
ล ำดบั หวัขอ้ที่เสนอ

1 ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการออกฝึกประสบการณ์นกัศึกษา กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร

2 ระบบปอ้งกันบา้นด้วยเซ็นเซอร์ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

3 หนงัสือวตัถุโบราณเสมือนจริง กรณีศึกษา พพิธิภณัฑ์เมืองสกลนคร ในสถาบนัภาษา ศิลปและวฒันธรรม มหาวทิยาลัย
ราชภฏัสกลนคร

4 ระบบ ยืม-คืน อุปกรณ์ทางศาสนาพธิ ี กรณีศึกษา ชมรมพทุธธรรมกรรมฐาน มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร

5 ระบบกิจกรรมการแสดงศิลปวฒันธรรมดนตรีนาฏศิลป ์มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร

6 ระบบจ าหนา่ยและเช่า Solution Online กรณีศึกษา เวบ็ไซต์ szscript.com

7 ระบบจัดการและขายอุปกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา โรงงานรวมแบงค์อุตสาหกรรมเกษตร

8 ระบบบริหารจัดการโรงงานน  าด่ืม จ.เจริญ บ.ค าแม่นาง ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม

9 ระบบจัดการข้าวและผลิตภณัฑ์สินค้าจากข้าว กรณีศึกษา ต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร

10 กรพฒันาส่ือเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ืองไดโนเสาร์ยุคดึกด าบรรพ์

11 ระบบแจ้งซ่อมครุภณัฑ์ทางการแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลวานรนวิาส อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร

12 ระบบบริหารจัดการสินค้า ร้านกล่ินแก้วสเตช่ันเนอร่ี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

13 เกมปริศนาหอ้งปดิตาย

14 เกมภารกิจพชิิตตึกร้าง

15 แอปพลิเคชันภาษาเกาหลีส าหรับการท่องเท่ียว

16 แอปพลิเคชันแนะน าศูนย์หตักรรมวดัธาตุประสิทธิ ์กรณีศึกษา อ าเภอนาหวา้ จังหวดันครพนม

17 เกมนกัท่องเท่ียวตะลุยเมืองสกลนคร

18 ระบบการจัดการข้อมูลการเงินโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนบา้นหนองแวงประชาราชอ านวย

19 แอปพลิเคชันเกมอักษรไทยพาเพลิน

20 แอปพลิเคชันส่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง บวก ลบ คูณ หาร ส าหรับเด็กประถมศึกษาชั นปท่ีี 2

21 M-Learnning การเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เร่ืองจ านวนจริง กรณีศึกษา มัธยมศึกษาปท่ีี 2

22 เกมหาค าศัพท์บนระบบปฏบิติัการแอนดรอยด์

23
แอปพลิเคชันส่ือการเรียนรูหมวดเทคโนโลยี เร่ือง เทคโนโลยีส่ือสาร ในระดับมัธยมศึกษาปท่ีี 2 บนระบบปฏบิติัการแอน
ดรอยด์

24 เกมภารกิจพชิิตความรับผิดชอบ

25 ระบบบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบา้นเหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

26 ระบบจัดการร้านประดับยนต์ กรณีศึกษา ร้านแมนการยาง ต.เรณู อ.เรณูคร จ.นครพนม

27 ระบบการจัดการรถด้วยการสแกน QR Code กรณีศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร

28 ระบบการจัดการสารสนเทศยึดคืนรถ กรณีศึกษา แผนกคดีสถานตี ารวจภธูรวานรนวิาส

รำยชื่อโครงงำนคอมพิวเตอร ์ นักศึกษำรหสั 59



29 ระบบจัดการสารสนเทศบริษทัรับเหมาก่อสร้างกรณีศึกษา บริษทัสิบหนึ่งวศิวกรรม อ.เมือง จ.ชลบรีุ

30 ระบบจองโต๊ะออนไลน ์กรณีศึกษา ตะวนัแดงสาดแสงเดือน ณ สกลนคร

31 ระบบจัดการสารสนเทศงานรักษาความปลอดภยั กรณีศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร

32 ระบบจัดการสารสนเทศ การศึกษาดูงานของนกัศึกษา กรณีศึกษา สาขาวชิาคอมพวิเตอร์มาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร

33 ระบบจ าหนา่ยสินค้า หจก.รัฐพงษธ์ญัพชืสาโทแอนด์ไวน์

34 ระบบการจัดการความรู้ส าหรับง้อสมุดมนษย์ กรณีศึกษา ส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร

35 คอกววัอัจฉริยะ

36 โลกเสมือนจริงสัตวป์า่สงวน

37 เกมปริศนาพาเพลิน

38 เกมท้าวก าพร้าผีนอ้ย

39 แบบจ าลองการเปรียบเทียบระบบสปริงเกอร์รดน  าบนหลังคารายงานผ่านสมาร์ทโฟน

40 ระบบแจ้งเตือนส่ิงกีดขวางเพื่อคนพกิารทางสายตา

41 ระบบรดน  าพชือัตโนมัติ กรณีศึกษา ส าหรับเพาะถั่วงอก

42 การพฒันาเคร่ืองตรวจฝุ่นละอองต้นแบบในมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร

43 ตู้ปลาอัจฉริยะ

44 สมาร์ทโฮม

45 ระบบตรวจสอบคุณภาพน  าและรายงานผลผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

46 ระบบรักษาความปลอดภยัส าหรับรถจักรยานยนต์

47 ระบบแจ้งเตือนการขับถ่ายของทวารเทียม

48 ระบบควบคุมเคร่ืองตัดหญ้าใบข้าวในนาหวา่น

49 แอปพลิเคชันภาษามืออเมริกาเบื องต้น บนระบบปฏบิติัการแอนดรอยด์

50 แอปพลิเคชันประชาสัมพนัธศู์นย์คราม

51 แอปพลิเคชันแนะน าการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม กรณีศึกษาแหล่งท่องเท่ียวจังหวดัสกลนคร

52 การประยุกต์ใช้เทคนคิการประมวลผลภาพส าหรับการจ าแนกชนดิเส้นใยผ้าย้อมคราม

53 ระบบค้นคืนด้วยเนื อหาภาพส าหรับผ้าย้อมคราม

54 แอปพลิเคชันแคตตาล็อกผลิตภณัฑ์ผ้าย้อมคราม

55 การพฒันาส่ือเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ืองระบบสุริยะ

56 ระบบการยืม-คืน และจองอุปกรณ์เคมี กรณีศึกษา สาขาวชิาเคมี มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร

57 แอปพลิเคชันตารางธาตุ

58 ระบบบริหารจัดการศูนย์อบรมไม้ดอกไม้ประดับบา้นดอนเสาธง

59 เคร่ืองใหอ้าหารปลาควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน



60 ระบบส่ังงานเปดิประตูรั วด้วยสมาร์ทโฟน

61 ระบบตู้รับจดหมายแจ้งเตือนผ่าน Line Notify

62 แบบจ าลองระบบลานจอดรถ

63 หนา้กากวดัความฟติของนกักีฬาวดัผ่านค่าออกซิเจนรายงานผลผ่าน Internet of Thing

64 เคร่ืองคัดแยกผลผลิตทางการเกษตรกรรมด้วยสีมะเขือเทศ

65 แอปพลิเคชันส่ังอาหารและกุ้งของร้านกาฬสินธุก์ุ้งเผา อ าเภอสวา่งแดนดิน บนระบบปฏบิติการแอนดรอยด์

66 ส่ือแผนผังมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนครสามมิติเสมือนจริง

67 เฟอร์นเิจอร์เสมือนจริงบนโทรศัพท์มือถือ

68 การ์ดค าศัพท์ภาษาอังกฤษโลกเสมือนจริง เร่ือง สัตวท่ั์วไป

69 การพฒันาส่ืออธบิายลักษณะและช่ือพนัธุข์องแคคตัส กรณีศึกษา ร้านอินดี คาเฟ ่(AR)

70 ส่ือเสริมการเรียนรู้ระบบนเิวศสัตวน์  าด้วยเทคโนโลยี AR

71
แอปพลิเคชันส่ือการเรียนรู้หมวดเทคโนโลยี เร่ือง เคร่ืองมือช่าง ในระดับมัธยมศึกษาปท่ีี 2 บนระบบปฏบิติัการแอน
ดรอยด์

72 เวบ็ไซต์ส่ือการเรียนรู้หมวดเทคโนโลยี เร่ือง เคร่ืองมือช่าง ในระดับมัธยมศึกษาปท่ีี 2 บนระบบปฏบิติัการวนิโดว์


