
ล ำดับที่ รหสัน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม เวลำ

1 MT-O-001 
0807083074

เชิดชัย อ๋องสกุล
ch.tsu.117@gmail.com

สถาบนัทกัษณิคดีศึกษา การจัดการความรู้บนฐานทนุชุมชนเกาะยอ จังหวดัสงขลาเพื่อพฒันาการ
ทอ่งเที่ยวที่ยั่งยืน

10.00 - 10.15

2 MT-O-002 
0861231400

ดุสิตธร  งามยิ่ง 
early.birds@hotmail.com

มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปทมุเภรี: การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงเพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
จังหวดัปทมุธานี

10.15 - 10.30

3 MT-O-003 
0890205773

ภริู ชุณหข์จร 
chefmungon@gmail.com

มหาวทิยาลัยธรุกิจบณัฑิตย์ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่สนใจในรูปแบบการรับประทานอาหารที่เสิร์ฟ
อาหารแบบตามใจ เชฟของร้านอาหารในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

10.30 - 10.45

4 MT-O-004 
0848635915

รามณรงค์ นิลก าแหงและคณะ 
ramnarong55@hotmail.com

มหาวทิยาลัยธรุกิจบณัฑิตย์ ความพงึพอใจแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีอิทธพิลต่อการบอกเล่าแบบปากต่อปาก
 ของนักทอ่งเที่ยวชาวไทยใน จังหวดันครราชสีมา

10.45 - 11.00

5 MT-O-005 
0866007065

วชิรวทิย์ บวัขาว และคณะ 
Washirawit_bua@nstru.ac.th

มหาวทิยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช

ความสัมพนัธร์ะหวา่งการรับรู้และแรงจูงใจของนักทอ่งเที่ยวชาวไทย ต่อ
การทอ่งเที่ยววดัเจดีย์ (ไอ้ไข)่

11.00 - 11.15

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2564

กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รปูแบบบรรยำย (Oral Presentation) ด้ำนกำรจัดกำรและกำรทอ่งเที่ยว 

ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เปน็ต้นไป                          พิธีกรประจ ำหอ้ง นำยเทวิน  เพียงตำ    630426021021@bru.ac.th
Google Meet Link:  https://meet.google.com/gvp-aqga-djs

Commentators:   รองศำสตรำจำรย์ ดร.จุรพีร  จันทรพ์ำณชิย์      นักวิชำกำรอิสระ

                          รองศำสตรำจำรย์สำยใจ  ทนักำร                   มหำวิทยำลัยรำชภฏับรุรีมัย์

https://meet.google.com/gvp-aqga-djs


ล ำดับที่ รหัสน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม เวลำ

1 CR-O-001 
0819463137

กิตติวัลย์ ทองอร่ามและคณะ 
kittiwan.t@lawasri.tru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
จังหวัดสิงห์บุรี

10.00 - 10.15

2 CR-O-002 
0826353964

ชุติมา สังคะหะและคณะ 
chutimasang@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การพัฒนาสูตรน้ าปรุงผัดไทยมะดันเพื่อเป็นของฝากชุมชนท่าทราย จังหวัด
นครนายก

10.15 - 10.30

3 CR-O-003 
0873177374

ณัฐชยา หุมนา และคณะ 
hnatchayaa@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ต าบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ 10.30 - 10.45

4 CR-O-004 
0897708946

สุนันทา แก้วสุข a-suk@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บทบาทของภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบ้านบางตาแผ่น ต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง

10.45 - 11.00

5 AR-O-001 
0989984792

พิมพ์พรรณ อ าพันธ์ทอง และคณะ 
pim_pimpan@hotmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บริบทการท่องเที่ยวท้องถิ่นของชุมชนบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี

11.00 - 11.15

6 AR-O-002 
0899224974

วัชรี เพ็ชรวงษ์และคณะ 
watcharee.p@rmutsb.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เส้นทางการตัดสินใจซ้ือสินค้าวัฒนธรรมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้าน
หนองลิง ต.บ่อสุพรรณ

11.15 - 11.30

7 CW-O-001 
0898110364

ดวงเด่น รักษ์ศรีทองและคณะ 
Rduangden@yahoo.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเล้ียงปลาน้ าจืด 11.30 - 11.45

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รูปแบบบรรยำย (Oral Presentation) ด้ำนกำรวิจัยในชุมชน ด้ำนกำรวิจัยเชิงพ้ืนที่ ด้ำนงำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม

ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป                                     พิธีกรประจ ำห้อง  นำยมำนะ  อดทน     634026021025@bru.ac.th

Commentators:   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยศ  บริสุทธิ์      มหำวิทยำลัยขอนแก่น
                       ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัชรี  สุริยะ    มหำวิทยำลัยขอนแก่น
Google Meet Link:  https://meet.google.com/vas-parj-yoi  

https://meet.google.com/vas-parj-yoi


ล ำดับที่ รหัสน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม เวลำ
1 ED-O-001 

0842348435
กิจฎามาศ วังปรีชา 
Kitdamas.Wangpreecha@gm
ail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

การพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิ่งโดยใช้เกมแบบปฎิสัมพันธ์ผ่านคลาวด์คอมพิวต้ิงเพื่อสร้างเสริม
ความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการเรียน ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

10.00 - 10.15

2 ED-O-002 
0918395651

กุลรภัส เทียมทิพร 
kulrapas.t@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการรู้ดิจิทัลโดยการประยุกต์ใช้ กระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้น (5 STEPs) ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี

10.15 - 10.30

3 ED-O-003 
098097735

จรัญญา สมอุดร 
jarunya@sut.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทค
โนดลยีสุรนารี

10.30 - 10.45

4 ED-O-004 
0897574263

จุฑามาศ ลักษณะกิจและคณะ 
chuthamat.l@rmutsv.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้กับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศกวรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

10.45 - 11.00

5 ED-O-005 
0954363454

จุลจักร วานิชชาธรรมและคณะ 
jaulajaj017@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองเมทริกซ์ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดของกานเย ร่วมกับแบบฝึกทักษะ

11.00 - 11.15

6 ED-O-006 
0635961951

ชัยยศ ชาวระนอง 
ajarnchaiyotsdu@gmail.com

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วนกับ
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม: ข้อมูลเชิงประจักษ์โมเดลความผูกพันต่อองค์กร

11.15 - 11.30

7 ED-O-007 
0961416369

ณัฐรินทร์  แซ่จุง และคณะ 
nattarin.sa@skru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการบันทึก
สุขภาพ: กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

11.30 - 11.45

8 ED-O-008 
0899224974

เดชา ชูศรีแก้ว 
decha310@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

11.45 - 12.00

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รปูแบบบรรยำย (Oral Presentation) ด้ำนกำรศึกษำศำสตร์

ตั้งแต่เวลำ  09.30 น. เปน็ต้นไป                    พิธีกรประจ ำหอ้ง  นำยสุเนตร  กรึม่กระโทก     630426021029@bru.ac.th

Commentators:   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภสูีอ่อน                มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
                          ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร .นฤมล  ศักดิ์ปกรณก์ำนต์    มหำวิทยำลัยรำชภฏับรุรีมัย์
Google Meet Link: https://meet.google.com/hsw-iwuf-wrr

https://meet.google.com/hsw-iwuf-wrr


ล ำดับที่ รหัสน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม เวลำ
1 ED-O-009 

0866887121
นพดล ทุมเชื้อ 
Tay_math@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุรี

10.00 - 10.15

2 ED-O-010 
0810669345

บุญเล้ียง ทุมทอง 
boonleang4848@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพ
การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนของนักศึกษา
ครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

10.15 - 10.30

3 ED-O-011 
0622862249

ปนัสยา เบื้องบนและคณะ 
burirumgis@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์
ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนอนุบาล
ประโคนชัย (อ านวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563

10.30 - 10.45

4 ED-O-012 
0869078200

วิชญา วงศ์ทองเจริญ 
wichaya_wong@hotmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

10.45 - 11.00

5 ED-O-013 
0810563873

สมหวัง  พันธะลีและคณะ 
somwang1957@gmail.com

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

11.00 - 11.15

6 ED-O-014 
0972638287

สุพัฒตา ชมภูเขาและคณะ 
suphatta.chompukhao@gmail.c
om

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง ฟังก์ชัน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)

11.15 - 11.30

7 ED-O-015 
0979516662

อรนุช ศรีค า   และคณะ 
oranutsri@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินการค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

11.30 - 11.45

8 ED-O-016 
0973360104

อุดมพร ไตรศรี 
610426021010@bru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สภาพและแนวทางการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์    เขต 2

11.45 - 12.00

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รปูแบบบรรยำย (Oral Presentation) ด้ำนกำรศึกษำศำสตร์

ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เปน็ต้นไป                             พิธีกรประจ ำหอ้ง นำยสุมิตร  อันทำมำ  630426021030@bru.ac.th

Commentators:   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประสำท  เนืองเฉลิม      มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

                          รองศำสตรำจำรย์ ดร .ชวลิต  ชูก ำแพง            มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
Google Meet Link:  https://meet.google.com/kov-nyws-rjh

https://meet.google.com/kov-nyws-rjh


ล ำดับที่ รหสัน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม เวลำ
1 HU-O-001 

0952328686
กฤษณุชา แวงวงศ์ 
kritnucha.wan@msu.ac.th

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ปจัจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอในไทย

10.00 - 10.15

2 HU-O-002 
0907796871

ญาณิศา โคคะมาย และคณะ
Siriwatkokamai@hotmail.com

มหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย์ การจัดการส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในเขตต าบล
ทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั จังหวดันครสวรรค์

10.15 - 10.30

3 HU-O-004 
0985653224

ดิษยา จ านงค์ และคณะ 
ditsayacn@uvc.ac.th

วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี การมีผู้หญิงเปน็คณะกรรมการบริษทักับการวางแผนภาษเีงินได้นิติ
บคุคลในประเทศไทย

10.30 - 10.45

4 HU-O-005 
0889194656

ธวชัชัย เทยีนบญุส่ง 
teenage1010@gmail.com

โรงเรียนนายเรือ แนวโน้มผลตอบแทนการลงทนุจากตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย
ภายใต้การบริหารของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา ต่อทศิทาง
ในทศวรรษหน้า

10.45 - 11.00

5 HU-O-006 
0813709266

นราธปิ ธรีธนาธร และคณะ 
naratip_tee@nstru.ac.th

มหาวทิยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของบคุลากรโรงพยาบาลเอกชนแหง่
หนึ่งในจังหวดันครศรีธรรมราช

11.00 - 11.15

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รปูแบบบรรยำย (Oral Presentation) ด้ำนมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์

ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เปน็ต้นไป                            พิธีประจ ำหอ้ง  นำงกิตติญำพร  มุลเมืองแสน  630426021033@bru.ac.th

Commentators:   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญกมล  ดอนขวำ         มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
                          ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร .กำญจนำ  สุคันธสิรกุิล    มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
Google Meet Link:  https://meet.google.com/zpg-yfjw-bzt

https://meet.google.com/zpg-yfjw-bzt


ล ำดับที่ รหสัน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม เวลำ
1 HU-O-008 

0617095779
นิพทัธ ์จิรณรงค์พฒัน์ 
cptgameaxlrose@gmail.com

มหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย์ การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลพนัทา้ยนรสิงห ์อ าเภอเมืองฯ จังหวดัสมุทรสาคร

10.00 - 10.15

2 HU-O-009 
0830107991

บษุบา แฝงสาเคน 
fangsaken2531@gmail.com

มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

การศึกษามโนทศัน์ลักษณะการใช้ภาษาของส่ือส่ิงพมิพบ์นัเทงิไทย 
ด้านการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่สะทอ้นตัวตนของเพศทางเลือก

10.15 - 10.30

3 HU-O-010 
0622682323

พนธ ์พทุธานุกรณ์ 
pontpo@gmail.com

มหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย์ ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนโครงการ "แม่ฮ่องสอน
โมเดล" ยุทธศาสตร์น าร่องเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจน ในจังหวดั
แม่ฮ่องสอน

10.30 - 10.45

4 HU-O-011 
0874949209

พรพรรณ จันทร์แดง 
pjandaeng@gmail.com

มหาวทิยาลัยพะเยา การวเิคราะหว์ารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย
พะเยา

10.45 - 11.00

5 HU-O-012 
0897297459

มนทริา สังข์ทอง 
monthira_sun@nstru.ac.th

มหาวทิยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช

ความสัมพนัธร์ะหวา่งการท างานเปน็ทมีและประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังาน ของบคุลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดันครศรีธรรมราช

11.00 - 11.15

6 HU-O-013 
0968293636

นาวาโท อนุชา ม่วงใหญ่ 
anuchar2221@gmail.com

โรงเรียนนายเรือ การใหค้วามส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์
การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนนายเรือ

11.15 - 11.30

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รปูแบบบรรยำย (Oral Presentation) ด้ำนมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์

ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เปน็ต้นไป                        พิธีกรประจ ำหอ้ง  นำงสำวณภทัร  มิ่งขวัญ      630426021036@bru.ac.th

Commentators:   รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำลัย  จันทรพ์ำณชิย์      นักวิชำกำรอิสระ
                           รองศำสตรำจำรย์ ดร .บณุย์เสนอ  ตรวีิเศษ      มหำวิทยำลัยรำชภฏับรุรีมัย์

Google Meet Link: https://meet.google.com/ewr-ibcr-woy

https://meet.google.com/ewr-ibcr-woy


ล ำดับที่ รหสัน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม เวลำ

1 HU-O-014 
0831998909

รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร 
rungarun.wanith@gmail.com

มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

การศึกษาการใช้ค าวา่ รัว ๆ ในทวติเตอร์ 10.00 - 10.15

2 HU-O-015 
0818215731

วลิาศ ดวงก าเนิด 
vilas.d@thaiairways.com

บริษทัการบนิไทยจ ากัด (มหาชน) การพฒันาทกัษะการแก้ปญัหาด้วยการส่ือสารอย่างมีประสิทธภิาพ ของ
พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบนิ เพื่อแก้ไขปญัหาในงานบริการบนเคร่ืองบนิ 
บริษทัการบนิไทย จ ากัด (มหาชน)

10.15 - 10.30

3 HU-O-016 
0993057948

สาคร  ปานจีน 
panjeen@gmail.com

สถาบนัวทิยาลัยชุมชน วทิยาลัย
ชุมชนนราธวิาส

การพฒันาผลิตภณัฑ์ด้านการแปรรูปอาหารจากทะเล (กรือโปะ๊) 10.30 - 10.45

4 HU-O-017 
0885174136

เสาวรัตน์ ทศศะ และคณะ 
saowarut_288@hotmail.com

มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ รูปแบบการแสดงหมอล าสร้างสรรค์ วงออนซอนศิลป ์ถิ่นวนัมรุ้ง 
มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์

10.45 - 11.00

5 HU-O-018 
0818462151

อ านวย ปิ่นพลิา 
dr.amnuay_@hotmail.com

มหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย์ แนวทางการขับเคล่ือนกองทนุสวสัดิการชุมชนแบบองค์รวมโดยภาค
ประชาชนเปน็ศูนย์กลาง จังหวดัสระบรีุ

11.00 - 11.15

6 HU-O-019 
0897297459

เอื้องฟา้ เขากลม 
monthira_sun@nstru.ac.th

มหาวทิยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช สภาพแวดล้อมในการท างานและความพงึพอใจในการปฏบิติังานของ 
พนักงานในบริษทัผลิตสารเคมีแหง่หนึ่งในจังหวดันครศรีธรรมราช

11.15 - 11.30

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2564

กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รปูแบบบรรยำย (Oral Presentation) ด้ำนมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์

ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เปน็ต้นไป                              พิธีกรประจ ำหอ้ง  นำยสุขสันต์ โสภำพูล  Suksan.Sop@bru.ac.th
Suksan.Sop@bru.ac.th

Commentators:   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิรำณ ี จุโฑปะมำ      มหำวิทยำลัยรำชภฏับรุรีมัย์

                          ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร .สมศักดิ์  จีวัฒนำ    มหำวิทยำลัยรำชภฏับรุรีมัย์

Google Meet Link:  https://meet.google.com/qda-qfsg-rdr

https://meet.google.com/qda-qfsg-rdr


ล ำดับที่ รหสัน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม เวลำ

1 HS-O-001 
0874479598

กฤติกา กรุงไกรจักร์ 
mapranglovedog@hotmail.com

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ ปจัจัยที่สัมพนัธก์ับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น อ าเภอทา่ศาลา จังหวดั
นครศรีธรรมราช

10.00 - 10.15

2 HS-O-002 
0937935225

จิราพร คงทองและคณะ 
jirapornna@gmail.com

ส านักงานสาธารณสุข  จังหวดั
นครศรีธรรมราช

NOW NEWS NEXT กับการส่ือสารสุขภาพ ยุควกิฤติ COVID-19 10.15 - 10.30

3 HS-O-003 
0968746894

ชนาภา ไวยลาพแีละคณะ 
chanapa.wai@crru.ac.th

มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย แนวทางการพฒันาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยใหร่้วมสมัย 10.30 - 10.45

4 HS-O-004 
0814780126

เทพกร  พทิยาภนิันทแ์ละคณะ 
teppagone.pit@pncc.ac.th

วทิยาลัยชุมชนปตัตานี การคัดกรองความเส่ียงและปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลดเกิด
โรคหวัใจและหลอด เลือดในผู้น าศาสนาอิสลามและประชาชนเขต
รอบมัสยิด ในเขต 12 สงขลา

10.45 - 11.00

5 HS-O-005 
0868551139

นริศรา  พนัธุศิ์ลา 
pingpansi101@hotmail.com

โรงพยาบาลเชียงขวญั จังหวดั
ร้อยเอ็ด

ความชุกและปจัจัยที่มีความสัมพนัธต่์อการเกิดโรคพยาธใิบไม้ตับ 
อ าเภอเชียงขวญั จังหวดัร้อยเอ็ด

11.00 - 11.15

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รปูแบบบรรยำย (Oral Presentation) ด้ำนวิทยำศำสตรส์ุขภำพ

 ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เปน็ต้นไป                                  พิธีกรประจ ำหอ้ง   นำงสำวเมวิกำ  ม่ำนทอง       630426021038@bru.ac.th

Commentators:   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พญ.คัชรนิทร ์ ภนิูคม      มหำวิทยำลัยขอนแก่น
                          ดร .มณฑิชำ  เจนพำนิชทรพัย์                          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบรุรีมัย์

Google Meet Link:  https://meet.google.com/tdc-anqq-ura

https://meet.google.com/tdc-anqq-ura


ล ำดับที่ รหสัน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม เวลำ

1 HS-O-006 
0806203524

เบญจวรรณ จันแก้ว 
appledongdank@gmail.com

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ ปจัจัยที่มีความสัมพนัธก์ับความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพชืของเกษตรกรสวนทเุรียน อ าเภอทา่ศาลา 
จังหวดันครศรีธรรมราช

10.00 - 10.15

2 HS-O-007 
0847866872

ภสัราภรณ์ แสงพล 
toppy95@gmail.com

โรงพยาบาลเชียงขวญั 
จังหวดัร้อยเอ็ด

ผลของโปรแกรมปรับเปล่ียนการรับรู้โอกาสเส่ียง ความเชื่อมั่น
และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคพยาธใิบไม้ตับของแม่บา้น        
ต.พระธาตุ  อ.เชียงขวญั จ.ร้อยเอ็ด

10.15 - 10.30

3 HS-O-008 
0874772763

รัฐภา อริยะอุดมกิจ 
smile_sand33@hotmail.com

คณะกายภาพบ าบดั 
มหาวทิยาลัยมหดิล

ความสัมพนัธร์ะหวา่งการท างานของสมองด้านการรู้คิดและ
ประสิทธภิาพการเคล่ือนไหวในผู้ปว่ยที่มีภาวะน้ าค่ังในโพรงสมอง
หลังการผ่าตัดระบายน้ าในโพรงสมอง

10.30 - 10.45

4 HS-O-009 
0922672317

ศุทกานต์ สุภวบิลูาสน์ 
paoranof_magai@hotmail.com

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ ปจัจัยที่มีอิทธพิลต่อการยอมรับวคัซีนไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ใน 7 จังหวดั ภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย

10.45 - 11.00

5 HS-O-010 
0896170007

อวรุิทธ ์สิงหก์ุล                        
 awirut@yala.ac.th

วทิยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ธร จังหวดัยะลา

ผลกระทบของการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควดิ-19) 
ต่อการมีเพศสัมพนัธ ์ของผู้ใหญ่ตอนต้นที่ปฏบิติังานด้านความ
มั่นคงในพื้นที่จังหวดัยะลา

11.00 - 11.15

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รปูแบบบรรยำย (Oral Presentation) ด้ำนวิทยำศำสตรส์ุขภำพ

ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เปน็ต้นไป                       พิธีกรประจ ำหอ้ง  นำงสำววันวิสำข์  ขันทอง  630426021039@bru.ac.th

Commentators:   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปยิธิดำ  คูหริญัญรตัน์      มหำวิทยำลัยขอนแก่น
                          ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พญ .ปณคพร  วรรณำนนท ์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น
Google Meet Link:  https://meet.google.com/odb-pvtj-dbi

https://meet.google.com/odb-pvtj-dbi


ล ำดับที่ รหัสน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม เวลำ

1 SC-O-001 
0837861113

จิรภัทร จันทมาลี และคณะ 
jirapat.c@rbru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี การย่อยสลายทางชีวภาพของสารก าจัดวัชพืชไกลโฟเสทในระดับ
ห้องปฏิบัติการโดยแบคทีเรียพีจีพีอาร์สายพันธุ์ที่คัดเลือก

10.00 - 10.15

2 SC-O-002 
0889496199

ชนิรัตน์ ผ่ึงบรรหาร และคณะ 
june_chani@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกผัดเปลือกแก้วมังกร 10.15 - 10.30

3 SC-O-003 
0937422654

ชีวะ ทัศนาและคณะ 
chewa.t@rbru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี การพัฒนาชุดวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยแรงแม่เหล็กและ
สมดุลคาน

10.30 - 10.45

4 SC-O-004 
0955399347

ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา 
thita.wattana@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การศึกษาต้นแบบการพัฒนาแอปพลิเคชั่นส าหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

10.45 - 11.00

5 SC-O-005 
0902245958

ณิชกานต์ หมัดหมาน 
nichagan@eng.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การผลิตนาโนอิมัลชันบ ารุงผิวด้วยเคร่ืองปฏิกรณ์คล่ืนเสียงอัลตราโซนิกชนิด
โพรบ

11.00 - 11.15

6 SC-O-006 
0810810036

ทิวากร ยางทอง 
kenkenken4146@gmail.com

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้และสมรรถนะของเคร่ือง
ก าเนิดกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงไบโอดีเซล

11.15 - 11.30

7 SC-O-007 
0980230863

นนต์ธิยา รอดสกุล และคณะ 
nichagan@eng.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การศึกษาอัตราการสวมถุงยางอนามัยที่มีผลต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของ
โรคหนองในแท้ ในจังหวัดภูเก็ต

11.30 - 11.45

8 SC-O-008 
0815928459

พิทักษ์ น้อยเมล์ 
pitak.noi@lru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การปนเปื้อนและการด้ือต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จาก
เนื้อสุกรในเขตเทศบาลเมืองเลย

11.45 - 12.00

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รูปแบบบรรยำย (Oral Presentation) ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

 ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป                                            พิธีกรประจ ำห้อง  นำงสำวภัทรำภรณ์  พิรักษำ  630426024007@bru.ac.th

Commentators:   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำภำพงศ์  ชั่งจันทร์   สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน
                       อำจำรย์ ดร.อติรัฐ  มำกสุวรรณ์                 สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน
Google Meet Link:  https://meet.google.com/dpv-mmwp-kev

https://meet.google.com/dpv-mmwp-kev


ล ำดับที่ รหัสน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม เวลำ

1 SC-O-009 
0898334379

มธุรา อุณหศิริกุล และคณะ 
oocharunee@yahoo.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี การสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนเพื่อน าไปใช้เป็นสารท าให้เกิดเจลในการ
ผลิต แยมสละและระก าที่มีราคาตกต่ าในจังหวัดจันทบุรี

10.00 - 10.15

2 SC-O-010 
0895997455

วัชรินทร์ สายน้ าใส และคณะ 
sainumsai2512@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สมบัติทางกายภาพและการเส่ือมสภาพของยางธรรมชาติผสมแป้งข้าวโพด 10.15 - 10.30

3 SC-O-011 
0929155325

วัชรี วรัจฉรียกุล และคณะ 
watcharee.w@rbru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี การท านายฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่ได้จากกล้วยไม้สกุลสิงโตโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

10.30 - 10.45

4 SC-O-012  
0866880234

สุกฤตา ปุณยอุปพัทธ์ และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์

การศึกษาคุณสมบัติโพรไบโอติกของแบคทีเรียแลคติกที่แยกได้จากกุ้งจ่อม 
เพื่อประยุกต์ใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตอาหารสุขภาพ

10.45 - 11.00

5 SC-O-013 
0930866280

เสาวลักษณ์ คุ้มครอง 
rak6280mobile@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้ไทฟอยด์ โดย
การรณรงค์ให้ความรู้ ในจังหวัดภูเก็ต

11.00 - 11.15

6 AG-O-001  
0891986520

นฤมล อัศวเกศมณี 
usawakesmanee@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระบวนการพัฒนาแบบยั่งยืนของชุมชนประมงพื้นบ้าน:กลุ่มประมงอินทรีย์
ชุมชนบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก  อ.ปากพะยูน   จ.พัทลุง

11.15 - 11.30

7 AG-O-002 
0944958270

สนธยา กูลกัลยาและคณะ 
sontaya.k@rbru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โครงสร้างผลจับ อัตราส่วนเพศ และความสมบูรณ์ในรอบปีของปูแสมในป่า
ชายเลนจังหวัดตราด

11.30 - 11.45

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รูปแบบบรรยำย (Oral Presentation) ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้ำนเกษตรศำสตร์สัตวศำสตร์

 ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป                                                 พิธีกรประจ ำห้อง  นำยเดวิช  ไสโพธิ์  630426024001@bru.ac.th 

Commentators:   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ศรี  รักไทย      สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน
                       ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิตตะวัน  กุโบลำ    มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
Google Meet Link:  https://meet.google.com/rwx-onps-kkq

https://meet.google.com/rwx-onps-kkq

