
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเร่ืองโครงงาน อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก

63102105122 นายพนมไพร บินจรัญ ระบบการจัดการจองอาหารล่วงหน้าบนระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์และ

ไอโอเอส กรณีศึกษาร้านรสนิยมสกลนคร

อาจารย์สุรสิทธ์ิ อุ้ยปัดฌาวงศ์

63102105124 นายชิษณุพงศ์ ฐานลุน แอพพลิเคช่ันแจ้งปัญหาเก่ียวกับน้้า กรณีศึกษาเขตพ้ืนท่ี เทศบาลนคร

สกลนคร อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

อาจารย์สุรีย์พัชร  มุสิกะภวัต

63102105136 นายสิทธิพร วงศ์บาตร การพัฒนาแอปพลิเคชันการถ่ายทอดความรู้ท่าร้ามวยโบราณจังหวัดสกลนคร ดร.นิภาพร ชนะมาร

1. อาจารย์สุรสิทธ์ิ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ประธานกรรมการ

2. อาจารย์สุรีย์พัชร  มุสิกะภวัต กรรมการ

3. ดร.นิภาพร ชนะมาร กรรมการและเลขานุการ2. เตรียมเคร่ืองและอุปกรณ์ส้าหรับสอบให้พร้อม อย่างน้อยก่อนเวลาสอบ 30 นาที

เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

คณะกรรมการสอบ

หมายเหตุ:  ส่งข้อมูลในวันสอบ  

1. นักศึกษาต้องปร้ินไฟล์น้าเสนอ และเล่มเค้าโครง  ให้กรรมการสอบ ท่านละ 1 ชุด 

ก าหนดการสอบ

ตารางสอบหัวข้อโครงงาน ประเภท Mobile Application

วันจันทร์ ท่ี 23 มกราคม 2566

ห้อง 724  



รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเร่ืองโครงงาน  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 

63102105109 นายธวัชชัย เผือกพงษ์

63102105110 นาย อิศรา อินทรสิทธ์ิ

63102105111 นายปรมินทร์ สาแก้ว

63102105134 นายยุทธนันท์ สมบูรณ์มี ระบบการติดตามกระแสไฟฟ้าในอาคารโดยใช้ Internet of Things ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์

63102105113 นายพิพัฒน์พงศ์ ธรรมสิทธ์ิ การพัฒนาระบบรู้จ าภาษามือไทยและท่าทางด้วยเทคนิค LSTM ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ 1. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ ประธานกรรมการ

63102105118 นายสิทธิกาญจน์ วรรณษา เกมห้องต่างมิติสยองขวัญ (Dimsional horror room) ดร.เกวลี ผาใต้ 2. ผศ.วีระศักด์ิ เจริญรัตน์ กรรมการ

63102105132 นายสหฤทธ์ิ โพธิทองดี ISLAND SURVIVAL ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ 3. ดร.เกวลี ผาใต้ กรรมการและเลขานุการ

1. นักศึกษาต้องปร้ินไฟล์น าเสนอ และเล่มเค้าโครง  ให้กรรมการสอบ ท่านละ 1 ชุด 

2. เตรียมเคร่ืองและอุปกรณ์ส าหรับสอบให้พร้อม อย่างน้อยก่อนเวลาสอบ 30 นาที

ระบบระบุต าแหน่งของ ESP-32 โดยใช้ RSSI
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักด์ิ 

เจริญรัตน์

หมายเหตุ:  ส่งข้อมูลในวันสอบ  

ก าหนดการสอบ

วันอังคาร ท่ี 24 มกราคม 2566

ห้อง 724  

เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

คณะกรรมการสอบ

ตารางสอบหัวข้อโครงงาน ประเภทโครงงาน IoTs, Game และ AI



รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเร่ืองโครงงาน อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก

63102105102 นายคุณากร โพธ์ิสุ
ระบบจัดการคลังสินค้าเส้ือผ้าสไตล์เกาหลีในระบบออนไลน์ กรณีศึกษา

ร้านบีบีช้อป
อาจารย์สุรสิทธ์ิ  อุ้ยปัดฌาวงศ์ 

63102105115 นายพงษ์สิทธ์ิ ผาลือค า
ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟ้ารุ่งชนธวัช

 2014
อาจารย์สุรสิทธ์ิ  อุ้ยปัดฌาวงศ์ 

63102105128 นางสาวอมรรัตน์  นามเดช ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาจารย์สมบัติ เทียบแสง 

63102105131 นางสาวขวัญกมล เสนจันตะ ระบบสารสนเทศ การยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา โรงเรียนด่านม่วงค าพิทยาคม ดร.นิภาพร ชนะมาร

63102105135 คุนากรณ์  ไกยะฝ่าย
โปรแกรมตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ท่ีให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตส าหรับ

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ท่ัวไป
อาจารย์กรกช  มาตะรัตน์

1. อาจารย์สุรสิทธ์ิ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ประธานกรรมการ

2. อาจารย์สมบัติ เทียบแสง กรรมการ

3. อาจารย์กรกช  มาตะรัตน์ กรรมการ

4. ดร.นิภาพร ชนะมาร กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ:  ส่งข้อมูลในวันสอบ  

2. เตรียมเคร่ืองและอุปกรณ์ส าหรับสอบให้พร้อม อย่างน้อยก่อนเวลาสอบ 30 นาที

ตารางสอบหัวข้อโครงงาน ประเภท Information System

1. นักศึกษาต้องปร้ินไฟล์น าเสนอ และเล่มเค้าโครง  ให้กรรมการสอบ ท่านละ 1 ชุด 

ก าหนดการสอบ

วันอังคาร ท่ี 24 มกราคม 2566

ห้อง 725  

เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

คณะกรรมการสอบ



รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเร่ืองโครงงาน อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก

63102105101 นายสุภมาศ สุรินทะ การพัฒนาระบบแจ้งเตือนกิจกรรมและการนัดหมายอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

ผศ.กรรณิการ์ กมลรัตน์

63102105105 นายธนวัฒน์ จ้อยจีด ระบบจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา ร้านสมัดดาผ้าทอมือ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.

มุกดาหาร

ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก

63102105107 นางสาววรรณิดา ซึมเมฆ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ผศ.กรรณิการ์ กมลรัตน์

63102105112 นายอัครพล พิกุลศรี การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเช่ือมโยงแผนภาพโทนสีครามธรรมชาติกับแหล่งผลิตผ้า

ย้อมคราม

ผศ.กรรณิการ์ กมลรัตน์

63102105120 นางสาวจรุงรัตน์ ไตรแก้ว ระบบจัดการสารสนเทศผลงานบุคลากร กรณีศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดร.สุทิศา  ซองเหล็กนอก
1. ผศ.กรรณิการ์ กมลรัตน์ ประธานกรรมการ

63102105129 นายอานนท์  จันทะขิน ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดร.สุทิศา  ซองเหล็กนอก
2. อาจารย์แพรตะวัน จารุตัน กรรมการ

3. ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสอบ

ตารางสอบหัวข้อโครงงาน ประเภท Information System

หมายเหตุ:  ส่งข้อมูลในวันสอบ  

1. นักศึกษาต้องปร้ินไฟล์น าเสนอ และเล่มเค้าโครง  ให้กรรมการสอบ ท่านละ 1 ชุด 

2. เตรียมเคร่ืองและอุปกรณ์ส าหรับสอบให้พร้อม อย่างน้อยก่อนเวลาสอบ 30 นาที

ก าหนดการสอบ

วันพฤหัสบดี ท่ี 26 มกราคม 2566

ห้อง 725  

เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป



รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเร่ืองโครงงาน อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก

63102105103 นายกิตติชัย  มีมา ส่ือเสริมความรู้สมุนไพรประจ าบ้าน ด้วยเทคโนโลยี AR อาจารย์ณปพน บาทชารี

63102105117 นายคมชาญ สุวรรณพันธ์
ส่ือการเรียนรู้โมเดล อวัยวะส าคัญในระบบย่อยอาหาร ด้วยเทคโนโลยี AR 

ส าหรับประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6 โรงเรียนชุมชนบ้านค าชะอี
ดร.นิภาพร ชนะมาร

63102105119 นายประวิทย์ พรรณา
กิจกรรมการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยโมเดล 3 มิติ(AR) เร่ืองผลไม้อีสาน

 10 ชนิดท่ีข้ึนช่ือและได้รับความนิยม พร้อมสรรพคุณทางยามหาศาล
 ดร.เกวลี ผาใต้

63102105133 เมฆา ดาบุตร
ส่ือการเรียนรู้โมเดล อุปกรณ์ในการเล่นกีฬาฟุตบอล ด้วยเทคโนโลยีAR 

ส าหรับประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเชิงชุมราษนุกูล
อาจารย์ณปพน บาทชารี

1. ดร.นิภาพร ชนะมาร ประธานกรรมการ

2. อาจารย์ณปพน  บาทชารี กรรมการ

3. ดร.เกวลี ผาใต้ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสอบ

หมายเหตุ:  ส่งข้อมูลในวันสอบ  

1. นักศึกษาต้องปร้ินไฟล์น าเสนอ และเล่มเค้าโครง  ให้กรรมการสอบ ท่านละ 1 ชุด 

2. เตรียมเคร่ืองและอุปกรณ์ส าหรับสอบให้พร้อม อย่างน้อยก่อนเวลาสอบ 30 นาที

ตารางสอบหัวข้อโครงงาน ประเภท AR/VR

ก าหนดการสอบ

วันพฤหัสบดี ท่ี 26 มกราคม 2566

ห้อง 724  

เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป


