ิพงษ์ เรือนทอง
การพัฒ นาแบบจําลองควบคุมอัตโนมัติ ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแอปพลิเคชัน
ยุวดี สุขหลังสวน และ เด่นชัย พันธุ์เกตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ IT

ระบบโต้ตอบอัตโนมัติในแอปพลิเคชัน LINE
สําหรับสหกิจศึกษา (Chatbot based on LINE
Application for Cooperative Education)

คณะวิทยาศาสตร์

แอปพลิเคชันสําหรับติดตามผลข้างเคียงการทําเคมี
บําบัดของผู้ป่วยโรคมะเร็ง บนระบบปฏิบัติการ
ชุติพนธ์ สายสนองยศ, พรรณนิศา เหล็กเพ็ชร และ
แอนดรอยด์และไอโอเอส
สุธาสินี จิตต์อนันต์
Excellent

IT

อมิตตา มงคลฉัตร, ปาริชาติ ศิริเมือง, บัณฑิต ภูริชิ
ติพร, รัชดาพร คณาวงษ์ และ จิตดํารง ปรีชาสุข

Excellent
Excellent

Excellent

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ/สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

สาขาวิชา วิทยาการข้อมูล

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทรางวัล

KDM

การแนะนําหอพักและผู้เข้าพักด้วยเทคนิค
Autoencoder

ณัฐดนัย ยังสติ, ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ สัจจาภรณ์
ไวจรรยา
Excellent

IT

ระบบการชําระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ SCB
EasyApp Payment

ศิริพงศ์ ธนะเจตนารมย์ และ กัลยา รัตนศิวะ

Excellent

IT

การนับจํานวนของโคโลนีของแบคทีเรียจาก
วิเคราะห์รูปภาพ(Image Analysis for Counting สุพิชญา กิตติพงษ์อนันต์, อัสนี วิจิตระกะ, รัชดาพร
Number of Bacteria Colony)
คณาวงษ์ และ จิตดํารง ปรีชาสุข
Excellent
การพัฒ นาเว็บประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยี
ณัฐสุดา โฉมที, รัตนพล เปียมิน, ภัทรพล บุญฤทธิ์,
สารสนเทศทางธุรกิจ
วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์ และ ธรรญชนก นิลมณี
Excellent

KDM

การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเขต
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเทคนิค
เหมืองข้อมูล

ชุติมน โกมินทร์, ศศิกานท์ พลายด้วง, กรรณิกา บุญ
เกษม, เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ และ อัชฌาพร กว้าง
สวาสดิ์
Excellent

IT

การพัฒ นาแอปพลิเคชันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สําหรับสินค้าโอทอปนํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กนกวรรณ ถาวรทรัพย์, มนตรี วงษ์แก้ว, ศักฎิพัฒ น์
นิลสริ, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ อังคณา จัตตา
มาศ
Excellent

การใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูลสําหรับการ
แบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทย

กัณฐมณี ชิณปัทม์, ธนานนท์ พรมบาง¹ พลชนก
ทิพยามาตย์, สุธัญญา สมธรรม, อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
, และ ประภัสสร วารีศรี
Excellent

IT

ระบบการจองห้องเเละยืมคืนหุ่นจําลองทางการ
เเพทย์

ณัฐยา เหม่งสูงเนิน, ชลดา ผายไธสง, วรนุช กอนก
ระโทก, ประชาสันต์ แว่นไธสง และ กฤษณพล เกิด
ทองคํา
Excellent

DSA

การจําแนกระดับความเหมาะสมภาพยนตร์โดย
วิธีการรวมโมเดลการเรียนรู้ (Movie Rating
Classifications by Ensemble Learning
Method)

ซันนี่ กวินเสกสรรค์, กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ, จิตดํารง
ปรีชาสุข, รัชดาพร คณาวงษ์ และ สุนีย์ พงษ์พินิจ
ภิญโญ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ IT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขต
นครราชสีมา)
สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

track

DSA

Excellent

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะ/สาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

track

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทรางวัล

DSA

Meteorological Factors Related to Air
Pollution Problems (PM2.5) in Bang Khun
Thian District

รัตติกร มุ้ยสกุล, ศุภากร เนียมมาก, สุชานาฏ การ
ประชิต, กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ, พัณณิ์ภาริษา ของ
ทิพย์, สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ, จิตดํารง ปรีชาสุข
และ รัชดาพร คณาวงษ์

Excellent

CE

บทความการพัฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัสของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นาย วันเฉลิม ศรีทารัง

Excellent

สุพรรษา กลิ่นหอม, วาทิต เสร็จกิจ และ วัชรี เพ็ช
รวงษ์

Excellent

ธนพล กองน้อย และ เด่นชัย พันธุ์เกตุ

Excellent

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (วิทยา
เขตสุพรรณบุร)ี
ระบบสารสนเทศ

IoT

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

CE

การออกแบบส่วนต่อประสาน (User Interface)
ตามประสบการณ์ผู้ใช้สําหรับแอปพลิเคชั่นของ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เพื่อ
ส่งเสริมวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

Excellent

คอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

CE

การพัฒ นาสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน ด้วยการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ มัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวัง
จันทร์วิทยา อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
วีรพงษ์ แห่ล้อม และ อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

MCG

โมชันกราฟิก เรื่อง ขยะล้นทะเล

อภิวัฒ น์ เลวบุตร และ ธวัชชัย สหพงษ์

Excellent

ชนพัฒ น์ ชัยผ่องอนันต์, จิรภัทร ดีรบรัมย์, ณภัทร
เทียนโพธิ,์ พีรเดช พิศพงพันธ์, อลงกรณ์ พิมพรม
และเพ็ญศรี อมรศิลปชัย
อภิชาติ ใฝคํา,อรรถพล พูลผล และ พรพรรณ อิทธิ
รัตนสุนทร

Excellent

IT

เกมคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดดิ้งอย่างง่าย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3
(ยมราชสามัคคี)
บริการช่วยเหลือผู้ใช้ระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ ด้วย
ไลน์แอปพลิเคชัน

CE

DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT PROCEDURE
OF VIDEO-BASED LEARNING CONTENT
Kraivit Mongkhonsakunrit, Sorasak
MANAGEMENT SYSTEM
Charoenkittisak and *Jaruwat Pailai

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา
CE
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ พัฒ นาซอฟต์เเวร์

Computer and Information Science

Excellent

Excellent

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

คณะ/สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)

เทคโนโลยีสารสนเทสทางธรุกิจ

track

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทรางวัล

IoT

ระบบไอโอทีสําหรับควบคุมชุดปลูกผักไฮโดรโป
นิกส์ขนาดเล็ก

มาริสา หวานชะเอม และ อภิเษก หงษ์วิทยากร

IT

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงสามมิติสําหรับ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ปรัชญา ประมงค์, ปพิชญา ศรีน้อยเมือง, กรรณิกา
บุญเกษม, กาญจนา พันธุ์เอี่ยม และ เพียงฤทัย หนู
สวัสดิ์
Very Good

CI

การจําแนกเสียงของสุนัขด้วยอุปกรณ์ประมวลผล
ปัญญาประดิษฐ์บนขอบเครือข่าย (Classification
of Dog Vocalization on an Edge-AI Device)

ธีรภัทร กาญจนาคม, นพณัฐ นามปั๋น, ทวีศักดิ์
ว่างป่อ และ วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย

Very Good

IT
MCG

ระบบแจ้งจุดเกิดอุบัติเหตุสําหรับหน่วยกู้ภัยโดย
กราฟแบบเส้นทางสั้นที่สุด
การพัฒ นาภาพยนตร์สั้น เรื่อง Dark World

ธนกร ศรีณรงค์สุข1 และ ชัยศิริ สนิทพลกลาง
วรวุฒ ิ สีแดงกํ่า และ ณัฐพงษ์ พระลับรักษา

Very Good
Very Good

MCG

การออกแบบและพัฒ นาเกมส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะเบื้องต้นสําหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสริมแบบปรับเหมาะ

กมลชนก บุญธรรม, อรวรรณ เชาวลิต, เสาวลักษณ์
อร่ามพงศานุวัต และ กรัญญา สิทธิสงวน
Very Good

IT

การพัฒ นาเว็บแอปพลิเคชันสําหรับจัดการร้านขาย
วัสดุก่อสร้าง (A Web-based Development for พรวารีย์ สุญจิรัตน์, บุณยาพร เลขาภิสิทธิ์, รัชดาพร
Management of Construction Material Store) คณาวงษ์ และ จิตดํารง ปรีชาสุข
Very Good

IT

แอปพลิเคชันการจัดการเกษตร กรณีศึกษา พืช
เศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์

KDM

การพัฒ นาเครื่องมือวิเคราะห์พื้นที่เฝ้าระวังการเกิด เจนณรงค์ ตะไมล์, อรรถกานต์ รามเจริญ, จิรายุส
อุบัติเหตุด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ทาง สุวรรณทํามี, อังคณา จัตตามาศ และ อัชฌาพร
ภูมิศาสตร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
กว้างสวาสดิ์

บุญญฤทธิ์ บุญคํา และ อนุชา เรืองศิริวัฒ นกุล

Very Good

Very Good

Very Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะ/สาขาวิชา

track

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์
CE

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

DSA

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์

MCG

ชื่อผลงาน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาการคํานวณ เรื่องการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นระหว่างวิธีสอนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดียกับ วิธีสอนแบบปกติสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทรางวัล

ปารียา ใจใหญ่, มาลิณีย์ มีศิลป์, รจรี กลั่นผักแว่น ,
นครินทร์ เดี่ยวไธสง, และ ขวัญใจ ดีจริง
Very Good

สุทธิพงษ์ ใจเที่ยง, อธิบดี มหาวัน, กฤตคม ศรีจิรา
แบบจําลองการทํานายราคาข้าวไทยด้วยวิธี LSTM นนท์ และ อรุณวรรณ สืบศรีวิชัย
แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน
รติพร คลังบุตร และ สุธาสินี จิตต์อนันต์

Very Good
Very Good

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

CE

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

CE

การพัฒ นาระบบแจ้งเตือนการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านแพลตฟอร์มข้อความ
โต้ตอบแบบทันที
อริสรา เทียมถมยา และ เด่นชัย พันธุ์เกตุ
การพัฒ นาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวสถานบันเทิง
ยามคํ่าคืน ย่านเอกมัย-ทองหล่อ
ณัฐนนท์ สมบูรณ์, วรุตม์ พลอยสวยงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

IT

การพัฒ นาไลน์บอทเพื่อสนับสนุนอาจารย์ประจําชั้น วัชรินทร์ เกิดแก้ว และ อรอุมา พร้าโมต

Very Good

KDM

การเปรียบเทียบเทคนิคการสกัดข้อมูลอาคารด้วย
ข้อมูลภาพถ่ายจากยูเอวี, Comparison of
techniques for extracting building
information using image data from UAV

บัณฑิตา ศิลาอาสน์

Very Good

IT

ระบบสารสนเทศจัดการผลคะแนนของห้องเรียน
สําหรับอาจารย์และนักศึกษา

คณิศร แซ่เอี๊ยว และ อภิเษก หงษ์วิทยากร

Very Good

DSA

การจําแนกเสียงอ่านร้อยกรองไทย โดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียม (Thai Poetry Reading Sound
ซันนี่ กวินเสกสรรค์, ภูรินท์ ฝางแก้ว, ณัฐโชติ
Classification using Neural Network)
พรหมฤทธิ์ และ สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

Geo Informatics
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา วิทยาการข้อมูล

Very Good
Very Good

Very Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกําแพงแสน) วิทยาการคอมพิวเตอร์

track
CI

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทรางวัล

ภัทรชัย หงส์พิริยะกุล, สหัสวรรษ รวมธรรม, ศิรดา
การแก้ปัญหาเกมซูโดกุด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม อินทร์ศิริ และ วรัทภพ ธภัทรสุวรรณ
Very Good

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขา
(วิทยาเขตปราจีนบุรี)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
IoT

ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยและบันทึกการ
ทํางานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

IT
IT

การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิง
นิเวศในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แอปพลิเคชันการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ

MCG

ผู้พิทักษ์ขยะ

ชลลดา มณีนวล, สุพิศชญา เพชรเทียม, พรนภา
ขันทอง, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ อังคณา จัตตา
มาศ
Very Good
อธิวัฒ น์ ศรีวัง และ สัญญา เครือหงษ์
Very Good
วัชรินทร์ ราชกุณา, อามรเทพ ทันแล้ว และ วรัทภพ
ธภัทรสุวรรณ
Very Good

MCG
IT

การพัฒ นาชุดสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้คําศัพท์
ภาษาอังกฤษ สําหรับโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน
จังหวัดราชบุรี
ระบบจัดการร้านไอศกรีม

นนทวิทย์ แก้วนุช, อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร และ
ปวีณา ชัยวนารมย์
Very Good
ชัยวัฒ น์ ชมภูอาจ และ อัญชลี ทิพย์โยธิน
Very Good

CE

การพัฒ นาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา
ธีรวิน ทองสุด และ ดุษฎี เทิดบารมี

Very Good

MCG

การพัฒ นาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง “ทําความรู้จักโรค
ชิคุนกุนยา” ของประชาชนชุมชนบ้านทุ่งตีนผา
ตําบลแคมป์สน อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
มนัสวี ภูมิสุวรรณ และ อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์

Very Good

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกําแพงแสน) วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(พื้นที่ศาลายา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ
สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT

คณะวิทยาศาสตร์

CI

แอปพลิเคชันพัฒ นาการจัดการตู้เสื้อผ้าและการ
เลือกการแต่งกายประจําวัน
ต้นแบบการสร้างตัวแปลความหมายของภาษามือ
ไทยเป็นคําภาษาไทย

วรวิช ปังศรีนนท์ และ พชร พันธ์ทา

Very Good

ชนากานต์ ปวีณวิทยโรจน์ , พุฒ พิงษ์ สินภู่, กรัญญา
สิทธิสงวน, เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต และ
อรวรรณ เชาวลิต
Very Good
อริสรา คูประเสริฐ, สัจจาภรณ์ ไวจรรยา และ ณัฐ
โชติ พรหมฤทธิ์
Very Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)

คณะ/สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

track

DSA

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

IT

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

บริหารศาสตร์

IT

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์การซื้อขายสินค้า
กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น

ปรัชญา ประมงค์, นิติพงศ์ วัดวาด, เพียงฤทัย หนู
สวัสดิ์, อังคณา จัตตามาศ และ อัชฌาพร กว้าง
สวาสดิ์

การสํารวจและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
การพัฒ นาเว็บไซต์ตลาด 24 ชั่วโมง เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

นริช พลรักเขตต์, พนาเวศ ศิลาจันทร์, วิวัฒ น์ รอด
ด้วง, อังคณา จัตตามาศ และ อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ Very Good
กัลยา ขามชัย, มินตรา วิชาราช, กมลวรรณ รัชตเวช
กุล และ มณฑกานต์ ทุมมาวัติะ
Very Good
ปวิชญา สมทรง, สรณ์สิริ คนึงคิด และ สุพาพร
บรรดาศักดิ์

Very Good

ธนดล เวียงลอ และ มยูร ใยบัวเทศ
ภูมินทร์ จุลลําเจียก และ เกียรติขร โสภณาภรณ์

Very Good
Very Good

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

IoT

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเท
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

IT
CE

ระบบฟาร์มไก่ไข่อัจฉริยะที่ทํางานอัตโนมัติด้วย
เซนเซอร์และควบคุมได้ด้วยมือถือ
ระบบบริหารงานซ่อมคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาร้าน
แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จํากัด สาขานครสวรรค์
ระบบถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติลดการติดเชื้อโรค

KDM
IT

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษา
ความเหมาะสมเชิงพื้นที่สําหรับการปลูกข้าวนาปี
และนาปรัง
ตะวัน แสนจันทร์
ระบบสแกนใบหน้าเช็คชื่อร่วมกิจกรรม
กฤษณะ แสวงสุข และ ชัยวิชิต แก้วกลม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน)

Geo-Informatics
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

IT

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

DSA

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IoT

ประเภทรางวัล

Very Good

Very Good
Very Good

นนทวัฒ น์ ส้มดี, ณัฐพงศ์ เอิบอิ่ม, ประจักษ์ ศรีไพล,
การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วีณา คงพิษ, อภิชัย ตระหง่านศรี และ ปัณฑ์ชณิช
กรณีศึกษา บริษัท ซียู.ดับบลิว. โลจิสติกส์ จํากัด เพ่งผล
Very Good
Text processing engine for movie reviews
รัตติกร มุ้ยสกุล, พิชญ์สินี ปัญสวัสดิ์ สัจจาภรณ์ ไว
and Marvel movie reviews.
จรรยา และ *ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์
Very Good
การพัฒ นาเทคนิคการตรวจจับควันไฟด้วย
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
ภานุวัฒ น์ สกุลวุฒ ิชัย, สัญฌา พันธุ์แพง
Very Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์

track

IT

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ระบบเพื่อบริหารจัดการค่านํ้า ค่าไฟ สําหรับหอพัก
ด้วยวิธีประมวลผลภาพ กรณีศึกษาหอพักกมลวรรณ นางสาว บัณฑิตา หาญรักษ์

Very Good

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

KDM

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

เทคโนโลยี และสารสนเทศ

DSA

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ
วิเคราะห์ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี
การพยากรณ์ระดับค่าPM 2.5 ในอากาศด้วย
datamining

IT

การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือเฉลิมพระ
เกียรติ์พัฒ นา ป่าละอู
พีรวัส พรหมแก้ว และ สมพร พึ่งสม

Very Good

IT

การพัฒ นาระบบการจองและการจัดการโปรแกรม
ทัวร์แบบออนไลน์ ของบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย
อธิวัฒ น์ นิธิไวกูณฐ์, วัลลภ อรุณธรรมนาค และ
อลิส จํากัด
อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร

Very Good

CE

The Development Multimedia Lesson on
Design and Programming for Grade 6
Students at Muang Nakhonratchasima
School

ฐิติพันธ์ กมลเพ็ชร์, ณัฐพงศ์ แจ้พิมาย, เตชินท์ เสย
กระโทก, สุธาศิน ใต้ชัยภูมิ และ อมรชัย ใจซื่อกุล

Very Good

วริศรา นุ้ยสุข, รุ่งนภา ฤทธิชัย, วิภาวดี ทองเหลือ
และ อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์
ลิปิการ์ นุชแพ, สรัลชนา ปวงคํา, สัจจาภรณ์ ไว
จรรยา และ ณัฐโชติ พรหมฤธิ์

นราวิชญ์ พิลึก, วรัญญา คําศรี และ บุญธิดา ชุนงาม Very Good

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(พื้นที่ศาลายา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริการ
ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

IT

วิทยาการข้อมูล

DSA

การพัฒ นารูปแบบเนื้อหาประชาสัมพันธ์สินค้า
เว็บไซต์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านช่องทางยูทูป
Poisonous Spider Classification using
Convolutional Neuron

CE

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (วิทยา
เขตสุพรรณบุร)ี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เสาวลักษณ์ เอกบุตร, ชนิกานต์ เสนเทศ, อังคณา
จัตตามาศ, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ เพียงฤทัย
หนูสวัสดิ์
ปิ่นเกล้า สาดี, ภิญโญ สัมฤทธิ์ และ สุพาพร
บรรดาศักดิ์

ประเภทรางวัล

Very Good
Very Good

Very Good
Very Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

track

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

IT

ระบบวิเคราะห์ชนิดของแมลงศัตรูพืชโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้เชิงลึก
นนทวัฒ น์ นกเพ็ชร และ เทวิน ธนะวงษ์

CE

โครงการวิจัยพัฒ นาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
สําหรับร้านชาพะยอม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์
CE

ประเภทรางวัล
Very Good

วีรพงศ์ ไตรณรานุสรณ์ และ เกียรติขร โสภณาภรณ์ Very Good

การพัฒ นาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างสื่อ
Infographic ด้วยโปรแกรม Power point สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 จิรภิญญา คูณหัวโทน, สริดาภรณ์ ธรรมค้า, สุจิตรา
(บูรพาวิทยากร)
ผลนา, อรุณี ชาวสวน, และ ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล
Very Good

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

DSA

ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน กรณีศึกษา: อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ชุมชนคอวัง ต.ท่าอิฐ อ.
เมือง จ.อุตรดิตถ์
ระบบการพยากรณ์การเกิดความเสียหายของสินค้า
ในตู้คอนเทนเนอร์

IT

ระบบตรวจสอบชนิดยาสําหรับผู้ป่วยโรคไข้หวัด
ธรรมดา

สุวิจักขณ์ เอี่ยมพร้อม และ เทวิน ธนะวงษ์

Very Good

CI

การจําแนกคุณภาพข้าวสารด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์วิทัศน์

กาญจนา รอดศรี และ วุฒ ิพงษ์ เรือนทอง

Very Good

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

CE

วิทยาการข้อมูล

DSA

ธัญวิชญ์ สารศิริวงศ์, กนกวรรณ กันยะมี และ จํารูญ
จันทร์กุญชร
Very Good
สกฤษฏ์ ไทยแสนทา, สินีนาถ ธรรมปราณีสุข และ
สุพาพร บรรดาศักดิ์
Very Good

การพัฒ นาโมชันกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ครู 4 ปี สําหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อรุณรัตน์ สุขอุบล และ เกียรติขร โสภณาภรณ์
The Sentiment Analysis of Tourist Opinion ศุภากร เนียมมาก, สุชานาฏ การประชิต, ณัฐโชติ
using Long Short Term Memory Technique พรหมฤทธิ์ และ สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

Very Good
Very Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขต
นครราชสีมา)
ระบบสารสนเทศทางคมพิวเตอร์

track

IT
IoT

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

แอปพลิเคชันค้นหาร้านขายสินค้าบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ GEOGRAPHICAL INDICATIONS
SHOP (GI SHOP)
สิรินาถ สุวรรณเตมีย์ และ กัลยา รัตนศิวะ
Very Good
การพัฒ นาระบบเพาะเลี้ยงไส้เดือนอัจฉริยะสําหรับ ภราดร เนินกระโทก, สุริวิภา แก้วก่า, ศศิวิมล กอบัว
เกษตรกร
และ ศิริชัย กิ่งสีดา
Very Good

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระบบวิเคราะห์พันธุ์กล้วยไม้ด้วยเทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

IT

Dormitory Management System
ระบบจัดการการเยี่ยมผู้ต้องขังออนไลน์ เรือนจํา
จังหวัดกาฬสินธุ์

KDM

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
รวบรวมองค์ความรู้ ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอําเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

IT
MCG

ณัฐฐาพร สมลํ่า, วชิร ยั่งยืน, สุพัชชา คงเมือง และ
ระบบจองคิวคณะกลองยาวเล็กเทพราชบันเทิง
อารีรัตน์ ชูพันธ์
แอปพลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณัฐวุฒ ิ ชํานาญชัด และ ธันยพร จูมั่น

วิทยาการคอม
IT
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกําแพงแสน) และวิทยาศาสตร์
IT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

IT

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

DSA

CE

ประเภทรางวัล

ระบบสารสนเทศการสมัครงานวิ่งออนไลน์ผ่านเว็บ
แอปพลิเคชัน
การพัฒ นาภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล เรื่อง เพื่อส่งเสริม
วิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
ออกแบบและพัฒ นาตรวจจับท่าทางการยิงลูก
บาสเกตบอลด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

รสริน ตรีธนสมบัติ และ เทวิน ธนะวงษ์
ชยกร จุฑาทานต์,นาย ธีรพล ทองจุล และ พีรญา
ธภัทรสุวรรณ

Very Good

นาย ปิยทัศน์ นวกิจวัฒ นา

Very Good

Very Good

ประภัสสร จันทร์รอด, ธนพล นาควิสัย, อังคณา จัต
ตามาศ, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ นพดล สายคติ
กรณ์
Very Good

กุลพัทธ์ บุญเลิศ, ชนิตพล วงษ์แหวน และ ภาสกร
วรอาจ
ชาญวุฒ ิ บุญเพิ่มพงศ์ และ เด่นชัย พันธุ์เกตุ
ปฏิวัติ ชํากรม, รัชดาพร คณาวงษ์ และ จิตดํารง
ปรีชาสุข

Very Good
Very Good
Very Good
Very Good
Very Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Minerva Schools at KGI

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

คณะ/สาขาวิชา

track

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา
CE
Computer Science
KDM

การพัฒ นาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ เรื่อง
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกัน
ไวรัส ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สุขานารี
Optimizing Human Learning

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ระบบเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ กรณีศึกษา บริษัท ชิคคลับโฮเทลแอนด์ทิค ศิรวิทย์ บุญทวี, กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ และ จุฬา
เก็ต จํากัด
ลักษณ์ มหาวัน

IT

ชนากานต์ มีสติ, ธิติพร มากพูน, สุธาสินี ชุมแก่น,
ยงยุทธ ยี่คิ้ว และ อภัสรา ไชยจิตร์
Pipob Puthipiroj

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์

IT
IoT

เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT

วิทยาการคอมพิวเตอร์

IoT

การพัฒ นาระบบสนทนสอัตโนมัติผ่านไลน์ออฟฟิ
เชียล สําหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านแบบไร้สาย
ระบบโมบายแอปพลิเคชันสําหรับให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผู้พิการทางการได้ยิน
Robot motion control system with two
Degree of freedom

การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานของศูนย์บริการ
ข้อมูลตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ใช้เทคนิคอัจฉริยะทางธุรกิจ
กษิดิ์เดช สีละ และ วีรอร อุดมพันธ์2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

BI

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CE

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

IT

เกมฝึกทักษะพยัญชนะภาษาไทยบนมือถือ
ระบบยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา
หลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประเภทรางวัล

Very Good
Very Good

Very Good

นาย จักรรินทร์ หนูสงค์
ธีรพันธุ์ สุวรรณพัฒ น์

Very Good
Very Good

ทิพยา แซ่ว่าง และ รงรอง แรมสิเยอ
ไกรสีห์ ปักธงไชย, ศิวกร บุญญวนิช, นพดล สุข
กล่อมชีพ และ คทา ประดิษฐวงศ์

Very Good

สวิตต์ ปาต๊ะ และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์

Very Good

Very Good
Very Good

จุฬาลักษณ์ มหาวัน, ยลฎา พิลึก และ สุรพล ชุ่มกลิ่น Very Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(วิทยาเขตปราจีนบุรี)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)

มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบัญชีและการ
จัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขต
นครราชสีมา)
คณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ

track
IT

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ระบบติดตามสถานการณ์ดําเนินงานของเจ้าหน้าที่
ผ่าน Line Chatbot
ปฐมพร ชาวเวียง และ นันทวัฒ น์ เดิมทํารัมย์

ประเภทรางวัล
Very Good

IT

การพัฒ นาระบบการตอบกลับอัตโนมัติในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจและเว็บไซต์สําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

นภัทร สิงจานุสงค์, สมิตรา สายทอง, กมลทิพย์
เอกพจน์, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ อังคณา จัต
ตามาศ

Very Good

IT

การพัฒ นาระบบ แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด
สระแก้ว ด้วย Bootstrap framework และ
Google Map API

พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์ และ พงช์ศนัญ ชาญชัย
ชิณวรฒ์

Very Good

IoT

ระบบถังขยะอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ฟุ้ง โคตรโสภา, นุชจิรา หงษ์บัวภา, ศิวกร คงสอด
ของสรรพสิ่ง สําหรับผู้ป่วยติดเตียง
ทรัพย์, เกรียงศักดิ์ จันทีนอก และ เอกชัย แน่นอุดร Very Good

IoT

ระบบสารสนเทศการติดตามเอกสารภายใน
หน่วยงานด้วย QR Code ผ่านระบบ Cloud
Computing
การพัฒ นาระบบแจ้งเตือนจุดจําหน่ายสินค้า
อัตโนมัติของห้างสรรพสินค้า เซนทรัลนครราชสีมา

IT

เว็บไซต์จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้าน
หัตถกรรมมีดอรัญญิก Aranyik Knife online store นัฐวิชญ์ สุวรรณคช และ สุภาพร ณ หนองคาย

Very Good
Very Good

IT

กนก มีเทียน, ธรัช นฤภรไพศาล และ เกรียงศักดิ์
จันทีนอก
อภิวัฒ น์ สิงห์ลอ, โชติพงษ์ อัครนาวิน, รัชดาภรณ์
ปิ่นรัตนานนท์ และ นงลักษ์ อันทะเดช

Very Good
Very Good

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
IT

แอปพลิเคชัน บริการรถตุ๊กๆ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

IT

การพัฒ นาชุดการเรียนการสอนด้วยแอนิเมชัน
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสํานักงานอัติ
โนมัติ
พรสินี เพื่อนกลาง และ เบญจภัค จงหมื่นไวย์

Very Good

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

IT

การพัฒ นาระบบรายงานตะกร้าสินค้า

Very Good

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

วีรพันธ์ ลิ่วโรจน์สกุล, จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์, วชิรา
ปูชตรีรัตน์ และ ยุพิน พวกยะ

นาย ณัฐกาญจน์ ดีพรม

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะ/สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

track
IT

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

BI

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

ชื่อผลงาน
การพัฒ นาแอปพลิเคชันร้านซักรีดผ่าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แชทบอทสําหรับแนะนําคาเฟ่ในลําปาง
การพัฒ นาแอปพลิเคชันแนะนําผลิตภัณ์บํารุง
ผิวหน้า

ชื่อเจ้าของผลงาน
พงศกร วงละคร และ วีระพน ภานุรักษ์

ประเภทรางวัล
Very Good

พรสวรรค์ ไวสิทธิ,์ วิราภรณ์ รสโหมด, ประพันธ์พงษ์
เพียนจันทร์ และ ธนาพรรษ ตันอ้าย
Very Good
ภรณ์ธิดา พลเยี่ยม และ ศรีอุดร แซ่อึ้ง

Very Good

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต MCG

การพัฒ นาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ 360 องศา
แนะนําสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร กิตติพงษ์ วีระพงษ์ประดิษฐ์, ฐาปณิก อินทเจริญ
เกษม
ศานต์ และ ไพโรจน์ สมุทรักษ์

Very Good

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

การพัฒ นาเว็บแอปพลิเคชันของปศุสัตว์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาข้อมูลโค ณพรรธนนท์ ทองปาน, พิกุล บุญสาร ,อภิชาติ
ในจังหวัดมหาสารคาม
เหล็กดี ,ทิพวิมล ชมภูคํา และ นภสินธุ์ ตุมพิทักษ์

Very Good

เทคโนโลยีสาระสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกําแพงแสน) วิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

IT
MCG
IT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

IT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

IT

พัทธพล นิมิตรวิเศษกุล, วรวิทย์ กตะศิลา, ฐิตินันท์
การพัฒ นาระบบจัดการธุรกิจจําหน่ายนํ้าพริก ตรา สิรนันท์เดชา, วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์ และ ธรรญชนก
แม่พลอย แบบออนไลน์
นิลมณี
Very Good
เกมคณิตคิดเร็วบนมือถือ Mobile Speed Math
game
คมกริช อุดชุมพิสัย และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์
Very Good
อัฐวุธ มิ่งแก้ว, นายรัชพล เฮงมงคลสกุล และ พีรญา
ระบบจัดการคลังสินค้าสําหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ธภัทรสุวรรณ
Very Good
การพัฒ นาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์โอทอปนํ้ามันมะพร้าว
สําหรับประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยเทคโนโลยีความ ณัฐวดี ฤทธิกลับ,รัฐนันท์ แผ่นทอง,การุณย์ บรรทม,
เป็นจริงเสริม
อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ อังคณา จัตตามาศ
Very Good
เว็บไซต์โฟกราฟ สต๊อครูปถ่ายดิจิทัล Phograph
ชยุต มีธรรม, เสาวคนธ์ ชูบัว ,อารีรัตน์ ชูพันธ์ และ
Stock Photo Website
มรกต การดี
Very Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

track

DSA

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทรางวัล

ระบบแนะนําอาหารพื้นบ้านภาคเหนือสําหรับ
นักท่องเที่ยว

ยศกร เลิศรัตนคาม, พชร มีวงศ์อุโฆษ, อภิสิทธิ์ วงค์
สอน, กฤตคม ศรีจิรานนท์ และ ปกรณ์ แววสว่างวงศ์ Very Good

แพรพลอย ว่องวิการณ์ และ เด่นชัย พันธุ์เกตุ

Very Good

ธนัท เอี่ยมสอาด และ สุวรรณ อาจคงหาญ

Very Good

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

CE

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT

การพัฒ นาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมทักษะการ
คิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนขนมไทยไกลหวาน

IT

แชทบอทสอบถามข้อมูลระเบียบการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
อนุพงศ์ เวียงนาค, จุฑาวุฒ ิ จันทรมาลี, ธีรวัฒ น์ ยม
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ลําภู, นิพัฒ น์ มานะกิจภิญโญ และปิยะวัฒ น์ แจ่ม
ปีการศึกษา 2564
จํารัส
Very Good

IT

การพัฒ นาระบบเบิกจ่ายวัสดุแบบออนไลน์ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

ศิราเมษฐ์ ภูริชวัฒ โรจน์, เชาวณัฐ ปกรณ์เกษตร, ธิติ
กร มาบางครุ, ธรรญชนก นิลมณี และ วิลาวัณย์
วิเศษวัชร์
Very Good

IT
IT

แชทบอทกับการให้บริการทางการแพทย์
แชทบอทแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวตามฤดูกาล

ชณิกา นามทอง, ธัญจิรา จิตรหาญ และ บุญชู จิตนุ
พงศ์
Very Good
เสาวณิชย์ บุตรบุญ และ อนงค์พร ไศลวรากุล
Very Good

CE

การพัฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
ใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย สําหรับนักเรียนชั้น
บุญฤทธิ์ เข็มกลัด, พชรภรณ์ รอดสม และ สายฝน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามรูปแบบ ADDIE
เสกขุนทด

Very Good

IT

มงคล แสงโชคอนันต์, ชัยวัฒ น์ รุ่งสันเทียะ, ยศวิน
เตชะศรีประเสริฐ, พีรศุษม์ ทองพ่วง และ มนต์รวี
ทองเสน่ห์

Very Good

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Computer Science

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

การพัฒ นาซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะ บริหารธุรกิจ สาขาสาระสนเทศ

การพัฒ นาระบบรับแจ้งปัญหาการใช้อุปกรณ์การ
เรียนภายในห้องเรียน

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ/สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

track

ชื่อผลงาน

พงศ์พันธ์ พูลสิน, ภารดี มีใหม่, เกล็ดมณี แสนสบาย
, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ อังคณา จัตตามาศ
Very Good

DSA

การกําหนดราคาที่พักโรงแรมและรีสอร์ทของ
ประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์

Veerawan Pinchumpholsang, Chalong
Rattanapong, Panisa SriMek, Areetip
Singtotong, Titiya Padunkgkun and Nattarin
Limsuwan
Very Good

IoT

การพัฒ นาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและตรวจวัดปริมาณฝุ่น
ละออง PM 2.5 PM 1.0 และ PM 10 บนพื้นฐาน
ของอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งและสมองกลฝังตัว

วัชราภรณ์ บุตรสา, อรอนงค์ สองสอน, ชาคริต
ผ่องประโยชน์ และ พิเชษ วะยะลุน

Very Good

IoT

โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะ ( Smart Nursery
Plants for Crickets )

สุธัญญา สมธรรม, พรเทพ โพธิ์พัด, เป็นหนึ่ง ทัด
มาลา, เอกชัย แน่นอุดร และ ยงยุทธ รัชตเวชกุล

Very Good

KDM

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คอมพิวเตอร์ศึกษา,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MCG

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

IoT

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี)

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร

MCG

CE

“แทรคทอล์ก” โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่สําหรับการตรวจจับและวิเคราะห์การพูด
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

ประเภทรางวัล

การสํารวจและพัฒ นาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒ นธรรมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ "ชะอํา
หัวหิน ปราณบุรี พิกัดดีๆที่ไม่ได้มีแค่ทะเลสวย"

การพัฒ นาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเสริมสร้าง
การเรียนรู้และทักษะการจํา เรื่อง ตารางธาตุ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบาง
บัวทอง จังหวัด นนทบุรี
การพัฒ นาอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งสําหรับการรดนํ้า
อัตโนมัติ
การสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

ชื่อเจ้าของผลงาน

ฐณัช เมฆนิล และ อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์
Very Good
จตุรงค์ พรมเพ็ญ, ณวรา จันทร์ศิริ และ พงศ์เลิศ สัง
กะเพศ
Very Good
จิรายุ จิระธนะรัช และ ชินวัฒ น์ ประยูรรัตน์

Very Good

ณัฐณิชา รักดี, ณัฐวุฒ ิ จิตต์สอาด, ทวีชัย สุวัณนะสิริ
, เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย และ วัสรา รอดเหตุภัย
Very Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

คณะ/สาขาวิชา

track

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

BI

การพัฒ นาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อติดตามจํานวน
ประชากรไทย สําหรับสํานักบริการทะเบียน
กรณีศึกษาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3
นครราชสีมา

IT

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการอู่ซ่อมรถยนต์

กุลธิดา ปลั่งกลาง และ วีรอร อุดมพันธ์
กฤษณะ ม่วงวิเชียร, ณัฐพล สุขประเสริฐ, สุปราณี
ห้อมา และ เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

The Egg Game Application on Android
Operating System
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชนบ้านบางคู

ปฏิพล ใจเย็น, พันทิพย์ คูอมรพัฒ นะ และ ณภัท
รกฤต จันทวงศ์
Very Good
ปัทมวรรณ โพธิ์ทอง , อารีรัตน์ ชูพันธ์ , สุพัชชา คง
เมือง และ มรกต การดี
Very Good

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

MCG

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

IT

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

DSA

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

แอปพลิเคชันมือถือสําหรับการอ่านและบอกข้อมูล
บนฉลากผลิตภัณฑ์สําหรับ ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา
ต้นแบบการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยเทคนิค
การรู้จําใบหน้า
ระบบการจัดการเช่าแผงขายสินค้าตลาดชุมชนบ้าน
โคกสาร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

ระบบจองโต๊ะจีน Chinese tables reservation
system

เทคโนโลยีสารสนเทศ

KDM

วิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

Durian identification system by shape
แพลตฟอร์มแนะนําหอพักออนไลน์ผ่านการ
ผสมผสานของเว็บและเออาร์

CI

แอปพลิเคชันสําหรับคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนสกุล
เงิน
อลิสา เปเหล่าดา และ วิยดา ยะไวทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประเภทรางวัล

Very Good
Very Good

นาย ณัฐวุฒ ิ สุธรรมมา

Very Good

โกมินทร์ พิมสาร และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์
เฟื่องฟ้า แก้วสุข, พัชฏาพร ประดับพรม และ วีระ
กัญญา เดชผล

Very Good

พงศ์ธร จารุตัน, อัจฉราเทพ แสงแดง และ วีระ
กัญญา เดชผล
จิรศรี ธัมวรากรณ์, จีรวรรณ จันทนะภาพ และ
อรวรรณ เชาวลิต
นาย ภาสกร บัวแก้ว

Very Good
Very Good
Very Good
Very Good
Very Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะ/สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ

track

ชื่อเจ้าของผลงาน

IT

ระบบสืบค้นข้อมูลพันธุ์ข้าว

IT

ระบบให้บริการดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียน
ทุ่งสงเซ็นเตอร์การบริบาล

ทวีศักดิ์ ราษฎร, ปิยวัฒ น์ สุทธิปัญญา, เบนจามิน
ชนะคช และ กรกนก โภคสวัสดิ์

การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking)
ธนาคารกรุงเทพ สาขา หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ระบบจัดการโครงการอาหารกลางวัน กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดคีรีวง

วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง, ทัศนีย์ สิงห์เจริญ, ณัชชา ศรี
เหรา, ภานุพงศ์ เฮ้าจัตุรัส, แพรววนิต มีจุ้ย และ
ปัทมาวดี มานะพรศิริ
Very Good
วัชรักษ์ ประชาบาล, อารีรัตน์ ชูพันธ์, สุพัชชา คง
เมือง, และ เสาวคนธ์
Very Good

การจัดการอุตสาหกรรม

CE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

IT

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการตลาด
คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

BI
IoT

จินตภา กมลปิตุพงศ์, ณัฐสุดา ติดหล้า และ วรวรรณ
ดีอัซ การ์บาโย
Very Good

ภาณุมาศ จันทรังษี, ฉัตร ชูชื่น, ศุภณัฐ พัฒ นพงษ์,
เอกลักษณ์ คําแดง และ วินัย บังคมเนตร
Very Good

ญานิสา มณฑาทิพย์ และ แคทลียา ชาปะวัง
ณัฐวุฒ ิ อุ่นมาลย์, นิติศักดิ์ พูลไธสง, บรรยวัสถ์
พิมพ์สราญ และ เอกชัย แน่นอุดร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ

IT

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

IT

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

SE

CE

สื่อการเรียนรู้จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกในประเทศ
ไทยสําหรับผู้พิการทางสายตา ประเภทมองเห็น
รุ่งฟ้า สาดเณร, ภณิตา จารุภุมมิก และ วีณาวดี
เลือนราง
ม่วงอ้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Very Good

เอ็มแรค: แอปพลิเคชันแนะนําภาพยนต์ด้วยระบบ
การกรองร่วมแบบตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการนวัตกรรมกับผล
การดําเนินงานของ ธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย
ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะด้วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
การพัฒ นาระบบจัดการเต็นท์รถมือสอง ร้านน้า
หมึกออโต้
ระบบจัดการการขายสินค้าและรับซื้อข้าวของ
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส
การพัฒ นาเว็บแอปพลิเคชันการแจ้งพิกัดรถขาย
ลูกชิ้น

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

ประเภทรางวัล

จิตสุภา เกตุอรุณ, จิราพร โพธิวัฒ น์, กันนิกา ศรีทอง
, อมฤตา ฤทธิภักดี และ สมคิด สุทธิธารธวัช
Very Good

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อผลงาน

กิตติพศ สุริยะไชย และ วีนารัตน์ แสวงกิจ
ธนาศักดิ์ มีพันธ์, บุปผาวรรณ เฉลิมวงศ์ และ ชณิ
ดาภา บุญประสม

Very Good
Very Good

Very Good
Very Good

Very Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

คณะ/สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

track

ชื่อเจ้าของผลงาน

IT

การพัฒ นาระบบสนทนาอัตโนมัติสําหรับการให้
คําแนะนําในการเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้าและเอฟเฟค
สําหรับกีตาร์ไฟฟ้า
แอปพลิเคชันมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
Mobile Application Elsthai

MCG

ณฐกฤตย์ นาคทอง, สุปราณี ห้อมา และ ณภัทรก
เกมทายภาพธงประจําชาติทวีปเอเชียบนสมาร์ทโฟน ฤต จันทวงศ์

BI

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

IT

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)

ชื่อผลงาน

แอปพลิเคชันบันทึกขึ้นหรือลงรถโรงเรียนของ
นักเรียน กรณีศึกษาที่พัฒ นาซอฟต์แวร์ด้วยโลโค้ด
โปรแกรมมิ่ง
ระบบจัดการวันทํางานของพนักงาน กรณีศึกษา
บริษัท ดรากอนไฮสปีด จํากัด

DSA

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

IoT

การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์วิเคราะห์ความ
เสี่ยงของผู้ป่วย COVID-19 ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
การพัฒ นากราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง ปัญหาการนอน
ไม่หลับ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
การพัฒ นาแอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
บ้าน ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

MCG

PUZZLES ADVENTURE GAME

CE

ประเภทรางวัล

ศิริขวัญ เมืองนก, ปิยะภรณ์ วิริยะชาญชัย, สุเมธ มัง
คลาด, ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง และ สุนีย์ พงษ์พินิจ
ภิญโญ
Very Good
ปิยวรรณ ใจคง, วรัญญา น้อยบุญญะ, หงษ์ศิริ
ภิยโยดิลกชัย และ พีรศุษม์ ทองพ่วง
Very Good
Very Good

อัฟนันทร์ บินฮะ, พิชญุตย์ โคตรสุโน และ จักร
นรินทร์ คงเจริญ

Very Good

ณรงค์ศักดิ์ ชาวสวน และ กนกวรรณ กันยะมี

Very Good

วัชรี แรกพินิจ, วิชชุดา ทองกลบ, เพียงฤทัย หนู
สวัสดิ์, กรรณิกา บุญเกษม และ นพดล สายคติกรณ์ Very Good
อธิป กิตติเขมากร และ เด่นชัย พันธุ์เกตุ

Very Good

นาย ธีรพัฒ น์ อาง่าม
จิรายุ กกฟ้า, นวลปราง แสงอุไร, สุนทรีย์ ธรรม
สุวรรณ และ สุพัฒ น์ สุขเกษม

Very Good
Very Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

คณะ/สาขาวิชา

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทรางวัล

IT
IT

ระบบจัดการร้านอาหาร

IT

ระบบจองห้องประชุม กรณีศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ Meeting room reservation
system Case Study of Surin Provincial
พีรเมธ มิ่งเมือง, ภาคภูมิ หมีเงิน และ สุนทร ดวง
Administrative Organization
ประเสริฐชัย

Good

CE

การพัฒ นาแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวอําเภอมวกเหล็ก ทิวากร ฉายศรี และ ดุษฎี เทิดบารมี

Good

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การพัฒ นา
ซอฟต์แวร์

MCG

หนังสั้นเทคนิคพิเศษเรื่อง เซเรน่า

IT

การปรับปรุงระบบซื้อขายสินค้าท้องถิ่นออนไลน์

นันทวัฒ น์ ดอนพันเมือง และ พจน์ศิริทร์ ลิมปินันทร์ Good
ธเนศ สระแก้ว, เสกสรร ธระที, พีรศุษม์ ทองพ่วง
และ มนต์รวี ทองเสน่ห์
Good

วิทยาการคอมพิวเตอร์

MCG

เกมช่วยน้องแมวเก็บขนมกัน

เดชชัย ธรรมขันคํา และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์

กมลชนก อุทัยชิต, วิภาดา วระชินา, สุขสันต์ พรม
การพัฒ นาเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองแวง บุญเรือง, กมลวรรณ รัชตเวชกุล และ มณฑกานต์
ภูปอ
ทุมมาวัติ
การประมวลผลภาพดิจิทัลด้วย OpenCV สําหรับ อธิรุจน์ ภูษิตาภรณ์, อภิสิทธิ์ แสงใส และ นวลศรี
การวิเคราะห์วัตถุ และการเรียนรู้ของเครื่อง
เด่นวัฒ นา

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกําแพงแสน) วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขต
นครราชสีมา)
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

ชื่อผลงาน
การพัฒ นาเว็บแอปพลิเคชันสําหรับจัดการผลงาน
วิชาการคณาจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร(A Development of
Web-based Application for CPSU
Management of Lecture’s Academic
Publication)

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

track

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เทคโนโลยีดิจิทัล

IT

มหาวิทยาลัยบูรพา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

CI

นนท์ปวิธ อุดมวงศ์, รัชดาพร คณาวงษ์ และ จิต
ดํารง ปรีชาสุข
นายวศิน พึ่งวิกรัย, นายคมสัน ซ่อนกลิ่น และ
พีรญา ธภัทรสุวรรณ

Good
Good

Good

Good
Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

คณะ/สาขาวิชา

track

ชื่อผลงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขต
นครราชสีมา)
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

IT

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

IT

การพัฒ นาระบบบริหารจัดการพัสดุของศูนย์
กรรมวิธีข้อมูล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี, SKM Stock
of Fort Suranari Hospital
ระบบการจัดการการจองคิวคลินิกแพทย์ทางเลือก
ของศูนย์อนามัยที่ 3 ผ่านเว็บแบบตอบสนอง

IT

การพัฒ นาระบบประเมินการจัดการมูลฝอยทั่วไป
ตามมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

IT
DSA

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

อภิวัฒ น์ พิมงาม และ อรสา เตติวัฒ น์

Good

การพัฒ นาแอปพลิเคชันรวมพลคนชอบออกกําลัง ธัญญาเรศ วงค์ศรีทา, อัศม์เดช วงศ์นาค และ วรวิทย์
กาย
สังฆทิพย์
Good
การจัดกลุ่มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการจัด ธิเบศ กุลพักตรพงษ์, ภควัต ลิปิมงคล และ อรศิริ
กลุ่มเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรคไต
ศิลาสัย
Good

IT

CE

การพัฒ นาระบบเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุกผ่านโม
บายแอปพลิเคชั่นในชุมชน วัดกก แขวง ท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ฐานิดา เมฆนิล และ ดุษฎี เทิดบารมี

MCG
IoT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขต
นครราชสีมา)
IS 4/4 B

Good

ระบบแจ้งซ่อมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน
ไปรษณีย์ เขต 3

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วุฒ ินันท์ พูลศิลป์ และ อรสา เตติวัฒ น์

IT

IT

ประเภทรางวัล

สิริวรรณ หน่วยกระโทก, สุธิตตา บุญสุภาพ, อรอมล
เชื่อมชิต, รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ และ นงลักษ์
อันทะเดช
Good

แอปพลิเคชันสําหรับช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์
ระยะเบื้องต้น ด้วยการแจ้งเตือนและฝึกทักษะด้าน
ความทรงจํา
แอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน
ระบบเตือนไฟป่าอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีลอรา
ระบบสารสนเทศเพื่อการนัดหมายล่วงหน้าและการ
ติดตามการเข้าพบอาจารย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกําแพงแสน) วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตน์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการ
จัดการ

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชินนวัตร แก้วฉิม, ชินนวุฒ ิ แก้วฉิม, ศุภวุฒ ิ อารักษ์
และ วรัทภพ ธภัทรสุวรรณ
Good
กนต์ธร จันทร์ทอง
Good
วรมินทร์ พรมศักดิ์ และ สัญญา เครือหงษ์
Good
วนิดา สมวงศ์, อาทิตยา งิมสันเทียะ และ เกรียงศักดิ์
จันทีนอก
Good
พิชอร ตั้งวานิชย์กพงษ์, สรายุ ซาพิมาย, ศศิวิมล
จากงูเหลือม, เพ็ญศิริ โพริย้า, รัฐพรรัตน์ งามวงศ์

Good

Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

คณะ/สาขาวิชา

ภูมิสารสนเทศ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

track

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทรางวัล

KDM

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ด้วยปัจจัยเชิงพื้นที่
กรณีศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

ธนพร สุวดิษฐ์

KDM

การแสดงผลด้วยภาพสําหรับแนะนําเส้นทางการ
เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี แบบเฉพาะ
บุคคลกรณีศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชนัฐฎา รูปงาม, สัจจาภรณ์ ไวจรรยา และ ณัฐโชติ
พรหมฤทธิ์
Good

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

ระบบจัดการข้อมูลบุคลากรสําหรับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์

IoT

ระบบการให้นํ้าพืชอัตโนมัติ โดยวัดความชื้นในดิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(พื้นที่ศาลายา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (วิทยา
เขตสุพรรณบุร)ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ

IT

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

IT

การพัฒ นาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
จัดการธุรกิจภายใน ผ่านเว็บไซต์ เอกพิมพ์ไท
แอปพลิเคชันให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยี

IT

แอปพลิเคชันเรียกใช้บริการล้างรถ

ไตรภพ พรมศร, วัลลภ อรุณธรรมนาค และ อาภา
พรรณ ปลั่งสิริสุนทร
อธิคม เบญจฆรณี, ปริญญา แสงไวย์ และ บุญธิดา
ชุนงาม
ศรีสุข เนื่องบุร,ี ลักษณา รมยะสมิต และ ณภัทรก
ฤต จันทวงศ์

MCG

เกมผจญภยในการดเทพนยาย

ฉัตรติพร ยอดรัก และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์

IoT

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี

MCG

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

BI

Public Restrooms Status Identification via IOT Siwa Kaewdee and Wansuree Massagram
ชลณิกา จารุเกษม, นริตา บุญทิสา และ ธีรดา โชติ
สื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เรื่องกลั่นแกล้งไม่ใช่เรื่องเล่น พันธ์
แอปพลิเคชั่นสําหรับการจําแนกยาโดยใช้วิธีการ
เรียนรู้เชิงลึก
นุชศิริ ทวีชอบ และ วิยดา ยะไวทย์

Good

ภาคภูมิ ว่องเจริญพร, สุรพล ชุ่มกลิ่น และ จุฬา
ลักษณ์ มหาวัน
Good
ดวงศิริ ไร่ประสงค์, ทศพล แสนโคตร, สิริอร วงษ์ทวี
, ธรรมรัตน์ บุญรอด และ ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตร
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(พื้นที่ศาลายา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (วิทยา
เขตสุพรรณบุร)ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขต
นครราชสีมา)

CE
MCG

วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-เอกการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขต
นครราชสีมา)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

track

สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT

ชื่อผลงาน
ระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา ภาษา
Python

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทรางวัล

ชานนนท์ เรือนแก้ว และ ภัทรกฦต จันทวงศ์

Good

นางสาวกรกช บุตรโยจันโท อาจารน์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ณภัทรกฤต จันทวงศ์

Good

เกมเก็บดวงดาว
แอพพลิเคชั่นแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
ภูริวัฒ น์ ดาษดา และ สุริยนต์ สาระมูล

Good

IT

การพัฒ นาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบํารุงผ่าน
เว็บไซต์ของหมู่บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ1 จังหวัด
สมุทรสาคร
การพัฒ นาสื่อแนะนําขั้นตอนการจองคิวออนไลน์
ผ่าน ระบบ SEE-Q
ระบบแจ้งซ่อมและการยืมครุภัณฑ์โรงพยาบาล
กรุงเทพราชสีมา

IT

ตัวแบบการวิเคราะห์ลูกค้าที่ผิดนัดด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษา คลินิกทัน
ตกรรม เดอะแกรนด์เดนทิสก์
เสาวลักษณ์ เจือนรัมย์, สุปราณี เพชรเลิศ, ภาคภูมิ
หมีเงิน และ เพ็ญศิริ โพริย้า
Good

IT

การพัฒ นาเว็บไซต์ระบบยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

IT
IoT

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

IT

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

CE
IT

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสหกิจศึกษา
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การพัฒ นาสื่อวีดิทัศน์เรื่อง ประเภทของร่างกาย
และการออกกําลังกายเบื้องต้น
เว็บไซต์สําหรับการนิมนต์พระสงฆ์

บรรพต เชรษฐศิริ
สุพรรณษา แสงเจริญ, วาทิต เสร็จกิจ และ ไกรสร
สว่างศรี
ศิวพงศกร อิ่มวุฒ ,ิ ศักดิ์พล บุญญวงค์, รัฐพรรัตน์
งามวงศ์ และ เพ็ญศิริ โพริย้า

Good
Good
Good

ฉัตรสุดา จันทองปาน, อรวรรณ ธรรมขันทา และ
จักรี พิชญ์พิบุล

Good

วสุกาญจน์ ภู่นาท, ประภาพรรณ ทองใบ และ
ลฎาภา แผนสุวรรณ์

Good

สุเมธ ทั่งศิริ และ ดุษฎี เทิดบารมี
อิศรา ปานแก้ว และ รงรอง แรมสิเยอ

Good
Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

MCG
IT

วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาขามัลติมีเดียและอีสปอร์ต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทรางวัล

สือแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หิมะสีแดง
ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ศุภฤกษ์ ผลาฤทธิ์ และ ธวัชชัย สหพงษ์
ทัตพล หอมหวล และ ธิติพร ชาญศิริวัฒ น์
นัฐยา สุวรรณเหลา, วัจนา ขาวฟ้า และ อรศิริ
ศิลาสัย
ศุภกิตติ์ ไชยประทุม, ปฏิภาณ สังข์ฆะ และ
พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร

MCG

ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและการเสื่อมสภาพ
ของยาด้วยการใช้เทคโนโลยีไอโอที
ซอฟต์แวร์สําหรับธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก
Software for laundromat franchise
เกมวัฒ นธรรมไทย 4 ภาค (4 regional Thai
culture game)
เว็บขายของออนไลน์โดยมีการแจ้งเตือนการจัดส่ง
สินค้าผ่านระบบSMS
แอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์บนระบบปฎิบัติการ
แอนดรอย์

MCG
IT

สื่อการเรียนรู้ปฏิกิริยาการเล็ง สําหรับกีฬาอีสปอร์ต
เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
ภัคพล บัวเพ็ชร และ ไพโรจน์ สมุทรักษ์
ระบบจัดการเอกสารรับเข้า
ศรีประไพ จันทร์ตรี และ วีนารัตน์ แสวงกิจ

Good
Good

CE

การพัฒ นาระบบฐานข้อมูลบัณฑิตนิพนธ์ สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
กาญจนา สุทธิงาม และ เกียรติขร โสภณาภรณ์

Good

IoT

เทคโนโลยีสารสนเทคทางธุรกิจการพัฒ นาซอฟต์แวร์ IT

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยา
เขตบางพระ)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

track

MCG
BI

Good
Good
Good
Good

ธีรพงษ์ บุบผาราม และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์
Good
เฉลิมชัย วงษ์พันเสือ, กมลฉัตร พวงแก้ว และ วีระ
ยุทธ พิมพาภรณ์
Good
ยุทธนา โพธิ์สด, วุฒ ิชัย สิงห์ด,ี นราธิป สนไชย,
ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒ น์ และ ยศภัทร เรืองไพศาล Good

ปรารถนา จันทรัตน์, วธูทิพย์ พวงเงิน และ วีณาวดี
ม่วงอ้น
Good

IT

ระบบแนะนําภาพยนตร์ตามความชื่นชอบของผู้ใช้

กาญจนาภรณ์ วัดครบุร,ี นิพัฒ น์ มานะกิจภิญโญ,
ปเนต หมายมั่น, จุฑาวุฒ ิ จันทรมาลี และ ภัทราพร
ดูสถานะสุขภาพและแจ้งเตือนสําหรับผู้สูงอายุ
อินจันทึก
Good
ย้อนอดีตเมืองโคราชผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง กวินท์ ปิ่นทองคํา, ธวัชชัย บุญรินทร์, ธวัชชัย ผาด
(Virtual Reality)
ไธสง และสายสุนีย์ จับโจร
Good

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

IoT

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

MCG

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

คณะ/สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

track
CSN

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

IoT

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาสิทยาการคอมพิวเตอร์

BI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขต
นครราชสีมา)
สาขาระบบสาารสนเทศ

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทรางวัล

การพัฒ นาแบบจําลองการพยากรณ์และวิเคราะห์
อัตราการฆ่าตัวตาย

นันทัชพร เรืองสุวรรณ และ ปวรวรรณ ศรีประเทือง Good

แอปพลิเคชันควบคุมสีดอกไฮเดรนเยีย การรดนํ้า
และปรับค่า pH ดิน
ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคและอาการ
ของวัวพันธุ์โคนม

นุชษณีย์ แสงอรุณ, สุชานาฏ เลพล และ สุพาพร
บรรดาศักดิ์
ชลิตา เกษสุภะ, ธีรพงษ์ รักษ์มณี และ วรารัตน์
สงฆ์แป้น

Good
Good

จักรินทร์ เจี้ยมดี, ศิลปกร ดิบประโคน, อัชฌาพร
กว้างสวาสดิ,์ กฤษ จิตรจารุวงศ์ และ อังคณา จัตตา
มาศ
Good
กรองกาญจน์ พลรัมย์, ณัฏฐา จันประโคน และ
เพ็ญศิริ โพริย้า
Good

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

MCG

การพัฒ นาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การศึกษาประสิทธิภาพของเห็ดนางฟ้าโดย
ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
แอปพลิเคชันให้ความรู้การเพาะปลูกข้าวในจังหวัด
ยโสธร
กตัญญู ดาราแสน และ ศรีอุดร แซ่อึ้ง
การพัฒ นาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง
ทางเลือก สําหรับเด็กและเยาวชน
กรวิชญ์ ไพรสิงห์

IT

ระบบแจ้งคําร้องนักศึกษาพิการ: กรณีศึกษาศูนย์
ช่วยเหลือนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

ยุทธชัย ปันสกูล, มยูร ใยบัวเทศ, ระวี อุปรา, สถาวร
ใจจุมปา และ เอนกวงศ์ ยอดดําเนิน
Good

การพัฒ นาสื่ออินโฟกราฟิกสําหรับนักศึกษา เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น
ในหอพัก L.T.แมนชั่น บริเวณชุมชนบางไส้ไก่ เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การพัฒ นาแอปพลิเคชันศูนย์กลางช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุสาธารณภัย
โมบายแอพพลิเคชั่นสําหรับการแจ้งเตือนอาหาร
ก่อนหมดอายุ

วนัชพร ผางคนรัก และ ดุษฎี เทิดบารมี
วรายุทธ์ เทพวงษ์, กนกพร ทองหล่อ และ วรวิทย์
สังฆทิพย์
ธนวัฒ น์ อนันตเดชะ, รัชดาพร คณาวงษ์ และ จิต
ดํารง ปรีชาสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเท

IT
IoT

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
CE

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

IT
IT

Good
Good

Good
Good
Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

track

IT

ระบบลงเวลาทํางานนอกสถานที่และการทํางาน
ล่วงเวลา Working Time Offsite and Time
Attendance System (WTOTA)

ยศภัทร ภู่ระหงษ์, เตโอ แซ่ตัน, นวลศรี เด่นวัฒ นา
และ ณัฐพร ภักดี
Good

การสร้างตัวแบบสําหรับการทํานายผลผลิตข้าวใน
ประเทศไทย ด้วยเทคนิคการทําเหมืองข้อมูล

สายพิณ มโหฬาร, พรพิมล จันทร1 มุกดา, แก้ว
เชียงหวาง, อนุพงศ์ สุขประเสริฐ และ เลอศักดิ์ โพธิ์
ทอง
Good

DSA

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สาขามัลติมีเดีย

MCG

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

ประเภทรางวัล

IoT

DSA

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อเจ้าของผลงาน

จิราภรณ์ วาสนาเชิดชู, ช่อผกา ลิงประโคน, กนกพร
ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกภายในที่พักอาศัยผ่าน Line มูลสุวรรณ, ปเนต หมายมั่น และ นิพัฒ น์ มานะกิจ
Notify
ภิญโญ
Good

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Business Computer
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขต
นครราชสีมา)
ระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อผลงาน

IT

การสร้างตัวแบบสําหรับการพยากรณ์การเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการทํา
เหมืองข้อมูล
การพัฒ นาระบบส่งเสริมการขายออนไลน์บริษัท
มีตติ้งครีเอทีฟ จํากัด

นันทวัฒ น์ เปลื้องกระโทก, ปริมอักษร บุญแสง, ปิ
ยากร อัตโน, อนุพงศ์ สุขประเสริฐ และ ณัฐกานต์
ชุติมารังสรรค์
Good
ทัตตพันธุ์ หวังอ้อมกลาง, วิรัตร บุตรวาปี และ ศิริชัย
กิ่งสีดา
Good
ณัชฤชา นาทภูภณกาญจนาภา และ ชลิต กังวารา
วุฒ ิ
Good

CE

ลดปัญหาการโดนรังแกที่อาจก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า
ระบบแสดงสถานที่จัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ศดายุ สัมฤทธิ์ และ เกียรติขร โสภณาภรณ์

Good

IT
IT

ระบบการจองพื้นที่ขายของ กรณีศึกษา ตลาดดีดี
แลนด์
ระบบช่วยหาที่อาศัยสําหรับสัตว์เลี้ยง

ชัชชลัย เริงสังข์ และ สุวรรณ อาจคงหาญ
สุพรรณษา สุขสมเพียร และ รงรอง แรมสิเยอ

Good
Good

ระบบจัดเก็บค่านํ้าประปาหมู่บ้านเลิงนกทา
การพัฒ นาต้นแบบระบบตรวจวัดแอลกอฮอล์จาก
ลมหายใจ

นิศารัตน์ จันทร์หวาน, จุฑามาศ ปานคํา, และ
สันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ
จักรนนท์ โสภารีย,์ พีรเดช สุรกิจ และ สิรักข์ แก้ว
จํานงค์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์

IoT

Good
Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)

คณะ/สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน
สิทธิพงษ์ นักร้อง, พันทิพย์ คูอมรพัฒ นะ และ
ณภัทรกฤต จันทวงศ์

ประเภทรางวัล

IT

ระบบเรียกช่างซ่อมแซมบ้าน

IT

การพัฒ นาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ เมวรินทร์ พลาหน, อรอนงค์ พรมพิชัย, นุสราภรณ์
ของผลิตภัณฑ์กลุ่มนํ้ามันมะพร้าวในจังหวัด
อุทุมรัตน์, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ เพียงฤทัย
ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลว์
หนูสวัสดิ์
Good

IT

พัฒ นาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปนํ้ามันมะพร้าวด้วยความเป็นจริง
เสริม

ศราวุธ จันทร์อาด, กุริสรา พุทยาภรณ์, กาญจนา คง
ใหญ่, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ นพดล สายคติ
กรณ์
Good

IT
CE

ตัวแบบการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม
ด้วยเทคนิคการพยากรณ์ กรณีศึกษา ร้านเจ๊เพ็ญ
ข้าวสาร
การพัฒ นาเว็บแอปพลิเคชันสําหรับการทดสอบ

สุดารัตน์ จีนเต็ม, วรดา ปุริเกตุ, ภาคภูมิ หมีเงิน
และ ปิยรัตน์ งามสนิท
สหรัฐ การบรรจง และ ดุษฎี เทิดบารมี

Good
Good

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

IoT

การพัฒ นาระบบให้อาหารปลาผ่านสมาร์ทโฟน
ด้วยระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
ไมโครคอนโทรเลอร์

NULL

Good

วิทยาการคอมพิวเตอร์

MCG

Flying Griffin Game

นริศรา ชัยคง และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์

Good

IT

ระบบการจัดการจองนวดออนไลน์

มนัญชัย สินสุวรรณ, พนมพร เกี่ยงหล้า, เสาวนีย์
ปรัชญาเกรียงไกร และ จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช

Good

IT

การพัฒ นาแอปพลิเคชันจัดเก็บค่านํ้าประปาหมู่บ้าน
โดยใช้เทคโนโลยี คิวอาร์โค้ด ผ่านระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ กรณีศึกษาบ้านหนองตุ ตําบลบัวมาศ
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ธนภัทร ยศดา และ วีระพน ภานุรักษ์

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขต
นครราชสีมา)
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

track

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Good

Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

คณะ/สาขาวิชา

track

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขต
นครราชสีมา)
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

IT

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

IT

คณะบริหารธุรกิจ

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

เว็บไซต์สํานักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมา
CAT Customer Service Office Website
Nakhon Ratchasima
รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ และ นงลักษ์ อันทะเดช Good
ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลคณะบริหารธุรกิจ อรรถพล ชมญาติ, สําราญ วานนท์ และ เสกศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ปราบพาลา
Good
ดวงพร พลเยี่ยม, วราทิพย์ ไพพา และ วีระพน
ภาณุรักษ์
Good
สถาพร สุรักษ์, พานิชกุล จันบัติ และ เดือนเพ็ญ ภา
นุรักษ์
Good
เศรษฐพล คํ้าชู และ ชัยวิชิต แก้วกลม
Good

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT

การพัฒ นาระบบแอปพลิเคชันสินค้าชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

IT
MCG

การพัฒ นาแอปพลิเคชันบริการหอพักออนไลน์
BlazPunchMan
แอปพลิเคชันเกมพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
เด็กระดับประถม
ชัชพน ช่างแก้ว และ ธนรัฐ โชติพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

MCG

DSA

Factors Affecting Gold Bullion Price
Prediction in Thailand by Multiple Linear
Regression model

เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT

การพัฒ นาอุปกรณ์ตรวจวัดและวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยง
โรค Covid-19 ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

MCG

เกมทายภาพกีฬา

MCG

โมชันอินโฟกราฟิกเรื่องการให้ความรู้และป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย

IT

แอปพลิเคชั่นลงเวลาเข้า-ออกงาน

วิทยาการข้อมูล

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(วิทยาเขตปราจีนบุรี)
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ประเภทรางวัล

Good

ลิปิการ์ นุชแพ ,สรัลชนา ปวงคํา, พิชญ์สินี ปัญสวัสดิ์
, กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ, พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์ *นีย์
พงษ์พินิจภิญโญ, จิตดํารง ปรีชาสุข และ ชดาพร
คณาวงษ่
Good
ณรงค์เดช ด่านทิม, ธนากร แผงอ่อน, ภูมิธนาธิป ภู
นาเหนือ และ สายสุนีย์ จับโจร
Good
วราเมธ ธนะชัยวิวัฒ น์, สุปราณี ห้อมา และ ณภัท
รกฤต จันทวงศ์
Good
เบญจวรรณ ศรีศิริ, พฤกษ์ ภู่ทอง, ธรรมรัตน์ บุญ
รอด, กมลวรรณ รัชตเวชกุล และ บัญชา เหลือผล
ชูเกียรติ พัณพิบูลย์, ฐิติยา ประเสริฐรัมย์ และ
ประดิษฐ์ พิทักษ์เสถียรกุล

Good
Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

track

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทรางวัล

CI

การวัดสมรรถนะโมเดลเบิร์ตบนศูนย์
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคํานวณขั้นสูง:
กรณีศึกษาด้วยชุดข้อมูลเอ็มเอ็นแอลไอ

Good

ชานนท์ จันเป็ง, วัชรพงษ์ สุขพรรณ์ และ วรวรรณ
ดีอัซ การ์บาโย

Good

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาการจัดการ

KDM

ผลกระทบความสามารถปัญญาประดิษฐ์ทางบัญชีที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี สุมิตรา จิระวุฒ ินันท์, ชลลดา สิงห์หลง และ ศร
จังหวัดมหาสารคาม
สวรรค์ บุญวิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

IT

การพัฒ นาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวตําบลท่าฉลอม จิราวัฒ น์ ไม้เกตุ และ เกียรติขร โสภณาภรณ์

Good

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT
IT

การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ นัฐริณีย์ ซอนุด, ฟาริด เอี่ยมฉลาด, อภิญญา ชื่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อารมณ์ และ นิพนธ์ ปริญญาวุฒ ิชัย
การพัฒ นาฐานข้อมูล Farm to Table @Korat
ณภัทร พลสวัสดิ์วานิชย์ และ สายสุนีย์ จับโจร

Good
Good

วิทยาการคอมพิวเตอร์

MCG

เกมการแยกขยะ (Waste Separation game)

Good

คณะบริหารธุรกิจ

IT

ระบบบริหารจัดการกองทุนการศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

ระบบจัดการร้านรับซื้อ-ขายผ้าอเนกประสงค์

IT

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลปริมาณการให้ยา
โคนมในฟาร์มโคนม
ปัณฑิตา บุราณคํา และ จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ

IT

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

IT

จีรเมธ ตรีกิจจํารูญ และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์
อิทธิภัทร รัชตนันทิ, อภิสิทธิ์ อํ่ากลาง, พิมลพรรณ
ฮ้อรอด, พีรศุษม์ ทองพ่วง และ มนต์รวี ทองเสน่ห์
ณรงค์ชัย ซื้อพัฒ นารุ่งโรจน์, ภาวิณี แก้วเจริญ,
เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร และ สุปราณี ห้อมา

Good
Good
Good

แอปพลิเคชันแปลงข้อความเป็นคําพูดสําหรับเด็ก นภัสกร เจริญศิลป์ และ อนงค์พร ไศลวรากุล
Good
การวิเคราะห์และพัฒ นาระบบจัดการร้านบอร์ดเกม พศิน นิลารัตน์, ฉัตร ชูชื่น, เกียร์ติศักดิ์ แก้วคําฟู, เท
Gemoi
วะทิณณ์ กระจ่าง และ วินัย บังคมเนตร
Good
ระบบสั่งข้าวกล่องออนไลน์

จุฑามาศ ปานคํา, นิศารัตน์ จันทร์หวาน และ
สันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ

Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

คณะ/สาขาวิชา

track

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทรางวัล

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

BI

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

MCG

เว็บแอปพลิเคชันสําหรับช่วยประเมินราคาเบื้องต้น
จากแบบแปลนบ้าน (A Web-based
Development for helping of cost estimation ธีระนพ นุชนุ่ม, รัชดาพร คณาวงษ์ และ จิตดํารง
from House Plan)
ปรีชาสุข
Good
ตุลาการ วรชิน, อภิศักดิ์ พัฒ น์สาร, บัญชา เหลือผล
เกมคณิตศาสตร์ปริศนาผจญภัย
และ มณฑกานต์ ทุมมาวัติ
Good

MCG

การพัฒ นาสื่อการสอนสําหรับการเรียนการสอน
รายวิชานวัตกรรมมัลติมีเดีย ชุด “สร้างสรรค์อย่าง
เข้าใจ”

พิมพ์สุดา เปี่ยมโนรี, อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร และ
ปวีณา ชัยวนารมย์
Good
วรารัตน์ ประสิทธิ,์ นิภาพร นํ้าพ่วง และ นุชากร คง
ยะฤทธิ์
Good

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(พื้นที่ศาลายา)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนทศทางธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT

การพัฒ นาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว
“อําเภอร่อนพิบูลย์” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒ นธรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

การพยากรณ์โรคสุนัขด้วยเทคนิคฐานกรณีเชิงเหตุผล วรินธร กรสังข์ และ เทวิน ธนะวงษ์

Good

IT

Good

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ระบบจองห้องประชุมในโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัด
แพร่ Meeting room reservation system in
Nareerat School, Phrae Province

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

IT
DSA

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

CE

MCG

การพัฒ นาระบบลางานออนไลน์
การพัฒ นาสื่อการสอนเรื่องระบบร่างกายของ
สิ่งมีชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
เว็บแอปพลิเคชันหาเพื่อนรู้ใจ
ระบบการจัดการการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านโคก
สารท่า

วริศรา สุเขื่อน และ อังศนา พงษ์นุ่มกูล
ณัฐพงศ์ ทวีชาญวัฒ น์ชัย และ เกียรติขร โสภณา
ภรณ์
ภูมิภัทร หลี,่ เศรษฐภาคย์ ทองอยู่ และ สุพาพร
บรรดาศักดิ์
ชนิดาภา เมาลานนท์ และ สุพาพร บรรดาศักดิ์
เบญจมาศ เพราะพืช, นันทนัช วันนา และ วีระ
กัญญา เดชผล

สื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เรื่องเบียร์ต้องรู้

ชลวิทย์ ศรีธาตุ, เจนภพ ส่องแสง และ ธเนศ ศร
พรหม

Good
Good
Good
Good
Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

track
MCG

ชื่อผลงาน
เกมหลบโควิด 19

วิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

HelpDesk แอปพลิเคชันช่วยเหลือการแจ้งงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกําแพงแสน) วิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

เว็บขายของอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

IoT

ถังขยะอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สหัสชัย คงมั่น และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์

ประเภทรางวัล
Good

เจษฎาพร บัวรอด, พงศธร บุญชู และ ณภัทรกฤต
จันทวงศ์
Good
สถานิต อาภาวรรธนะ, ศุภวิชญ์ สุขเกษม และ
พีรญา ธภัทรสุวรรณ
Good
รดาธร ฐานะดิษกุล, สุดาวรรณ เงาศรี และ อานนท์
ผ่องรัศมีเพ็ญ
Good
พัฒ นพิสิทธิ์ อินต๊ะ, วาทินี แตงทอง, นําโชค สิงหะ
ชัย และ วันทนา ศรีสมบูรณ์
Good

SE
IT
IT

ชื่อเจ้าของผลงาน

ระบบการพัฒ นาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม
บ้านเกาะเรียน
ระบบการพัฒ นาเว็บไซต์ร้านเหล็กดัด ณเรศดีไซน์

ณัฐสุดา สยุมพร และ สุวรรณ อาจคงหาญ
ชัยวัฒ น์ ฆ้องงาม และ รงรอง แรมสิเยอ

ณัฐวุฒ ิ แสงสว่าง และ อธิบ โพทอง
Good
ศุภวิชญ์ อุ่นท้าว, วราภรณ์ โกกะพันธ์ และ สันทนีย์
กิจเพิ่มเกียรติ
Good
นพรัตน์ สุวรรณบํารุง, สัจจาภรณ์ ไวจรรยา และ
ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์
Good

Good
Good

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

IT

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

KDM

ระบบการจัดการร้านคาร์แคร์ กรณีศึกษา ร้านแซม
คาร์แคร์
ระบบไลน์บัส รถโดยสารประจําทางจังหวัด
อุบลราชธานี
ขั้นตอนวิธีแนะนําแผนการเรียนที่สั้นที่สุดนับจาก
สถานะปัจจุบันแบบเฉพาะบุคคล

CI

Thai Font Image Denoising with
Convolutional Autoencoder

ธีริศรา ไกรทอง, ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ สัจจา
ภรณไวจรรยา

Good

ระบบจัดการใบเสนอราคาลูกค้า

ณัฐกมล แสไพศาล, แพรพิไล เพ็ญสุทธิชาติบุตร,
กัญญารัตน์ เอกศิร,ิ ศศิวิมล กอบัว และ ปิยรัตน์
งามสนิท

Good

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขต
นครราชสีมา)
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

IT

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ/สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

track

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทรางวัล

CE

การพัฒ นาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง“การไม่กินผักของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพลงตา
เอี่ยม ตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง

CE

การพัฒ นาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒ นาการอ่านแบบ
จับใจความในระดับชั้นอุดมศึกษา Development
of infographic materials to develop
compelling reading in tertiary levels.
จักรพรรณ ขาวสะอาด และ ดุษฎี เทิดบารมี

Good

แพลตฟอร์มสําหรับการฝากขายสินค้าท้องถิ่น
ออนไลน์

Good

หญิงอ้อม ประจญ และ อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์

Good

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี

MCG

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี)

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

IT

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์

IT

ภวินท์ หลาวเพ็ชร และ สุภาพร ณ หนองคาย
ณิชานันท์ จําปาทอง, กุลปภัส มั่งคั่ง และ ธีรดา
สังคมไทยกับวัยเกษียณ
โชติพันธ์
ระบบขอใช้รถยนต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช ภควัฒ น์ งามวงศ์วาน , ภูวนนท์ ทรัพย์สิน และ ศิ
เทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
ริวัฒ น์ วรรณพฤกษ์
การพัฒ นาระบบโต้ตอบอัตโนมัติด้วยไดอล็อกโฟล
สําหรับเฟซบุ๊กแฟนเพจ
จันทิรา สุภ,ี และ จุฬาภรณ์ อินสกุล

MCG

โมเดลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ในรูปแบบ
ภาพ ไอโซเมตริก

กัญญาณี ทําบุญ, ธนัญญา ภูโอบ และ กมลวรรณ
รัชตเวชกุล

KDM

การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Banking) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด มหาชน
สาขา หัวหิน

วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง, ทัศนีย์ สิงห์เจริญ, ฟ้ารุ่ง นึก
งาม, ฐิติพร ยิ้มใหญ่, ศิริลักษณ์ สินพูน และ ณยดา
เพิ่มสุขเมฆา
Good

ระบบโบนัส

กัญญาภรณ์ ทองจํารูญ, ธนัญศักดิ์ ปิ่นทอง, อภิโชค
อบอุ่น, ภาคภูมิ หมีเงิน และ สุนทร ดวงประเสริฐชัย Good

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(วิทยาเขตวังไกลกังวล)

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล

การจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขต
นครราชสีมา)
ระบบสารสนเทศ

IT

Good
Good
Good
Good

ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัย

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์)

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สํานักวิชาคมพิวเตอร์เเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

track

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทรางวัล

CSN

ระบบแสดงตําแหน่งอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย มาธุลดา กะฐินทอง, ศรัญญา แก้วอุดม, พีรเดช สุร
ศิลปากร
กิจ และ สิรักข์ แก้วจํานงค์

DSA

การวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณ พรภวิษย์ เพิ่มชัย, นัฐพล ภิรมย์ชัยกิจ และ สุพาพร
รอบๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา บรรดาศักดิ์
Good

IT

ระบบบริหารจัดการร้านอาหารออนไลน์

Good

พลวัต หม่อมพกุล, ภัชราภรณ์ มะโนวรรณ, กฤษณ
พล คําเทพ และ ณภษร เผ่าหล้า
Good

