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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
หมวด Information Technology (IT)
รหัส
IT-001
IT-002

IT-003
IT-004

IT-005
IT-006
IT-007
IT-008
IT-009

IT-010
IT-011
IT-012
IT-013
IT-015
IT-016
IT-017

ชื่อเรื่อง
การออกแบบอัลกอริทึมทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นได้ส้าหรับค้นหา
โรงแรมที่พัก
การพัฒนาเว็บไซต์สื่อวีดิทัศน์ภาษามืออเมริกันส้าหรับผู้พิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย กรณีศึกษาโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ์
การศึกษาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบระหว่างเนื้อเรื่องเกมกับ
เนื้อหาการเรียนรู้ ส้าหรับการออกแบบดิจิทัลเกมเพื่อการศึกษา
การรับรู้ถึงปัจจัยการเลือกใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการ
สื่อสารที่แตกต่างกันของผู้ใช้งานที่เป็นเจเนอรชัน เอกซ์ และ วาย
ในประเทศไทย
การพัฒนาเว็บไซต์สา้ หรับบันทึกปัญหาผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกซื้อกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว
แอปพลิเคชันไดอารี่อาหารและการออกก้าลังกายบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
การวิเคราะห์ Log File ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต แสดงผลผ่าน
Ntopng
ระบบงานตกแต่งสวนออนไลน์

ระบบการบันทึกข้อมูลการขอมีบญ
ั ชีผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลการขอพัฒนาโปรแกรม
การท้านายทิศทางราคาบิทคอยน์โดยใช้เครื่องกลเรียนรู้
ระบบผู้ช่วยอ้านวยความสะดวกภายในบ้าน
ระบบจัดการข้อมูล และซ่อมบ้ารุงระบบโทรศัพท์ ในรูปแบบเว็บ
แอปพลิเคชัน
โมเดลแนะน้าหัวข้อข่าวรายบุคคลโดยใช้ประวัติและพฤติกรรม
ผู้อ่าน
ระบบสถานีตรวจสอบสภาพอากาศ
การเปรียบเทียบความเร็วการท้างานของการเข้าถึงข้อมูลแบบใช้
ภาษา SQL กับ NoSQL

ผู้แต่ง
เกศสุดา โพธิวิฑูรย์/สุรินทร์ อุ่นแสน

หน้า
IT-2

ณภัทร แสงประดิษฐ์/
น้้าฝน อัศวเมฆิน

IT-10

สุเมธ ผ่องพรรณแข/
มนตรี อินทโชติ
ภานุวัฒน์ พลมะณี/
วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์เขียน

IT-19

ภูมรินทร์ หงษ์จร/เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล/
ยุวธิดา ชิวปรีชา
สุธาสินี สมศรีสุข/น้้าฝน อัศวเมฆิน

IT-35

ธาดา โพธาราเจริญ/พิมพ์ลภัส แสงฤทธิ์/
สมคิด สุทธิธารธวัช
นัทธพงศ์ สงวนศรี/นุชจรี เรือนทอง/
พิสิฐ พรพงศ์เตชวาณิช
สรายุทธ เงินรุ่งโรจน์/ปาริษา
ออมสิน/บุญชัย บุญธรรมติรวุฒ/ิ
ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี/น้้าฝน อัศวเมฆิน
วนัสนันท์ บุญรักษ์/นฤดี บูรณะจรรยากุล/
วรนุช ปลีหจินดา
มนตรี อินทโชติ/สุเมธ ผ่องพรรณแข
สุชาติ ชาญเชิงศิลปกุล/ณัฐภัทร แสนหาญ/
สุพจน์ ไกรวุฒิวงศ์/ชฎารัตน์ พิพฒ
ั นนันท์
เทวฤทธิ์ บัวหลวง/
สมคิด สุทธิธารธวัช
อรุณรัตน์ หวลถนอม/
สิรินดา พละหาญ
ฐนพงษ์ ชื่นชมบุญ/ชวลิต โควีระวงศ์/
ณัฐรดี อนุพงค์/ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย์
พิเชษฎ์ จุลรอด

IT-51

IT-24

IT-44

IT-65
IT-72

IT-78
IT-88
IT-94
IT-102
IT-116
IT-122
IT-129
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รหัส
IT-P01

IT-P02
IT-P03

IT-P04
IT-P05
IT-P06
IT-P07
IT-P08

IT-P09
IT-P10
IT-P11
IT-P12
IT-P13
IT-P14

IT-P15
IT-P16

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง การสร้างและ
ตกแต่งรูปภาพให้เป็นอัลบั้มส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
การพัฒนาแอพพลิเคชันคาร์พลู ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภายใต้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
การประยุกต์ใช้เทคนิค SEO และ SMO เพื่อเพิ่มจ้านวนผูเ้ ข้าถึง
เว็บไซต์ กรณีศึกษาธุรกิจด้านการเรียนการสอน
http://finalme.com/baancode
ระบบจัดการหอพักผ่านเว็บไซต์ (กรณีศึกษาหอพักบีเอ็มบี)

ผู้แต่ง
สุธีรวัฒน์ สุ่มพ่วง/
ศุภธิดา พิทักษ์รักษาเลิศ/ศักดา จันทราศรี

หน้า
IT-136

ชญานนท์ มาศศรี/น้้าฝน อัศวเมฆิน

IT-144

ณธีนนท์ นันทโชคณัชพงษ์/
น้้าฝน อัศวเมฆิน

IT-149

สุกัญญา สระทอ/ดาวรถา วีระพันธ์/
วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่อการจัดหางานส้าหรับผู้พิการ
ธนวัฒน์ รัตนวิชัย/สุธรี า พึ่งสวัสดิ/์
กัญญารัตน์ ศุภฤกษ์/พงศกร บ้ารุงไทย
การเปรียบเทียบการพัฒนาระบบ Laravel Framework กับ PHP วณัฐชญา สรสุชาติ/ชวลิต โควีระวงศ์/
ธรรมดา บนระบบจองห้องพักออนไลน์
ณัฐรดี อนุพงค์/ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย์
ไฮโดรเมตริกฟาร์ม ระบบการปลูกผักด้วยการวัดค่าสารอาหาร
วรรธนะกุล แซ่กี้/พรชัย ทิพวัลย์/
ในน้้า
เกตชฎาพร เสือแจ่ม/ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิง่ ส้าหรับอ้านวยความสะดวกใน ธนกร จ้าปาเรือง/ธนบดี นิลทองค้า/
ลานจอดรถยนต์
ธีรทัต พงษ์ธนกฤต/ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี/
น้้าฝน อัศวเมฆิน
การฝึกฝนสมาธิด้วยระบบตรวจจับและวิเคราะห์คลื่นหัวใจผ่าน
ชัชชัย หวังวิวัฒนา
โทรศัพท์มือถือ
การพัฒนาระบบจ้าหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ช่างออนไลน์
ไพรินทร์ มีศรี/พีรพงษ์ ศุภสมภพ
กรณีศึกษาร้านเอี๊ยบยิดหลี
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจองโต๊ะจีนทาง
วิลาวัลย์ ขันแสง/อัจจิมา มั่นทน
อินเทอร์เน็ต
การศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ ทักษิณา วิไลลักษณ์/บดินทร์ บงแก้ว
ด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน
การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือส้าหรับสั่งอาหารออนไลน์
ปณิธาน ผลทิพย์/วงศพัทธ์ คงพิมลรัตน์/
กรณีศึกษา: ร้านอาหารครัวป้าศร
ธนภัทร ตระการรุ่งโรจน์/น้้าฝน อัศวเมฆิน
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ภายใน
นัทธวัฒน์ มาตรวังแสง/ณัฐพล นิธโิ ชติการ/
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สมคิด สุทธิธารธวัช/รณกร รัตนธรรมมา/
โองการ วณิชาชีวะ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้า กรณีศึกษาบริษัท เคเคฟู๊ด วีนา โชติช่วง/ณิชากร โรจนวัชร/
จ้ากัด
ชนสรณ์ อุทัยเภตรา
แอปพลิเคชันจ้าลองการถ่ายรูปแบบกล้องโพลารอยด์ บน
วีนา โชติช่วง/
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ธีระชัย ธาราทิพย์พิทักษ์

IT-155
IT-161
IT-170
IT-176
IT-184

IT-190
IT-195
IT-205
IT-213
IT-217
IT-222

IT-236
IT-244
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รหัส
IT-P17
IT-P18

IT-P19

IT-P20
IT-P21
IT-P22

IT-P23

IT-P26
IT-P27
IT-P28

IT-P29
IT-P30
IT-P31
IT-P32
IT-P33

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีด กรณีศึกษา
ร้านซักรีดภรณ์ช่าง
ระบบให้บริการแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการร้านขายยาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส้าหรับการจัดการร้านไก่ย่างห้าดาวบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา ร้านไก่ย่างห้าดาว สาขา
เคหะออเงิน
การพัฒนาแอพลิเคชันพจนานุกรมคอมพิวเตอร์บนแอนดรอยด์

ผู้แต่ง
ธันยนันท์ ทิพย์กมลมงคล/พิชยา สุขปลั่ง

หน้า
IT-252

เอก บ้ารุงศรี/จรรยา แหยมเจริญ/
ปณชัย นิยมกชกร/
ชาญชิต เลิศวงศ์สุวรรณ
ธนัชพร หันทะยุง/วิศรุต ขวัญคุ้ม

IT-259

อมีนา ฉายสุวรรณ/
ชุมพล จันทร์ฉลอง
การปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ส้าหรับการเลือกชื้อคอมพิวเตอร์ ศิริชัย ตั๋นเต๋/ศศิพันธ์ นิตยะประภา
และส่วนประกอบโดยใช้มาตรฐาน ISO และ UX
การพัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วม
พูนลาภ ตั้งอาสนะวิทย์/
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับสถานที่ทอ่ งเที่ยว กรณีศึกษาพระธาตุ
สุเมธ ผ่องพรรณแข
สัจจะ
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง “ข้อควรปฏิบัติในการใช้
เกียรติศักดิ์ เสนพันธ์/ชัยสิทธิ์ นิลคง/ พิภัทร์
ห้องสมุด”
แสงฤทัยกาล/ณรงค์ศักดิ์ มุณีจินดา/
กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
การพัฒนาระบบจัดการการรับสมัครงานบนเฟรมเวิร์คลาราเวล
ทิพย์นภา โหระเวช/ณัฐรดี อนุพงค์/
ชวลิต โควีระวงศ์
ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การท้างานของฐานข้อมูล
จรรยา แหยมเจริญ/สหวัสส์ จันทวงศ์/
วัชรพงษ์ อธิกิจโชติ
การพัฒนาเว็บไซต์ช่วยเหลือการท้างานเพื่อสนับสนุนการแก้ไข
สุพิชญา ไกรขันธ์/
ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของตัวแทนขายประกันชีวิต
ศศิพันธ์ นิตยะประภา
กรณีศึกษา: บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจ้ากัด (มหาชน)
ระบบบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าถึงเว็บไซต์
เฉลิมชนม์ กรานสกุล/เปรมรัตน์ พูลสวัสด์/
ยุวธิดา ชิวปรีชา
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง การท้านาโยนกล้า
กมลมาศ วงษ์ใหญ่/
สุรชัย งั่วล้าหิน
การพัฒนานิทานแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ชุมพล จันทร์ฉลอง/
กล่องของแสนดี
สุวรรณณีย์ อินทร์ถาวร
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันแนะน้าร้านอาหารตามแนวเส้นทาง
ธนกร จ้าปาเรือง/ธนบดี นิลทองค้า/
รถไฟฟ้า BTS
ณัฐสิทธิ์ วงศ์น้อมจิตร/น้้าฝน อัศวเมฆิน
การพัฒนา Application เกมทายค้าศัพท์ภาษาญี่ปุ่น “Try your รวีพร จรูญพันธ์เกษม/ดารณี ธัญญศิร/ิ
Japanese” ของนักเรียนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
พีรพล ควรคิด/สุขเกษม ลิขิตธนพงศ์
สาขาศิลป์ภาษาญีป่ ุ่นโรงเรียนทวีธาภิเศก

IT-270

IT-277
IT-284
IT-292

IT-298

IT-304
IT-310
IT-319

IT-328
IT-334
IT-340
IT-347
IT-353
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รหัส
T-P34

ชื่อเรื่อง
การพยากรณ์ปริมาณน้า้ ในเขื่อน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

IT-P35

การแบ่งกลุ่มข้อมูลปริมาณการซื้อขายของหุ้น SET 50

IT-P36

IT-P37

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดีย เรื่องระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพนัญเชิง
(ไตรรัตนนายก)
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการงานบนกลุ่มเมฆ

IT-P38

การพยากรณ์ปริมาณน้า้ ฝนในแต่ละภาคของประเทศไทย

IT-P39

ระบบการจัดการฮอตสปอตส่วนกลางโดย PWA

IT-P40

ระบบตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายโดย PROTOCOL SNMP V2

IT-P41

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันแนะน้าสถานที่ท้าบุญใน
กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาระบบประมูลสินค้าออนไลน์

IT-P42
IT-P43
IT-P44
IT-P45
IT-P46

ระบบจัดการข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
ระบบจัดการรถรับส่งพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ดีดเี ค (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของผักและผลไม้ 5 สี

IT-P47

ระบบเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านอินเทอร์เน็ต บน เอ็มคิวทีที คลาวด์
แพลตฟอร์ม
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องวิกฤตสุขภาพจากเทคโนโลยี

IT-P48
IT-P49

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ปีศาจฟันผุ
การออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ

ผู้แต่ง
สุธิดา พงษ์ประเทศ/สุทธิวัท จิตภาวะคม/
ปัทมา บุตรเมือง/ฐิติกานต์ ลิ้มวิริยะกุล/
ปิยะพงษ์ ด้วงคง/ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี/
น้้าฝน อัศวเมฆิน
เมธิชัย พรชัยสิริอรุณ/ธนภูมิ เพชรภู่/ธีรวงศ์
วงศ์พฤกษาสูง/เมธา เสียงอ่อน/กาญจนา
ตรีกุล/ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี/น้้าฝน อัศวเมฆิน
กาย วัฒนสินพงษ์/ณญาดา สุขสมร/
ชัยยศ เดชสุระ

หน้า
IT-359

เดชอัครฤทธิ์ สุภา/ยุวธิดา ชิวปรีชา/
สุธีรา พึ่งสวัสดิ์
ณัฐติการ แซ่ล/ี้ ภิชญา ผาตินาวิน/อินทิรา สี
สุกขี/ณัฐกานต์ โม่ศรีเอี่ยม/เกสรา ศพรหม/
ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี/น้้าฝน อัศวเมฆิน
ธมลวรรณ สีมาวิจัย/ณัฐภา คงแสงพรหม/
ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์
ไชยพร ก๋งเกษม/ภัทรวรรณ ปั้นจาด/
ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์
ธนภร โพคาวัฒนะ/จริญา โบราณศรี/
ปริศตร์สรา เตชะนิธินันท์/น้้าฝน อัศวเมฆิน
สรวิศ สืบส้าราญ/ณัฐรดี อนุพงค์/
ชวลิต โควีระวงศ์/ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์
อรรถพร ธนูเพ็ชร์/นิชาภา จ้าปาศรี

IT-379

ธีรศักดิ์ ค้าพญา/อรรถพร ธนูเพ็ชร์

IT-429

จินดาภา มณีเทศ/
ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส
วรเมธ มอญศรี/ชวลิต โควีระวงศ์/
ณัฐรดี อนุพงค์/ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย์
ธนัญญ์ภณ ศิลป์บรู ณวาณิช/
อมีนา ฉายสุวรรณ
มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ/์ ณัฐดิ า เอี่ยมทศ
ชุมพล จันทร์ฉลอง/
อมีนา ฉายสุวรรณ

IT-439

IT-364

IT-371

IT-387

IT-393
IT-400
IT-407
IT-413
IT-420

IT-451
IT-458
IT-464
IT-469
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รหัส
IT-P50
IT-P51
IT-P53

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาระบบจัดการชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระบบค้นหาร้านอาหารด้วยการวิเคราะห์ส่วนบุคคล
ระบบห้องเรียนออนไลน์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้แต่ง
คมสัน จิตอามาต/อิงอร วงษ์ศรีรกั ษา/
อัจจิมา มั่นทน
จรรยา แหยมเจริญ/บุญฤทธิ์ รั่วส้าราญ/
วรยศ ค้าลือ
ธนาภรณ์ รอดชีวิต/
เฉลิมวุธ เที่ยงตรง

หน้า
IT-475
IT-487
IT-497

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
หมวด Innovation (INNO)
รหัส
ชื่อเรื่อง
INNO-009 แอพพลิเคชั่นส้าหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย
INNO-011 การป้องกันและติดตามยานพาหนะโดยใช้เทคโนโลยีการระบุด้วย
ความถี่คลื่นวิทยุ
INNO-015 โปรแกรมตรวจจับใบหน้าและวัดขนาดดวงตาแบบ Real-time
เพื่อป้องกันการหลับโดยไม่รตู้ ัวในขณะขับขี่รถยนต์
INNO-020 แพลตฟอร์มที่ท้างานร่วมกับอุปกรณ์สวมใส่เพื่อสังเกตการณ์อัตรา
การเต้นของหัวใจ

ผู้แต่ง
ชยางกูร บุญเกื้อ/ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ

หน้า
INNO-2

ณฐพล ชั้นประดับ/ภาคภูมิ ชัยศิรปิ ระเสริฐ

INNO-10

ศิวกร โมสิกานนท์/ภาคภูมิ ชัยศิรปิ ระเสิรฐ

INNO-18

วิลาสินี เรืองอร่าม/กานต์ ยงศิริวทิ ย์

INNO-25

