
ล ำดบัที่ รหสัน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม
1 MT-P-001 

0854600002
จันทมิา พรหมเกษ และคณะ 
chanthimar@hotmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อสีาน วิทยาเขตสกลนคร

การวิเคราะหเ์ส้นทางปจัจัยของกลยุทธ์การปรับตัวทางความร่วมมอืหว่งโซ่อปุทาน และความสามารถในการดูดซับ
ความรู้การประกอบการที่มต่ีอการสร้างความได้เปรียบด้านต้นทนุของอตุสาหกรรมการแปรรูปอาหารในประเทศ
ไทย

2 MT-P-002 
0818730583

จินตนา สุริยะศรีและคณะ 
jsuriyasri@gmail.com

วิทยาลัยพชิญบณัฑิต การศึกษาพฤติกรรมและความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยว กรณีศึกษา : พพิธิภณัฑ์หอยหนิ 150 ล้านปแีละไดโนเสาร์
โนนทนั ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล าภ ูจังหวัดหนองบวัล าภู

3 MT-P-003 
0982530815

วสิกา แวะสันเทยีะ และคณะ
wasikaee2543@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดของการซ้ือสินค้าและบริการทางแอพพลิเคชั่นออนไลนข์องนกัศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏั 5 แหง่ในกรุงเทพมหานคร

4 HU-P-013  
0986532989

เพยีงดาว  ดาทอง และคณะ  
peangdowdatong@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น Grab Food ของนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์

5 HU-P-010 
0882881397

ธัญญาภรณ์  ใจปานแกน่และ
คณะ 
thanyapornjeab@gmail.com

วิทยาลัยพชิญบญัฑิต ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ ผลิตภณัฑ์ปลาร้าทรงเคร่ือง กรณีศึกษากลุ่มผลิต
ปลาร้าทรงเคร่ือง ต าบลบา้นค้อ อ าเภอบา้นผือ จังหวัดอดุรธานี

6 HU-P-005 
0810751069

ชุติมา เรืองกระโทก 
chu@sut.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การศึกษาปจัจัยที่มผีลต่อการช าระเงินผ่านระบบ Internet Banking ส าหรับนกัศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี

7 ED-P-016 
0654414661

สมชาย พาชอบและคณะ 
nidnoi4444@hotmail.com

วิทยาลัยพชิญบณัฑิต คุณลักษณะภาวะผู้น ายุคดิจิทลัของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาใน กลุ่มสถาบนัการศึกษาพชิญบณัฑิต

กำรประชมุวิชำกำรระดบัชำตแิละนำนำชำต ิครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดบัชำต ิรูปแบบโปสเตอร์ (Poster  Presentation)

ตั้งแตเ่วลำ 09.30 น. เปน็ตน้ไป                                     พิธีกรประจ ำหอ้ง   นำยณัฐพล  แหวนแก้ว  630426021001@bru.ac.th

Commentators:    ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.จนัทริำพร  ศิรินนท ์       มหำวิทยำลยัรำชภฏับรุีรัมย ์

Google Meet Link: https://meet.google.com/uyf-qvgv-qwk



ล ำดบัที่ รหสัน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม
1 ED-P-001 

0833528998
กมลพฒัน ์ไชยสงคราม 
kamollapat_ch@hotmail.com

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษโดยใช้การสอนโดยเนน้รูปแบบทางภาษา ของนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2 ED-P-002 กรนาริน สาริยา และคณะ 
Kornnalin.sr@bru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง องค์ประกอบของคอมพวิเตอร์ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนอนบุาลบรีุรัมย์ จังหวัดบรีุรัมย์

3 ED-P-003 
0924932623

กลัยารัตน ์ก าลังเหลือและคณะ 
kanlayarat@cpru.cpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนโรงเรียนบา้นชีลองเหนอื ต าบลหว้ยต้อน อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจังหวัด
ชัยภมูิ

4 ED-P-004 
0817180990

เกษสุดา บรูณพนัศักด์ิและคณะ 
katsuda.bp@bru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 เร่ือง ร้อยละ ด้วยการจัด
กจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้การต้ังปญัหา

5 ED-P-005 
0634539499

เกษสุดา บรูณพนัศักด์ิและคณะ 
wiparat.ir@bru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ การพฒันาการอา่นออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนกัเรียนระดับประถมศึกษาใน
จังหวัดบรีุรัมย์

6 ED-P-006 
0918046564

นภาพร เทยีมทะนง 
napaporn.th.60@ubu.ac.th

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี การพฒันามโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน เร่ืองโมเมนต์ของแรงโดยการใช้ชุดทดลองอย่างง่าย

7 ED-P-007 
0958894122

นติยา จ่าพลีุและคณะ 
600113186019@bru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ การส่งเสริมการฟงัและการพดูของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกจิกรรมการเล่านทิาน

8 ED-P-008 
0936811851

นติินยัน ์วัฒนพรหม 
nitinaivatt6@gmail.com

มหาลัยวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร

แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพของงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดก าแพงเพชร

กำรประชมุวิชำกำรระดบัชำตแิละนำนำชำต ิครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดบัชำต ิรูปแบบโปสเตอร์ (Poster  Presentation) 

ตั้งแตเ่วลำ 09.30 น. เปน็ตน้ไป                                       พิธีกรประจ ำหอ้ง นำยพิคเนตร  อุทยัไชย        630426021005@bru.ac.th

Commentators:   ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.พัชรี  ถุงแก้ว         มหำวิทยำลยัรำชภฏับรุีรัมย์
Google Meet Link:  https://meet.google.com/nbh-ocdj-hgh



ง รหสัน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม
1 HU-P-001 

0918270532
กันยา ไชยรินทร์ 
ya_ch@windowslive.com

มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ ความต้องการการจัดสวสัดิการสังคมของผู้พกิารในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระชาย 
อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา

2 HU-P-002 
0646011115

คนึงนิตย์ ปลัุนรัมย์ 
khanungnit091@gmail.com

มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ ความต้องการการจัดสวสัดิการสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภอหนองกี่ 
จังหวดับรีุรัมย์

3 HU-P-003 
0867203327

จุฑารัตน์  จัตุกูล 
Jaturat2524@gmail.com

มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ ประสิทธภิาพการปฏบิติังานพนักงานสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ อ าเภอเมือง 
จังหวดับรีุรัมย์

4 HU-P-004 
0973435558

ชุติมา ไชยเสน 
chiyasen@sut.ac.th

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การศึกษาทกัษะที่พงึประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปกีารศึกษา 2562

5 HU-P-006 
0937490215

ณัฐนรี ชูหนูและคณะ 
nat52948@gmail.com

มหาวทิยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช

ความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ มหาวทิยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช ในช่วงก่อนและช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

6 HU-P-007 
0868682803

เดชา ขาลรัมย์ 
decha0809@hotmail.com

มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง อ าเภอหนองบวัแดง จังหวดั
ชัยภมูิ

7 HU-P-008 
0880795800

ธนเดช คิมเนียง 
thanadet.k77@gmail.com

มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ ความต้องการด้านสวสัดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลธารละหลอด 
อ าเภอพมิาย จังหวดันครราชสีมา

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รปูแบบโปสเตอร ์(Poster  Presentation)  

ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เปน็ต้นไป                                        พิธีกรประจ ำหอ้ง นำยรบชัย  บวัทอง        630426021006@bru.ac.th

Commentators:    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำรชิำ มำร ีเคน    มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
Google Meet Link:  https://meet.google.com/jud-efzo-rru



ล ำดบัที่ รหสัน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม

1 SC-P-001 
0944966932

กรปภาวิน ตันสุขและคณะ 
konpaphawin.tansuk@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ การวิวัฒนาการของระบบดาวคู่อปุราคาประเภทดับเบลิยู เออร์ซา เมเจอร์ CU Tauri

2 SC-P-002 
0948707015

กลัยาณี  จิรศรีพงศ์พนัธ์ และคณะ 
JIRASRIPONGPUN_K@su.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร การศึกษาสภาวะการสกดัสารพชืและสารต้านอนมุลูอสิระจากเปลือกทบัทมิ

3 SC-P-003 
0885947819

จุณจะรา ทยุไธสงและคณะ 
chunchara@hotmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
วิทยาเขตสุรินทร์

ผลการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ต่อสมบติัดินนา ปริมาณจุลินทรีย์ในดิน และผลผลิตข้าวหอมมะลิ
อนิทรีย์ของเกษตรกรต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

4 SC-P-004 
0985545851

ชนติา บตุรรัตนะและคณะ 
Chanita.bt@bru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ การหาค่าสัมประสิทธิก์ารลดลงของเสียงในแผ่นดูดซับเสียงที่ผลิตจากหญ้าจักพรรด์ิ

5 SC-P-005 
0896897657

ชัยยงค์ เตชะไพโรจน ์
taechapairoj_c@su.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลของการค่ัวต่อสารออกฤทธิท์างชีวภาพของถั่วเหลืองเร่ิมงอก

6 SC-P-006 
0632706259

ณภทัรษกร สารพฒัน ์
napatsakon.s@lawasri.tru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี แบบจ าลองพลศาสตร์การไหลอากาศส าหรับโครงสร้างรถยนต์ด้วยระเบยีบวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์

7 SC-P-007 
0800505558

ธนวัฒน ์พงษศั์กด์ิและคณะ 
tanawat.p@lawasri.tru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี การดูดซับน้ ามนัปาล์มด้วยผงใบพชืทอ้งถิ่น

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รปูแบบโปสเตอร ์(Poster  Presentation) 

 ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เปน็ต้นไป                                      พิธีกรประจ ำหอ้ง  นำยสรำวุธ  ไปใหม่     630426021011@bru.ac.th

Commentators:   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรวัฒน์  พรหมเด่น   มหำวิทยำลัยรำชภฏับรุรีมัย์
Google Meet Link:  https://meet.google.com/zds-musu-row



ล ำดับที่ รหสัน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม
1 HS-P-001 

0863895849
กรุณา จันทมุและคณะ 
karuna.ch@cpru.ac.th

มหาวทิยาลัยราชภฏัชัยภมูิ ความชุกและปจัจัยสัมพนัธก์ับการออกก าลังกายในผู้สูงอายุ

2 HS-P-002 
0846514749

กิตติศักด์ิ  นามวชิาและคณะ 
munoyku64@yahoo.com

มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ การศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัของนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์

3 HS-P-003 
0894848790

นงนุช  หอมเนียม 
nuch1904@hotmail.com

มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ ความพร้อมในการฝึกปฏบิติัรายวชิาปฏบิติัการพยาบาลเบื้องต้น ของนักศึกษาพยาบาล
มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์

4 CR-P-001 
0815606286

ณิชาภทัร มณีพนัธแ์ละคณะ 
jenwit_10@hotmail.co.th

 มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยรูปแบบการใหสุ้ขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มร่วมกับ
รูปแบบความสุขเชิงจิตวทิยา 5 มิติ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติและความสุข ของผู้สูงอายุ

5 ED-P-012 
0938935695

ภควตั ภริมย์ชมและคณะ 
BunBun125233@gmail.com

มหาวทิยาลัยราชภฏัชัยภมูิ การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนบา้นเด่ือดอนกลาง ต าบลบา้นเด่ือ อ าเภอ
เกษตรสมบรูณ์ จังหวดัชัยภมูิ

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รปูแบบโปสเตอร ์(Poster  Presentation) 

 ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เปน็ต้นไป                                       พิธีกรประจ ำหอ้ง นำงนันทน์ภสั  เจรญิผล     630426021015@bru.ac.th

Commentators:   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพร  ชื่นชูจิตร  มหำวิทยำลัยรำชภฏับรุรีมัย์
Google Meet Link:  https://meet.google.com/ufk-zpyt-kva



ล ำดับที่ รหสัน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม
1 HU-P-009 

0809409394
ธนพล ตีรชาติ และคณะ 
culture@bru.ac.th

มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ การรวบรวมมรดกภมูิปญัญาทางวฒันธรรม สู่การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ ์ในจังหวดั
บรีุรัมย์

2 HU-P-011 
0614644544

นฤมล อนุสนธิพ์ฒัน์และคณะ 
giftrb70@yahoo.com

มหาวทิยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา

การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จ

3 HU-P-012 
0807334767

ปรียาภรณ์ พรมชื่น 
dogbook_10@hotmail.co.th

มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลธาร
ละหลอด อ าเภอพมิาย จังหวดันครราชสีมา

4 HU-P-014 
0840979701

ภทัรนันท ์เกิดในหล้า 
phattharanan0911@hotmail.
com

มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ ความคิดเหน็ของบคุลากรสายสนับสนุนต่อการบริหารงานบคุคลมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 
อ าเภอเมืองบรีุรัมย์ จังหวดับรีุรัมย์

5 HU-P-015 
0879102178

มานิตา จันทร์เพยีร 
jmanita.ae@gmail.com

มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ ประสิทธภิาพการใหบ้ริการของทา่อากาศยานบรีุรัมย์ อ าเภอสตึก จังหวดับรีุรัมย์

6 HU-P-016 
0864609003

มาริษา ศรีษะแก้ว 
620426070014@bru.ac.th

มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ การศึกษาการด าเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของประชาชนต าบลโนนขวาง 
อ าเภอบา้นด่าน จังหวดับรีุรัมย์

7 HU-P-017 
0628154171

วเิชียร พรมแก้ว 
29.chian@gmail.com

มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ การศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวทิยาลัยราชภฏัสุรินทร์ อ าเภอเมือง จังหวดัสุรินทร์

8 HU-P-018 รุ่งฤดี  บษุย์ชญานนท ์และคณะ มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ การรับรู้สารสนเทศของเกษตรกรในชุมชนบา้นสองหอ้ง หมู่ 5 ต าบลหวังัว อ าเภอสนม จังหวดั
บรีุรัมย์

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รปูแบบโปสเตอร ์(Poster  Presentation)  

 ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เปน็ต้นไป                            พิธีกรประจ ำหอ้ง  นำยสุชิต  นึกสม     630426021012@bru.ac.th

Commentators:   รองศำสตรำจำรรย์ ดร.ปรชีำ  ปำโนรมัย์                    มหำวิทยำลัยรำชภฏับรุรีมัย์
Google Meet Link:  https://meet.google.com/iqt-vroy-abr



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

0812824725
บรรพต วงศ์ทองเจริญและคณะ 
bunphot.wt@.bru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การพัฒนาส่ือการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เร่ือง การออกแบบกราฟิก ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2 ED-P-010 
0810663883

บัญชา  นวนสายและคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3 ED-P-011 
0981783749

พุฒิพงษ์ อุทธบูรณ์ 
pong25161@hotmail.com

วิทยาลัยนครราชสีมา ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

4 ED-P-013 
0810499919

เลอสันต์ ฤทธิขันธ์และคณะ 
lerson.lk@bru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

5 ED-P-014 
0878804442

วิทวัส สหวงษ์ และคณะ 
pymadee@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง  การใช้โปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

6 ED-P-017 
0878804442

สัญชัย  ครบอุดม และคณะ 
sanchai.kd@bru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การผลิตส่ือวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครูผ่านสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดบุรีรัมย์

7 ED-P-018 
0898657333

สุนันทา อินทร์อาษา 
Sunantaa2002@yahoo.com

กศน.อ าเภอเมืองศรีสะเกษ รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวทางพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

8 ED-P-019 
0981182175

สุนิสา ก่ าแก้วและคณะ 
600113186062@bru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ พัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) 
ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Google Meet Link: https://meet.google.com/mxe-jmte-khn

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รูปแบบโปสเตอร์ (Poster  Presentation)  

Commentators:   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจพร  วรรณูปถัมภ์             มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์

ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป                             พิธีกรประจ ำห้อง นำงสำวเนตรนภำ  ประวัติวิไล  630426021016@bru.ac.th

https://meet.google.com/mxe-jmte-khn


ล ำดับที่ รหสัน ำเสนอ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน ชื่อบทควำม
1 SC-P-008 

0813647137
พงศ์ธร ลิมปก์ฤตนุวตัร์และคณะ 
pongtorn.l@lawasri.tru.ac.th

มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี การศึกษาธาตุอาหารรองในดินด้วยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์เพื่อหา
ความสัมพนัธก์ับการเจริญเติบโตของข้าวฟา่ง

2 SC-P-009 
025921955

วฒันา วริิวฒิุกร 
wattana@rmutt.ac.th

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

ผลของชนิดและปริมาณนมแพะและนมววัที่มีต่อคุณภาพเคร่ืองด่ืมน้ านมข้าวกล้อง
งอกไรซ์เบอร์ร่ีจากนมแพะผสมนมววั

3 SC-P-010 
0918477496

สุเพญ็  ด้วงทองและคณะ 
dsupendl@hotmail.com

มหาวทิยาลัยราชภฎัสงขลา การพฒันาผลิตภณัฑ์โยเกิร์ตจ าปาดะพร้อมด่ืม

4 AG-P-001 
0819282661

ดาวรุ่ง  วชัรินทร์รัตน์และคณะ 
dowroong_wa@rmutt.ac.th

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ การศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหวา่งระบบโควตา 
แอดมิชชั่น และสอบตรง: กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

5 AG-P-002 
0641629223

เลิศภมูิ จันทรเพญ็กุลและคณะ 
lertpoom.cp@bru.ac.th

มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ ศึกษาอัตราส่วนสูตรดินผสมจากมูลหนอนไหม มูลสุกร และก้อนเหด็ฟางเก่า ที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือม่วงยักษใ์นถุงกระสอบ

6 AG-P-003 
0814218773

วรนันต์ นาคบรรพตและคณะ 
woranan.n@msu.ac.th

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ประสิทธภิาพของชุดทดสอบโรคเต้านมอักเสบ

7 AG-P-004 
0641629223

ศุภมาศ  ศรีวงศ์พกุ 
supamas_s@rmutt.ac.th

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ ปรสิตปลิงใสในปลาบู่ทรายจากอ่างเก็บน้ าหว้ยจระเข้มาก อ าเภอเมือง จังหวดับรีุรัมย์

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2564
กำรน ำเสนอผลงำนระดับชำติ รปูแบบโปสเตอร ์(Poster  Presentation)  

 ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เปน็ต้นไป                             พิธีกรประจ ำหอ้ง  นำงสำววิญำ  จรณัยำนนท ์    630426021049@bru.ac.th

Commentators:  อำจำรย์ ดร.เทวิกำ  กีรติบรูณะ   มหำวิทยำลัยรำชภฏับรุรีมัย์
Google Meet Link: https://meet.google.com/pbt-ugeb-rag


