กําหนดการการประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ แหงประเทศไทย ครั้งที่ 30
วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ณ หอง ED2206 เวลา 13:00 น. – 16:00 น.
รายชื่อสมาชิกกลุม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สกนธชยั ชะนูนันท
รองศาสตราจารย ดร.ปกรณ ประจันบาน
ดร.ปยมนัส วรวิทยรัตนกุล
ทรงเกียรติ ภาวดี

บทบาทสมาชิกกลุม
ประธานกลุมอภิปราย/ผูด ําเนินการอภิปราย/ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
การพัฒนาตนแบบระบบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับโม
บายเลิรนนิงผานนาฬิกาอัจฉริยะ
บัญาพร พูลสวัสดิ์
A Platform-based for Game Development to Improve
The Object-oriented Programming Skills
ปยะนุช ชัยพรแกว
An Approach of Business Intelligence to Private
Universities in Thailand: A Proposed Framework for
Educational Decision Making
ฉันททิพย ลีลติ ธรรม, กฤช สินธนะกุล,
กระบวนการประเมินสมรรถนะงานตามมาตรฐานวิชาชีพ สําหรับ
ปรัชญนันท นิลสุข
นักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ บนระบบการประมวลผลแบบ
กลุมเมฆ
วิทวัส อาโยวงษ, ขจรศักดิ์ สงวนสัตย,
สมรรถนะการใชและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
ดร.นุชจรี บุญเกต
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
โกสินทร มีชสู ิน ขจรศักดิ์ สงวนสัตย และ การศึกษาสภาพและปญหาการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติลเิ บอรตี้
ประชิต อินทะกนก
ในการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
สมศักดิ์ เตชะโกสิต และ ปรัชญนันท นิลสุข กระบวนการเรียนรูจินตวิศวกรรมทางวิทยาศาสตรดวยเทคโนโลยี
เสมือนจริง
เฉลิมพล ศิริกายน, ปาณิตา ธูสรานนท
การทํานายผลการเรียนโดยใชเทคนิคการกรองแบบรวมมือ
และ อุดมลักษณ อําพันธุ
พรรณธิภา เพชรบุญมี, ดวงกมล โพธิ์นาค, กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนโดยใชกิจกรรมการ
มนตชยั เทียนทอง
เรียนรูต ามประสบการณของเดวิด โคลบ ที่วิเคราะหผูเรียนดวยวิธีเหมือง
ขอมูลและประเมินผลการเรียนรูด วยรูปแบบของสเตค

ณ หอง ED2208 เวลา 13:00 น. – 16:00 น.
รายชื่อสมาชิกกลุม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน มีสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา หลอศิริ
Mr.Michael Karl-Heinz Brueckner
ธํารงชาติ วงศอารีย

บทบาทสมาชิกกลุม
ประธานกลุมอภิปราย/ผูด ําเนินการอภิปราย/ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
การรับรูถึงกระบวนการเปลีย่ นผานการถายทอดสัญญาณโทรทัศน
จากระบบอะนาลอคสูระบบดิจิทัล ของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี
ดวยสื่ออินโฟกราฟค
ภัทรพงศ พงศภัทรกานต และ วิชยั พัว
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางระบบวิดีโอแชรริงบนชองยู
รุงโรจน
ทิวบและระบบบริหารจัดการวิดีโอออนดีมานดของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย
คมกริช ไชยวงษ สุธดิ า ชัยชมชื่น และ กฤช การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิดีโอออนดีมานดมหาวิทยาลัยราช
สินธนะกุล
ภัฎเลย
ฐากร พฤกษวันประสุต ปยนุช ชัยพรแกว การพัฒนากลไกการสุมของขอสอบออนไลนดวยการแจกแจงความถี่
และ วิธารัตน ประดับ
ของคาความยากงาย
จักรพงษ วารี, สุเทียน ดาศรี, สําราญ
ผลการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตของนักเรียนในชนบทที่มี
สรอยจิตร
รูปแบบการเรียนรูตางกัน
ลลิตา สันติวรรักษ และ ผศ.วิญู นิรนาท การศึกษาขอมูลการเผยแพรเนือ้ หาบนเว็บไซตของ
ล้ําพงษ
สถาบันการศึกษาในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก Webometrics
ยุทธการ อัครชัยมงคล, ขจรศักดิ์ สงวนสัตย, รูปแบบการทํางานกลุมโดยใชปญหาเปนฐานบนเว็บ ทีม่ ีผลตอ
ประชิต อินทะกนก
ทักษะการทํางานเปนทีม ของนักศึกษาปริญญาตรี
คมสัน สุพรรณภพ, ขจรศักดิ์ สงวนสัตย, การใช Social Media เพื่อการศึกษาสังเกตงานในหนาทีค่ รู
อุดม หอมคํา
รายวิชาการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู 1
อัญชลี ทองเสน, ผศ.ดร.วิวัฒน มีสุวรรณ
การศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีบนเครือขายสังคมออนไลน ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตรและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อกรรมการผูท รงคุณวุฒิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน มีสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สกนธชยั ชะนูนันท
Mr.Michael Karl-Heinz Brueckner
รองศาสตราจารย ดร.ปกรณ ประจันบาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา หลอศิริ
ดร.ปยมนัส วรวิทยรัตนกุล

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รูปแบบการนําเสนอและการอภิปรายแบบโตะกลม (Round Table)

จุดมุงหมาย การนํารูปแบบการอภิปรายแบบโตะกลมมาใชในการประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อให
ผูเขารวมทุกคนไดมีสวนรวมและมีบทบาทในกลุมอภิปราย สามารถทําหนาที่ไดทงั้ เปนผูอภิปรายและผูวิพากษประเด็น
ที่ไดสนใจหรือใหขอสงสัยตาง ๆ ที่ผูอภิปรายคนอื่น ๆ ไดนําเสนอ รวมทั้งรวมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นอยางทั่วถึง เปด
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพือ่ ระดมความคิดและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุง
งานวิจัยในอนาคต นอกจากนี้เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดพบปะ ทําความรูจัก เห็นหนากัน ดวยบรรยากาศที่
เปนกันเอง ที่นําไปสูการสรางความสัมพันธทางวิชาการทีด่ ีระหวางสมาชิกกลุม อภิปราย

สมาชิกในกลุม ประกอบดวย
1. ประธาน ทําหนาที่ในการดําเนินการประชุม กลาวเปดการประชุม กระตุนใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น
และสรุปสิ่งที่ไดจากการอภิปราย พรอมทั้งประเมินผลการนําเสนอ
2. ผูท รงคุณวุฒิ 1-2 คน ทําหนาที่ในการรวมใหขอเสนอแนะในประเด็นที่อภิปรายที่เปนประโยชน พรอมทั้ง
ประเมินผลการนําเสนอ
3. สมาชิกผูอภิปรายในกลุม 5-10 คน
วิธกี ารดําเนินการ
1. ประธานกลาวเปดการประชุม แนะนําตัว เกริ่นนําความสําคัญของการอภิปราย และประธานใหสมาชิกทุก
คนไดแนะนําตัว ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที
2. ประธานชี้แจงบทบาทและหนาที่ของของแตละทานใหทราบ
3. เริ่มการนําเสนอตามลําดับ โดยใชเวลาในการนําเสนอคนละไมเกิน 10 นาที
4. เมือ่ การนําเสนอเสร็จสิ้นจนครบทุกคน จะมีการอภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกัน โดยประธานและ
ผูทรงคุณวุฒิ จะเปนทําหนาทีเ่ ริม่ ตนการอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะตาง ๆ และใหสมาชิกคนอื่น
ๆ ไดรวมแสดงความคิดเห็น ใชเวลาประมาณ 30-45 นาที
5. เมือ่ ประธานเห็นวาการอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ไดขอ มูลหรือความเห็นทีส่ มควรแลว จะทําการ
สรุปการอภิปรายทั้งหมดทีผ่ านมา ใชเวลา 10-15 นาที
6. ปดการประชุมอภิปราย
การเตรียมตัวและขอแนะนําสําหรับผูเขารวมการนําเสนอ
1. ควรเตรียมขอมูลที่จะนําเสนอที่มคี วามกะทัดรัดไดใจความ ชัดเจน เนนขอมูลสําคัญหรือประเด็นที่
ตองการใหผฟู งไดรับรู และควรทําเอกสารสรุปสั้น ๆ เพื่อแจกใหกับผูเขารวมไดอาน และควรรักษาเวลา
ในการนําเสนอ
2. การซักถามและการแลกเปลีย่ นองคความรู ควรเปนดวยความสรางสรรคและเปนประโยชน
3. บรรยากาศที่มคี วามเปนกัลยาณมิตรเปนเปาหมายสําคัญในการนําเสนอ

