ตารางนำเสนอ
งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 4 RERU ICET 4th : New Normal
“นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่”
21 พฤษภาคม 2564
ห้องที่ 1
: 9702
ผู้ดำเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขอบฟ้า จันทร์เจริญ
ผู้ดูแลระบบ
: นายบดินทร์ ศิริเกษ
ลิงค์ห้องZOOM ห้องบรรยาย (09.00-12.00 )
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97458705914?pwd=ODVydEoveFh6SFc3dHEvOEpwTXBQZz09
Meeting ID: 974 5870 5914 Passcode: 385664 Find your local number: https://zoom.us/u/acgP8rjm3G

ลิงค์ห้องZOOM นำเสนองานวิจัย
Topic: ICET4_ROOM1 : Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93774377023?pwd=cnB6Ny9mVnZKUVZKWVQ2bktqNGYzUT09
Meeting ID: 937 7437 7023 Passcode: 502243 Find your local number: https://zoom.us/u/ac9wZqU8Ei
การนำเสนอ กลุ่มศึกษาศาสตร์ เวลานำเสนอ 13.00–15.25 น.
Commentators : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร ชะโน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยาภรณ์ นวลสิงห์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์

ลำดับ

รหัส
งานวิจัย

ผู้นำเสนอ

1

EDU006 นายภาณุวัฒน์ ปากชำนิ
/Poster

2

EDU008 นางสาวลภัสพร จิตปรีดา
/Oral

3

EDU011 น.ส.รุจิกรณ์ หลงเชิง
/Oral

4

EDU013 นส.กุลจิรา จันทจร
/Oral

5

EDU014 น.ส.สรัญญา เพลินสมบัติ
/Oral

ชื่อผลงานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการออก
กำลังกายของ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ
โดยใช้รูปแบบ SQ4R : การ
สังเคราะห์เชิงคุณภาพ
การพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านจับใจความภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD บูรณา
การร่วมกับแผนผังความคิด
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
พหุปัญญากับการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

อีเมล

เวลาในการนำเสนอ

Commentator

panuwatlae@gmail.co 13.00-13.10 น. ผศ.ดร.จิระพร ชะโน
m/parichat.sa@cpru.ac
ผศ.ดร.ธันยาภรณ์ นวลสิงห์
.th/0885169856
mintjj14@gmail.com/0
927686548

13.10-13.25 น. ผศ.ดร.จิระพร ชะโน
ผศ.ดร.ธันยาภรณ์ นวลสิงห์

rujikorn.long29@gmail.
com/ 0952413295

13.25-13.40 น. ผศ.ดร.จิระพร ชะโน
ผศ.ดร.ธันยาภรณ์ นวลสิงห์

dream32411@gmail.co 13.40-13.55 น. ผศ.ดร.จิระพร ชะโน
m/
ผศ.ดร.ธันยาภรณ์ นวลสิงห์
0616926035

chompoosarunya1801
2018@gmail.com/
0986319538

13.55-14.10 น. ผศ.ดร.จิระพร ชะโน
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ วิเศษ
สัตย์

หมายเหตุ

ลำดับ

รหัส
งานวิจัย

ผู้นำเสนอ

ชื่อผลงานวิจัย

อีเมล

6

EDU015 น.ส.ปาณิสรา ลีลา
/Oral

7

EDU025 น.ส.สิริกร หอมกระโทก
/Oral

8

เวลาในการนำเสนอ

Commentator

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STADกับการพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ไข
ปัญหา
การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
(Brain-Based Learning : BBL)
เพื่อพัฒนาการอ่านในภาษาไทย
สำหรับชั้นประถมศึกษา

Panisaraleesa3@gmail.
com/
0910512112

EDU028 น.ส.ยศวดี พงษ์สวัสดิ
/Oral

การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ทางนาฏศิลป์

Forfern2649@gmail.co
m / 0984862649

14.40-14.55 น. ผศ.ดร.จิระพร ชะโน
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ วิเศษ
สัตย์

9

EDU029 นายประสิทธิผล มะโนมัย
/Oral

การพัฒนาทักษะปฏิบัติทาง
นาฏศิลป์

mherylove@hotmail.c
om/0610289744

14.55-15.10 น. ผศ.ดร.จิระพร ชะโน
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ วิเศษ
สัตย์

10

EDU032 นางสายสุนี โพธิ์ตุ่น
/Oral

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับ
เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้

saiysunee@hotmail.co
m 086-710-9794

15.10-15.25 น. ผศ.ดร.จิระพร ชะโน
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ วิเศษ
สัตย์

14.10-14.25 น. ผศ.ดร.จิระพร ชะโน
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ วิเศษ
สัตย์

sirikorn294@gmail.com 14.25-14.40 น. ผศ.ดร.จิระพร ชะโน
/ 0957045262
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ วิเศษ
สัตย์

หมายเหตุ

ตารางนำเสนอ
งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 4 RERU ICET 4th : New Normal
“นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่”
21 พฤษภาคม 2564
ห้องที่ 2
: 9703
ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ ดร.ภัทรวรรณ คำแปล
ผู้ดูแลระบบ
: นายสุรินทร์ จันทร์ปุ่ม
ลิงค์ห้องZOOM ห้องบรรยาย (09.00-12.00)
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97458705914?pwd=ODVydEoveFh6SFc3dHEvOEpwTXBQZz09
Meeting ID: 974 5870 5914 Passcode: 385664 Find your local number: https://zoom.us/u/acgP8rjm3G

ลิงค์ห้องZOOM นำเสนองานวิจัย
Topic: ICET4_ROOM2 : Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97690202008?pwd=UHpnOW1OcnZJRitxaUt4ZU96TkZ6UT09
Meeting ID: 976 9020 2008 Passcode: 633712 Find your local number: https://zoom.us/u/aditOUhSCm
การนำเสนอ กลุ่มศึกษาศาสตร์ เวลานำเสนอ 13.00-15.55 น.
Commentators : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน เอกพิมพ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงจันทร์ กะลาม

ลำดับ

รหัส
งานวิจัย

ผู้นำเสนอ

ชื่อผลงานวิจัย

1

EDU003 นายสมหมาย เพ็ญธิสาร ทัศนศิลป์กับการพัฒนาความคิด
/ Oral
สร้างสรรค์

2

EDU002 นายนนทวัฒน์ พระสุนิน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
/Oral
ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง

3

EDU004 น.ส.ปัทมาวรรณ โสดก
/Oral

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

4

EDU005 นายอัครเดช ลือนาม
/ Oral

ดนตรีกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

5

EDU007 นายอภิสิทธิ์ ฤทธาพรม
/Oral

การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์

6

EDU012 น.ส.เบญจมาศ พลยุทธ์
/ Oral

อีเมล

เวลาในการนำเสนอ

Commentator

sommaipentisan . 13.00-13.15 น. ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
@gmail.com/
ผศ.ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม
0985961622
gass112225@gm 13.15-13.30 น ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ail.com/0800712
ผศ.ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม
841
pattamawanbo 13.30-13.45 น. ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
m.10@gmail.co
ผศ.ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม
m/ 0909487567
aosaxophones@
gmail.com /
0900345894

13.45-14.00 น. ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผศ.ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม

toomtamrit@gm 14.00-14.15 น. ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ail.com
ผศ.ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม
/0621981899
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการ
ponyut2538@gm 14.15-14.30 น. ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ail.com/0652864
ผศ.ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม
394

หมายเหตุ

ลำดับ

รหัส
งานวิจัย

7

EDU022 น.ส.ธิติยากรณ์ มงคล
/Oral
เคหา

การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วย
ท่าทางที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

8

EDU023 น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีสุข
/ Oral

การพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องเพศศึกษา

9

EDU026 น.ส.สุรัสวดี ภูนากลม
/ Oral

การสอนด้วยวิธีโฟนิกส์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ

surat24933@gma 15.00-15.15 น. ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
il.com/08548335
ผศ.ดร.แสงจันทร์ กะลาม
82

10

EDU030 นายสมพร ล้ำจุมจัง
/ Oral

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะอาชีพ

ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผศ.ดร.แสงจันทร์ กะลาม

11

12

ผู้นำเสนอ

ชื่อผลงานวิจัย

อีเมล

เวลาในการนำเสนอ

Commentator

thitiyakorn.mong 14.30-14.45 น. ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
khonkheha@gm
ผศ.ดร.แสงจันทร์ กะลาม
ail.com/
0868543938
idream.srisuk@g 14.45-15.00 น. ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
mail.com/09028
ผศ.ดร.แสงจันทร์ กะลาม
07444

sompornza0706 15.15-15.30 น.
@gmail.com
/0989560706
EDU033 น.ส.เสาวณีย์ สุ่มมาตย์ การพัฒนาความสามารถทักษะกล้ามเนื้อ nonng745@gmai 15.30-15.45 น.
/ Oral
มัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
l.com /
สติปัญญา โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
082-1183508
สร้างสรรค์
EDU031 น.ส.กนกวรรณ แก่นนา กความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชา wanda.kain@gm 15.45-15.55 น.
/ Poster คำ
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
ail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต่อการ
0906766809
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผศ.ดร.แสงจันทร์ กะลาม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ผศ.ดร.แสงจันทร์ กะลาม

หมายเหตุ

ตารางนำเสนอ
งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 4 RERU ICET 4th : New Normal
“นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่”
21 พฤษภาคม 2564
ห้องที่ 3
: 9704
ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์
ผู้ดูแลระบบ
: นายชวิศ โพธิ์ชัยหล้า
ลิงค์ห้องZOOM ห้องบรรยาย (09.00-12.00)
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97458705914?pwd=ODVydEoveFh6SFc3dHEvOEpwTXBQZz09
Meeting ID: 974 5870 5914 Passcode: 385664 Find your local number: https://zoom.us/u/acgP8rjm3G

ลิงค์ห้องZOOM นำเสนองานวิจัย
Topic: ICET4_ROOM3 : Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/94782418266?pwd=czVXaUVJOHpMeXFMSVloOXM1aS83Zz09
Meeting ID: 947 8241 8266 Passcode: 428486 Find your local number: https://zoom.us/u/acR5yIa2Lj
การนำเสนอ กลุ่มศึกษาศาสตร์ เวลานำเสนอ 13.00-14.50 น.
Commentators : 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล

ลำดับ

รหัส
งานวิจัย

ผู้นำเสนอ

1

HU005 น.ส.กมลชนก อรรค
/ Poster อำนวย

2

EDU001 นายชัยนะรันทร์ ทับ
/Poster มะเริง

3

EDU009 น.ส.สิรินทิพย์ สิทธิ
/ Poster ศาสตร์

4

ชื่อผลงานวิจัย

อีเมล

แนวทางพัฒนาวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน
โรงเรียนมัธยมในจังหวัดกาฬสินธุ์

เวลาในการนำเสนอ

Commentator

nutty0911@gmai
l.com/
0957098801
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
chainarin42@gm
รายวิชาการปลูกไม้ประดับ โดยใช้ชุด ail.com/0952961
กิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้น
544
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดมอญ
พิทยาคม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์

13.00-13.10 น.

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุล

13.10-13.20 น.

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุล

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
thipnog@gmail.c
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ om/0611525827
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา

13.20-13.30 น.

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุล

EDU010 นางสำรวย ชมอินทร์ การพัฒนาความสามารถในการคิด
noi20471@gmail. 13.30-13.40 น.
/ Poster
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี com/092316092
ที่ 3 โดยใช้วิธีสอนแบบอุปนัยบูรณา 3
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุล

หมายเหตุ

ลำดับ

รหัส
งานวิจัย

ผู้นำเสนอ

ชื่อผลงานวิจัย

5

EDU016 น.ส.วิยะดา โพธิ์ชัย
/ Poster

wiyada_1@reru.a 13.40-13.50 น.
c.th/0899825192

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุล

6

EDU017
/ Poster

Namphatapai252 13.50-14.00 น.
@gmail.com/094
2940040

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุล

7

EDU018
/ Poster

0981829506/biio 14.00-14.10 น.
bbpop@gmail.co
m

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ผศ.ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์

8

EDU019
/ Poster

sudawan5831@g
mail.com/09844
98239

14.10-14.20 น.

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ผศ.ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์

9

EDU020
/ Poster

bigcolapraew@g
mail.com
0934678325

14.20-14.30 น.

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ผศ.ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทางสังคมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
นางน้ำเพชร อภัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ศิลา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดย
ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
น.ส.บุษบา ไตรยขันธ์ แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 6
นางสาวสุดาวรรณ
การพัฒนาบทปฏิบัติการที่ส่งเสริมการ
รัตนาแพง
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การดำรงชีวิต
ของพืช
น.ส.ศศิธร หงษ์
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ประสิทธิ์
ปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดสะตีมศึกษา

อีเมล

เวลาในการนำเสนอ

Commentator

หมายเหตุ

ลำดับ

รหัส
งานวิจัย

10

EDU021 น.ส.ปิยะดา ภูแถว
/ Poster เชือก

11

ผู้นำเสนอ

ชื่อผลงานวิจัย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio
Emilia) ร่วมกับเทคโนโลยีความจริง
เสริม (Augmented Reality : AR)
เรื่อง ท้องฟ้าน่ารู้ เพื่อส่งเสริมจิต
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
EDU027 น.ส.สุภาวิณี เพ็ชรไพ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
/ Poster ทูล
ความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีลินซ์ร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อีเมล

เวลาในการนำเสนอ

Commentator

628210500109@
rmu.ac.th
0630217042

14.30-14.40 น.

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ผศ.ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์

JannySupawinee 14.40-14.50 น.
@outlook.com/0
801567195

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ผศ.ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์

หมายเหตุ

ตารางนำเสนอ
งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 4 RERU ICET 4th : New Normal
“นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่”
21 พฤษภาคม 2564
ห้องที่ 4
: 9706
ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์
ผู้ดูแลระบบ
: นายวรสิทธิ์ นุกูลการ
ลิงค์ห้องZOOM ห้องบรรยาย (09.00-12.00)
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97458705914?pwd=ODVydEoveFh6SFc3dHEvOEpwTXBQZz09
Meeting ID: 974 5870 5914 Passcode: 385664 Find your local number: https://zoom.us/u/acgP8rjm3G

ลิงค์ห้องZOOM นำเสนองานวิจัย
Topic: ICET4_ROOM4 : Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98996597273?pwd=UnRoU1ZvcEVka3JPK1NNVVlKZUx3UT09
Meeting ID: 989 9659 7273 Passcode: 077428 Find your local number: https://zoom.us/u/aecgzbIe1a
การนำเสนอ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ฯ และ บริหารธุรกิจ เวลานำเสนอ 13.00–14.40 น.
Commentators : 1. ผศ.ดร.นิศานาจ โสภาพล
2. ผศ.ดร.นิกร ยาสมร
3. ผศ.ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง
4. อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ
5. อาจารย์ ดร.ชาญยุทธ สอนจันทร์

ลำดับ

รหัส
งานวิจัย

ผู้นำเสนอ

1

HU003 น.ส.ชิดหทัย ปุยะติ
/ Oral

ความรัก ทุนนิยมตะวันตก และ
bungko@hotmail.
ศักดินาจีนในนวนิยายของนักเขียน com/0828719228
ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย
พ.ศ. 2496-2506

13.00-13.15 น.

1.ผศ.ดร.นิศานาจ
โสภาพล
2. อาจารย์ ดร.ชาญยุทธ
สอนจันทร์

2

HU007 น.ส. จริญญา ธรรมโช
/ Oral โต

กลวิธีการใช้ภาษาในการตั้งชื่อตอน thaisubjects@gmai 13.15-13.30 น.
จากรายการสอนภาษาอังกฤษของ l.com/ 082อาจารย์อดัม แบรดชอว์
4285249

3

HU001 นายไพฑูรย์ วุฒิโส
/ Poster

ความเข้มแข็งของครอบครัวแหว่ง
กลางในตำบลนาฝาย อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

g4737726@hotmai 13.30-13.40 น.
l.com/
0615199426

1.ผศ.ดร.นิศานาจ
โสภาพล
2. อาจารย์ ดร.ชาญยุทธ
สอนจันทร์
1. ผศ.ดร.ชนาใจ
2. อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์
ภักดีวุฒิ

4

HU006 น.ส.ขวัญชนก ธรรมยุติ ความคาดหวังจากการท่องเที่ยว
/ Oral
ของประชาชนบ้านท่าวัด อำเภอ
เมืองสกลนคร

Kwanchanok_231
1@hotmail.com/0
82-2318352

13.40-13.55น.

1. ผศ.ดร.นิกร ยาสมร
2. อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์
ภักดีวุฒิ

5

HU008
/ Oral

nattida.cs19@gmai 13.55-14.10 น.
l.com / 0983123019

1. ผศ.ดร.นิกร ยาสมร
2. อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์
ภักดีวุฒิ

น.ส.ณัฐธิดา
บุตรพรม

ชื่อผลงานวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกหลักสูตรเพื่อเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อีเมล

เวลาในการนำเสนอ

Commentator

หมายเหตุ

ลำดับ

รหัส
งานวิจัย

6

HU009
/ Oral

7
BUSI00
1 / Oral

ผู้นำเสนอ

นายพงษ์ศักดิ์ จงกรด

นางสิริพร
มีผดุง

ชื่อผลงานวิจัย

อีเมล

ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ที่มีผลต่อการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตำบลสวาย
จีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

pongsak.jongkrod
@icloud.com
/0802372923

เวลาในการนำเสนอ

Commentator

14.10-14.25 น.

1. ผศ.ดร.นิกร ยาสมร
2. อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์
ภักดีวุฒิ

การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยการผลิต
14.25-14.40 น.
siriporn6612@gma
บัณฑิตด้วยวิธีต้นทุนฐานกิจกรรม :
il.com
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬา
0899615213
แห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

1. ผศ.ดร.นิกร ยาสมร
2. อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์
ภักดีวุฒิ

หมายเหตุ

ตารางนำเสนอ
งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 4 RERU ICET 4th : New Normal
“นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่”
21 พฤษภาคม 2564
ห้องที่ 5
: 9707
ผู้ดำเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา
ผู้ดูแลระบบ
: น.ส.แพรวนภา เกี้ยงเก่า / นายปรัชญา สุทธิประภา
ลิงค์ห้องZOOM ห้องบรรยาย (09.00-12.00)
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97458705914?pwd=ODVydEoveFh6SFc3dHEvOEpwTXBQZz09
Meeting ID: 974 5870 5914 Passcode: 385664 Find your local number: https://zoom.us/u/acgP8rjm3G

ลิงค์ห้องZOOM นำเสนองานวิจัย
Topic: ICET4_ROOM5 : Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95117779713?pwd=WHBxL1hKOFBJSDk2Y2dRK3loUTFaZz09
Meeting ID: 951 1777 9713 Passcode: 534900 Find your local number: https://zoom.us/u/acGI220b5D
การนำเสนอ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลานำเสนอ 13.00-14.10 น.
Commentators : 1. อาจารย์ ดร.กฤติเดช จันทวรา
2. อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ วงศ์พัฒน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ภูศรีฤทธิ์

ลำดับ

รหัส
งานวิจัย

1

ผู้นำเสนอ

ชื่อผลงานวิจัย

อีเมล

เวลาในการนำเสนอ

Commentator

SCI001 น.ส.นาวีเราะห์ เจะแม
/ Poster

ผลคูณของจำนวนฟีโบนักชีทั่วไปและ
จำนวนลูคัสทั่วไป

604254019@paric
hat.skru.ac.th/061
3628029

13.00-13.10น.

2

SCI002 น.ส.คอรีเยาะ เหะซา
/ Poster

ผลรวมของลำดับฟีโบนักชีทั่วไปและ
ลำดับลูคัสทั่วไป

604254005@paric
hat.skru.ac.th/
0987392541

13.10-13.20 น.

3

SCI003 น.ส.เจนจิรา รองเดช
/ Poster

แบบจำลองผลกระทบสำหรับการติด
เกมออนไลน์

604254007@paric
hat.skru.ac.th
/0937749073

13.20-13.30 น.

4

SCI005
/ Oral

น.ส.ชยุดา นามประดิษฐ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง
ทอดด้วยการทอดสุญญากาศ

5826361001@rbru
.ac.th /
0909947752

13.30-13.45น.

5

SCI006 น.ส.พัชรีพร หนูพุ่ม
/ Poster

ผลรวมและเอกลักษณ์ของจำนวน
คล้ายสมดุล โดยวิธีเมทริกซ์

604254027@paric
hat.skru.ac.th /
0997906145

13.45-13.55 น.

6

SCI008
/ Oral

เครื่องตรวจหาเส้นเลือดดำ

jindaphorn.sk@bru 13.55-14.10 น.
.ac.th /
0812656410

1. อาจารย์ ดร.กฤติเดช
จันทวารา
2. อาจารย์ ดร.อัครพงศ์
วงศ์พัฒน์
1. อาจารย์ ดร.กฤติเดช
จันทวารา
2. อาจารย์ ดร.อัครพงศ์
วงศ์พัฒน์
1. อาจารย์ ดร.กฤติเดช
จันทวารา
2. อาจารย์ ดร.อัครพงศ์
วงศ์พัฒน์
1. ผศ.ดร.ปริ่มมาลา
ขำคมเขตต์
2. ผศ.ดร.อรอนงค์
ภูศรีฤทธิ์
1. อาจารย์ ดร.กฤติเดช
จันทวารา
2. อาจารย์ ดร.อัครพงศ์
วงศ์พัฒน์
1. ผศ.ดร.ปริ่มมาลา
ขำคมเขตต์
2. ผศ.ดร.ธีรศาสตร์
คณาศรี

น.ส.จินดาพร สืบขำ
เพชร

หมายเหตุ

