
กําหนดการการประชุมวิชาการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ แหงประเทศไทย คร้ังที่ 30  

วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 
ณ หอง ED2206 เวลา 13:00 น. – 16:00 น. 

 

รายช่ือสมาชิกกลุม บทบาทสมาชิกกลุม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สกนธชยั ชะนูนันท ประธานกลุมอภิปราย/ผูดําเนินการอภปิราย/ผูทรงคุณวุฒ ิ

รองศาสตราจารย ดร.ปกรณ ประจันบาน ผูทรงคุณวุฒิ  

ดร.ปยมนัส วรวิทยรัตนกุล ผูทรงคุณวุฒิ  

ทรงเกยีรติ ภาวด ี การพัฒนาตนแบบระบบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับโม

บายเลิรนนิงผานนาฬิกาอัจฉริยะ 

บัญาพร พลูสวัสดิ ์  A Platform-based for Game Development to Improve 

The Object-oriented Programming Skills 

ปยะนุช ชยัพรแกว An Approach of Business Intelligence to Private 

Universities in Thailand: A Proposed Framework for 

Educational Decision Making 

ฉันททิพย ลลีติธรรม, กฤช สินธนะกุล, 

ปรัชญนันท นิลสขุ 

 

กระบวนการประเมินสมรรถนะงานตามมาตรฐานวิชาชพี สาํหรับ

นักเรียน สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ บนระบบการประมวลผลแบบ

กลุมเมฆ 

 วิทวัส อาโยวงษ, ขจรศักดิ ์สงวนสตัย,   

ดร.นุชจรี บุญเกต 

 สมรรถนะการใชและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยทีางการศึกษาของ

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

โกสินทร  มีชสูิน ขจรศักดิ ์ สงวนสตัย และ

ประชิต  อินทะกนก 

การศึกษาสภาพและปญหาการใชระบบหองสมุดอัตโนมตัิลเิบอรตี้

ในการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร 

สมศักดิ ์เตชะโกสติ และ ปรัชญนันท นิลสขุ
 

กระบวนการเรียนรูจินตวิศวกรรมทางวิทยาศาสตรดวยเทคโนโลยี

เสมือนจริง 

เฉลิมพล ศิริกายน, ปาณิตา  ธูสรานนท 

และ อดุมลกัษณ อําพันธุ 

การทํานายผลการเรียนโดยใชเทคนิคการกรองแบบรวมมือ 

 

พรรณธิภา เพชรบญุมี, ดวงกมล  โพธิ์นาค, 

มนตชยั  เทยีนทอง 

กรอบแนวคดิรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนโดยใชกิจกรรมการ

เรียนรูตามประสบการณของเดวดิ โคลบ ที่วิเคราะหผูเรียนดวยวิธีเหมือง

ขอมลูและประเมินผลการเรียนรูดวยรูปแบบของสเตค 

 



ณ หอง ED2208 เวลา 13:00 น. – 16:00 น. 

 

รายช่ือสมาชิกกลุม บทบาทสมาชิกกลุม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน มีสุวรรณ ประธานกลุมอภิปราย/ผูดําเนินการอภปิราย/ผูทรงคุณวุฒ ิ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา หลอศิริ ผูทรงคุณวุฒ ิ

Mr.Michael Karl-Heinz Brueckner ผูทรงคุณวุฒ ิ

ธํารงชาต ิวงศอารีย 

 

การรับรูถึงกระบวนการเปลีย่นผานการถายทอดสญัญาณโทรทัศน

จากระบบอะนาลอคสูระบบดิจิทัล ของประชาชนในจังหวดัอุดรธานี 

ดวยสื่ออินโฟกราฟค 

ภัทรพงศ พงศภัทรกานต และ วิชยั พัว

รุงโรจน 

การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพระหวางระบบวิดีโอแชรริงบนชองยู

ทิวบและระบบบริหารจัดการวิดีโอออนดมีานดของมหาวิทยาลยั

ราชภัฎเลย 

คมกริช ไชยวงษ  สุธดิา ชยัชมชื่น และ กฤช 

สินธนะกุล 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิดีโอออนดีมานดมหาวิทยาลยัราช

ภัฎเลย 

ฐากร พฤกษวันประสุต ปยนุช ชยัพรแกว 

และ วิธารัตน ประดับ 

การพัฒนากลไกการสุมของขอสอบออนไลนดวยการแจกแจงความถี่

ของคาความยากงาย 

จักรพงษ  วารี, สุเทยีน  ดาศรี, สําราญ  

สรอยจิตร 

ผลการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเนต็ของนักเรียนในชนบทที่มี

รูปแบบการเรียนรูตางกัน 

ลลติา สันติวรรักษ และ ผศ.วิญู นิรนาท

ล้ําพงษ 

การศึกษาขอมลูการเผยแพรเน้ือหาบนเว็บไซตของ

สถาบันการศกึษาในการจัดอันดับมหาวิทยาลยัจาก Webometrics  

ยุทธการ อัครชยัมงคล, ขจรศักดิ ์สงวนสตัย, 

ประชิต อินทะกนก 

รูปแบบการทํางานกลุมโดยใชปญหาเปนฐานบนเว็บ ทีมี่ผลตอ

ทักษะการทํางานเปนทมี ของนักศึกษาปริญญาตรี  

คมสัน  สุพรรณภพ, ขจรศักดิ ์ สงวนสตัย,  

อุดม  หอมคํา 

การใช Social Media เพ่ือการศึกษาสังเกตงานในหนาทีค่รู 

รายวิชาการปฏิบตัิงานวชิาชพีครู 1 

อัญชลี ทองเสน, ผศ.ดร.วิวัฒน มสีุวรรณ การศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีบนเครือขายสังคมออนไลน ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาพยาบาล คณะ

พยาบาลศาสตรและวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันสมทบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 

 

 



รายช่ือกรรมการผูทรงคุณวฒุ ิ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน มีสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สกนธชยั ชะนูนันท  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Mr.Michael Karl-Heinz Brueckner  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รองศาสตราจารย ดร.ปกรณ ประจันบาน  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา หลอศิริ         สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ 

ดร.ปยมนสั วรวิทยรัตนกุล   มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 

รูปแบบการนําเสนอและการอภิปรายแบบโตะกลม (Round Table) 
 

 

   
 

 
 

  จุดมุงหมาย การนํารูปแบบการอภิปรายแบบโตะกลมมาใชในการประชุมวิชาการคร้ังน้ี เพ่ือให

ผูเขารวมทุกคนไดมีสวนรวมและมีบทบาทในกลุมอภปิราย สามารถทําหนาที่ไดทัง้เปนผูอภิปรายและผูวิพากษประเด็น

ที่ไดสนใจหรือใหขอสงสยัตาง ๆ ที่ผูอภปิรายคนอื่น ๆ ไดนําเสนอ รวมทั้งรวมแลกเปลีย่นความคดิเห็นอยางทั่วถึง เปด

โอกาสในการแสดงความคดิเห็น เพ่ือระดมความคดิและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุง

งานวิจัยในอนาคต นอกจากนี้เพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดพบปะ ทําความรูจัก เห็นหนากัน ดวยบรรยากาศที่

เปนกันเอง ที่นําไปสูการสรางความสัมพันธทางวชิาการทีด่ีระหวางสมาชกิกลุมอภิปราย 

 



 สมาชิกในกลุม ประกอบดวย 

 1. ประธาน ทําหนาที่ในการดําเนินการประชุม กลาวเปดการประชุม กระตุนใหสมาชกิไดแสดงความคดิเห็น 

และสรุปสิ่งที่ไดจากการอภิปราย พรอมทั้งประเมินผลการนําเสนอ 

 2. ผูทรงคุณวุฒ ิ1-2 คน ทําหนาที่ในการรวมใหขอเสนอแนะในประเด็นที่อภิปรายที่เปนประโยชน พรอมทั้ง

ประเมินผลการนําเสนอ 

 3. สมาชิกผูอภิปรายในกลุม 5-10 คน 

 

 วิธกีารดําเนินการ 

 1. ประธานกลาวเปดการประชุม แนะนําตัว เกร่ินนําความสาํคัญของการอภปิราย และประธานใหสมาชิกทุก

คนไดแนะนําตัว ใชเวลาประมาณ 5-10 นาท ี 

 2. ประธานชี้แจงบทบาทและหนาที่ของของแตละทานใหทราบ 

 3. เร่ิมการนําเสนอตามลําดับ โดยใชเวลาในการนําเสนอคนละไมเกิน 10 นาที  

 4. เม่ือการนําเสนอเสร็จสิ้นจนครบทุกคน จะมีการอภิปรายแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน โดยประธานและ

ผูทรงคุณวุฒิ จะเปนทําหนาทีเ่ร่ิมตนการอภิปรายแสดงความคดิเห็นหรือใหขอเสนอแนะตาง ๆ และใหสมาชิกคนอ่ืน 

ๆ ไดรวมแสดงความคิดเห็น ใชเวลาประมาณ 30-45 นาที 

 5. เม่ือประธานเห็นวาการอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น ไดขอมูลหรือความเห็นทีส่มควรแลว จะทําการ

สรุปการอภปิรายทั้งหมดทีผ่านมา ใชเวลา 10-15 นาที 

 6. ปดการประชุมอภิปราย 

 

 การเตรียมตัวและขอแนะนําสําหรบัผูเขารวมการนําเสนอ 

1. ควรเตรียมขอมูลที่จะนําเสนอที่มคีวามกะทดัรัดไดใจความ ชดัเจน เนนขอมลูสําคัญหรือประเด็นที่

ตองการใหผูฟงไดรับรู และควรทําเอกสารสรุปสั้น ๆ เพ่ือแจกใหกับผูเขารวมไดอาน และควรรักษาเวลา

ในการนําเสนอ 

2. การซักถามและการแลกเปลีย่นองคความรู ควรเปนดวยความสรางสรรคและเปนประโยชน 

3. บรรยากาศที่มคีวามเปนกัลยาณมิตรเปนเปาหมายสําคญัในการนําเสนอ 

 

 

 

 

 

 


