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วันเดือนป วันที่อนุมัติ

ที่ไดรับรางวัล/เผยแพร

 การนําเสนอ

บทความ

วิจัยดวยปาก

เปลา
 คาลงทะเบียน เงินรางวัล

1  1.น.ส.ศิริพร ปฏิทิน

2. น.ส.วริศรา พรมโสภา

3. น.ส.กัลญารัตน ฝอยสําโรง

วจก. รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะวิชาชีพดาน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว ระดับชาติ หัวขอ “วัฒนธรรม

ไทยเกไกอยางยั่งยืน”

มทร.รัตนโกสินทร 28-ก.พ.-62 5,000        11-ก.ย.-62

2 นายณัฐภพ เพชรไทรแกว รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “นวัตกรรมดานโลจิ

สตจิกสจากสถาบันการศึกษาสูภาคอุตสาหกรรมไทย” 

(ระดับชาต)ิ

กองโลจิสติกส กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม

19-ก.ค.-62 10,000      11-ก.ย.-62

3 น.ส.ปานทิพย จําเนียรหลา วจก. ความสัมพันธระหวางการรับรูคุณภาพการใหบริการร

กับการตัดสินใจซื้อสินคาในหางสรรพสินคาของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร

"ราชภัฏกรุงเกา" 3-4 ธ.ค. 62 2,000          4,000          9-พ.ค.-62

4 น.ส.ศศิธร สิริธรรม วจก. ปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยของนักทองเที่ยว

ตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

ม.เกษตร กําแพงแสน 3-4 ธ.ค. 62 1,500          4,000          22-พ.ย.-62

5 น.ส.ปยะธิดา เพชรคอน วจก. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการจัดการ

ดานการคมนาคมเพื่อสนับสนุนดานการทองเที่ยว

ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ม.เกษตร กําแพงแสน 3-4 ธ.ค. 62 1,500          4,000          22-พ.ย.-62

6 น.ส.กิตติพร สาริกา วจก. แรงจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพของ

ประชาชนไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ม.เกษตร กําแพงแสน 3-4 ธ.ค. 62 1,500          4,000          22-พ.ย.-62

รายการสนับสนุนเงินนักศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ รายชื่อ คณะ ชื่อผลงาน ชื่องาน/ผูจัด

การสนับสนุนเงิน

ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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7 1. นายชัยวัช มะลิไทย

2. นายวีรภัทร ศักดิ์ไทยเจริญชัย

3. น.ส.ศุภาพิชญ ชาวปลายนา

4. น.ส.วิภาดา สรางการนอก

สาธาฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย 

ระดับชาติ

มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา 31-ม.ค.-63 10,000      4-ก.พ.-63

8 1. น.ส.วรภัสสร รดารงค

2. น.ส.ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี

3. น.ส.รําไพพฤทธิ์ นุมวงศ

4. น.ส.ขนิษฐา หงษพักตร

ป.โท 

รป.ม.

ชนะเลิศการแขงขันวอลเลยบอลชายหาดระดับ

นานาชาติ

ประเทศฟลิปปนส 30 พ.ย. - 11 พ.ค. 62 20,000      13-ม.ค.-63

9 น.ส.ดอกฟา ทองคํา วจก. การศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี กรณีศึกษา : 

นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ม.อ.ตรัง 

วิจัย ครั้งที่ 9” ณ คณะพาณิชยศาสตร

และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตตรัง

20-ม.ีค.-63 4,000          1,500          -           9-ม.ีค.-63

10 น.ส.ปยาภรณ กัลปยาณศิล วจก. ทักษะวิชาชีพตอความสําเร็จในการปฏิบัตงานของนัก

บัญชี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ม.อ.ตรัง 

วิจัย ครั้งที่ 9” ณ คณะพาณิชยศาสตร

และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตตรัง

20-ม.ีค.-63 4,000          1,500          -           9-ม.ีค.-63

11 น.ส.บุษยามาศ พิมพา วจก. การศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารฝายบัญชี

ตอการบริหารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) 

กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ม.อ.ตรัง 

วิจัย ครั้งที่ 9” ณ คณะพาณิชยศาสตร

และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตตรัง

20-ม.ีค.-63 4,000          1,500          -           9-ม.ีค.-63
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12 น.ส.รุงทิพย ทนันชัย วจก. ความสัมพันธของจรรยาบรรณวิชาชีพกับประสิทธิภาพ

การทํางานของผูทําบัญชีในสํานักงานบัญชี เขต

กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ม.อ.ตรัง 

วิจัย ครั้งที่ 9” ณ คณะพาณิชยศาสตร

และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตตรัง

20-ม.ีค.-63 4,000          1,500          -           9-ม.ีค.-63

13 น.ส.สุพัตรา เนติ วจก. การวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรมและผลตอบแทนการ

ปลูกขาวแบบอินทรีย กรณีศึกษาตําบลวังกระโจม 

อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ม.อ.ตรัง 

วิจัย ครั้งที่ 9” ณ คณะพาณิชยศาสตร

และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตตรัง

20-ม.ีค.-63 4,000          1,500          -           9-ม.ีค.-63

14 น.ส.วรพันธุ บุญละคร วจก. การศึกษาตนทุนฐานกิจกรรม เสื้อเย็บมือภูไท 

กรณีศึกษา : สินคา OTOP บานเหลาใหญ ตําบลเหลา

ใหญ อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ม.อ.ตรัง 

วิจัย ครั้งที่ 9” ณ คณะพาณิชยศาสตร

และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตตรัง

20-ม.ีค.-63 4,000          1,500          -           9-ม.ีค.-63

15 นายภานุวัฒน พรรณชีพ วจก. การศึกษาระบบปฏิบัติการ Machine Learning ที่มีผล

ตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ม.อ.ตรัง 

วิจัย ครั้งที่ 9” ณ คณะพาณิชยศาสตร

และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตตรัง

20-ม.ีค.-63 4,000          1,500          -           9-ม.ีค.-63
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16 น.ส.นัฐฏาดาว แซตัน วจก. ความพรอมของสํานักงานบัญชีตอการสงงบการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส ความพรอมของสํานักงานบัญชีตอการ

สงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

(E-Filing) 

เขตกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ม.อ.ตรัง 

วิจัย ครั้งที่ 9” ณ คณะพาณิชยศาสตร

และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตตรัง

20-ม.ีค.-63 4,000          1,500          -           9-ม.ีค.-63

17 น.ส.อมรรัตน นอยเกิด มนุษยฯ การดูแลผูสูงอายุติดเตียงของภาครัฐอยางมีคุณภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63

18 น.ส.ทิพยวรรณ ชินไธสง มนุษยฯ การสงเสริมนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก

เกิดในประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63

19 น.ส.พิมพกานต เลื่อนยศ มนุษยฯ ปจจัยที่มีผลตอการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐใน

ประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63

20 น.ส.กมลพรรณ ศรีปราชญ มนุษยฯ ปจจัยที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัดภาค

กลางของประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63
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21 น.ส.อารียา อุทยานิน มนุษยฯ แนวทางการปองกันอาชญากรรมที่เกิดจากการใชความ

รุนแรงในครอบครัว

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63

22 น.ส.จิดาภา อวมจุก มนุษยฯ แนวทางการบริหารจัดการตามหลักเกษตรอินทรยเพื้อ

ลดตนทุนการปลูกขาว

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63

23 น.ส.ธัญญาลักษณ สําราญสุข มนุษยฯ การสรางความกาวหนาในสายอาชีพขาราชการไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63

24 น.ส.ธัญญารัตน โอนออน มนุษยฯ การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูของภาครัฐและ

ภาคเอกชนในประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63

25 น.ส.ธิติดารัตน ปทุมประเสริฐ มนุษยฯ เพศสภาพกับความรัก การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63

26 น.ส.ปณรส ไกรเกตุ มนุษยฯ โรคซึมเศรากัยเงียบที่ไมควรมองขาม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63
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27 น.ส.เพ็ญประภา เรืองปญญา มนุษยฯ ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐใหประสบ

ความสําเร็จ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63

28 นายอธิชา มั่งมี มนุษยฯ อีสปอรต (E-Dport) เกมสกีฬา หรือทําลายลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63

29 นายกานตเกรียงไกร โพธิ์นอย มนุษยฯ การลงทุนสในหุนทางลือของคนสองอาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63

30 น.ส.ชมพูนุช แกวลอย มนุษยฯ แนวทางในการใชสัตวบําบัดเพื่อการรักษาผูปวยโรค

ซึมเศรา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63

31 นายธีรภัทร ศรีพรมมินทร มนุษยฯ การเลมเกมนําไปสูการสรางรายไดหรือการเปนนักกีฬา

 E-Sport

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63

32 น.ส.นันทนัช บุญวัฒน มนุษยฯ การสรางความสมดุลระหวางสังคมผูสูงอายุกับสังคม

การเกิดของประชากรไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63
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วันเดือนป วันที่อนุมัติ

ที่ไดรับรางวัล/เผยแพร

 การนําเสนอ

บทความ

วิจัยดวยปาก

เปลา
 คาลงทะเบียน เงินรางวัล

ที่ รายชื่อ คณะ ชื่อผลงาน ชื่องาน/ผูจัด

การสนับสนุนเงิน

33 นายธนาคาร แสนศิริลานนท มนุษยฯ ปลากัดยอดนักสูสัญลักษณคูเมืองสยาม พัฒนา

เศรษฐกิจสูการสงออกสัตวน้ําอันดับหนึ่งของประเทศ

ไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63

34 นายณรงคชัย ทองดี มนุษยฯ การอนุรักษไกชนพื้นบานเพื่อเพิ่มมูลคาและเปนการ

สรางอาชีพเสรมใหแกเกษตรกร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63

35 นายนพรุจ ศรีทองกูล มนุษยฯ การเผาออยในภาคการเกษตรของไทย:ปญหาและ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไข

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23-พ.ย.-62 4,000          -             - 13-เม.ย.-63

36 1. นางสาวจันทรสิริ อารีย

2. นายกฤตเมธ ตะนัยศรี

เทคโนฯ

เกษตร

รองชนะเลิศอันดับ 2 การคัดเลือกเพศปลา การแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ

ทางดานการเกษตร เครือขายราชภัฏทั่ว

ประเทศ ครั้งที่ 6 ณ มรภ.อุบลราชธานี

18-20 ก.พ. 2563 -             -             5,000        13-เม.ย.-63

37 1. น.ส. ชบาวรรณ

 สุวรรณโคตร

2. น.ส.พัฒนวดี ศรีสมบัติ

3. นายเสกวุฒิ ชางงาม

4. นายอภิศักดิ์ มนตนามอญ

เทคโนฯ

เกษตร

 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันนวัตกรรมดาน

เทคโนโลยีการเกษตร

การแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ

ทางดานการเกษตร เครือขายราชภัฏทั่ว

ประเทศ ครั้งที่ 6 ณ มรภ.อุบลราชธานี

18-20 ก.พ. 2563 -             -             10,000      13-เม.ย.-63

38 1. นายปฐมพงศ อุนสกุล

2. นายสรวิชญ บุญเรือง

3. น.ส.สุทธิกานต สุทธิพงษ

 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันตอบปญากฎหมาย

ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจําป 2562

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย

ระดับอุดมศึกษา วันรพี ประจําป 

2562

7-ส.ค.-62 -             -             500          13-เม.ย.-63
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วันเดือนป วันที่อนุมัติ

ที่ไดรับรางวัล/เผยแพร

 การนําเสนอ

บทความ

วิจัยดวยปาก

เปลา
 คาลงทะเบียน เงินรางวัล

ที่ รายชื่อ คณะ ชื่อผลงาน ชื่องาน/ผูจัด

การสนับสนุนเงิน

39 1. น.ส.วัลยวิษา กองบุญ

2. นายจิรเมธ ธรรมโรจน

3. อาจารยศิริวรรณ คําดี

วจก. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา

ผานทางออนไลนของกลุมวัยรุนในจังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          -           25-ก.พ.-63

40 1. นายจักรภัทร นอยสถิต

2. นายฐนพัฒน เฉลยกลิ่น

3. นายนิทัศน ชิณ กธรรม

4. อาจารย ดร.ณัตตยา เอี่ยม

คง

วจก. การนําเสนอปากเปลา : การพัฒนาการตูนแอนิเมชันใน

รูปแบบสตอปโมชัน เรื่อง ผลกระทบของอาหารเหลือทิ้ง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63

41 1. นายภานุเดช ไวยวรรณา

2. นายยุวเทพ อินทรทอง

3. นายภาณุพันธ พรมชัย

4. อาจารย ดร.ณัตตยา เอี่ยม

คง

วจก. การนําเสนอปากเปลา : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด : ผลิตภัณฑโอทอป และ

การทองเที่ยวเกษตรนวัตวิถี จังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63

42 1. น.ส.อรพรรณ เสมาฉิม

2. น.ส.วิลาวรรณ บัวนันท

3. อาจารยธันยนิชา วิโรจน

รุจน

4. อาจารย ดร.อัญชลี 

เยาวราช

วจก. การนําเสนอปากเปลา : กลยุทธการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาในรานกาแฟอาริกาโตะ ของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63
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วันเดือนป วันที่อนุมัติ

ที่ไดรับรางวัล/เผยแพร
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บทความ

วิจัยดวยปาก
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การสนับสนุนเงิน

43 1. น.ส.ชุตินันท จันทรธิต

2. อาจารย ดร.ศรินธร ไชย

รัตน

3. อาจารย ดร.อัญชลี 

เยาวราช

วจก. การนําเสนอปากเปลา : การสื่อสารการตลาดที่มีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อ 

7-eleven ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63

44 น.ส.ลลิตา ปาลา เกษตร  รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันสะบัดแส : การ

แขงขันทักษะทางวิชการและวิชาชีพทางดานการเกษตร

เครือขายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

ณ คณะเกษตร มรภ.อุบลราชธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

19-ก.พ.-63

10,000      

19-พ.ค.-63

45 1. น.ส.พนิดา กลิ่นหอม

2. น.ส.จอย ผดุงศิลป

3. อาจารยวรพจน บุษราคัม

วดี

วจก. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรับชมบริการวิดีโอ

สตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63

46 1. น.ส.วรรัตน ใจเลี้ยง

2. น.ส.ธนภรณ ไกรสันเทียะ

3. อาจารยรัตนา สีดี

วจก. ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใชบริการรานกาแฟ

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63
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วันเดือนป วันที่อนุมัติ

ที่ไดรับรางวัล/เผยแพร
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การสนับสนุนเงิน

47 1. น.ส.สุภาวรรณ คนหาญ

2. น.ส.นราพร เรือศรีจันทร

3. อาจารยพวงเพชร 

สุขประเสริฐ

วจก. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับ

ปริญญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

 ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63

48 1. น.ส.ชมพูนุช บัวทอง

2. น.ส.เมธาวี ทองใบ

3. อาจารยศิริวรรณ คําดี

วจก. ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการรถสอง

แถวสาธารณะสายบางปะอิน-นวนคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63

49 1. นายณัฐดนัย ปลื้มพันธ

2. อาจารยพวงเพชร 

สุขประเสริฐ

วจก. ศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดในการ

เลือกเชาหอพักของศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63

50 1. น.ส.ดวงนภา โสระสะ

2. น.ส.วิชุดา อนทรอนันต

3. อาจารยศิริวรรณ คําดี

วจก. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกรานอาหารเดี่ยวของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63
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วันเดือนป วันที่อนุมัติ

ที่ไดรับรางวัล/เผยแพร

 การนําเสนอ

บทความ

วิจัยดวยปาก

เปลา
 คาลงทะเบียน เงินรางวัล

ที่ รายชื่อ คณะ ชื่อผลงาน ชื่องาน/ผูจัด

การสนับสนุนเงิน

51 1. น.ส.สุดารัตน แซอื้อ

2. นายธนกฤต แกวเสถียร

3. อาจารยศิริวรรณ คําดี

วจก. ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการของ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ในจังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63

52 1. น.ส.นภาพร สันทะยะ

2. น.ส.กุลธิดา ฤทธิ์งาม

3. อาจารยศิริพงษ ฐานมั่น

วจก. คุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการการรถไฟแหงประเทศไทย กรณีศึกษาสถานี

หัวลําโพง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63

53 1. น.ส.พนิศา เทียนขาว

2. น.ส.เสาวลักษณ พงษสมร

3. อาจารยพวงเพชร

 สุขประเสริฐ

วจก. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเทสโกโลตัส

 สาขานวนคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63

54 1. น.ส.ภัทรา สระอา

2. นายบุญญฤทธิ์ จันทรนวมม

3. อาจารยพวงเพชร

สุขประเสริฐ

วจก. ความพึงพอใจตอคุณภาพบริการของรถตูสาธารณะใน

สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63
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วันเดือนป วันที่อนุมัติ

ที่ไดรับรางวัล/เผยแพร

 การนําเสนอ

บทความ

วิจัยดวยปาก

เปลา
 คาลงทะเบียน เงินรางวัล

ที่ รายชื่อ คณะ ชื่อผลงาน ชื่องาน/ผูจัด

การสนับสนุนเงิน

55 1. นายถิรานุ ใยสามเสน

2. นายสัมฤทธิ์ ทับทิม

3. อาจารยมนสิชา อนุกูล

วจก. พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผามือสองของผูบริโภคใน

ตลาดโรงเกลือ จังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63

56 1. น.ส.กรกนก สุคันธเกียรติ

2. น.ส.ธิดารัตน ภาษาดี

3. นายสิทธิโชค กลางอรัญ

4. อาจารยพวงเพชร           

     สุขประเสริฐ

วจก. ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการจายเบี้ยยังชีพใน

เทศบาลตําบลหนองแค อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63

57 น.ส.นภาพร สันทะยา วจก. ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคชาไขมุก 

(โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63

58 น.ส.พนิศา เทียนขาว วจก. ศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขต

จังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63



Page 13 of 20

วันเดือนป วันที่อนุมัติ

ที่ไดรับรางวัล/เผยแพร

 การนําเสนอ

บทความ

วิจัยดวยปาก

เปลา
 คาลงทะเบียน เงินรางวัล

ที่ รายชื่อ คณะ ชื่อผลงาน ชื่องาน/ผูจัด

การสนับสนุนเงิน

59 น.ส.ภัทรา สระอา วจก. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสง

บุตรหลานเขาศึกษาตอระดับประถมศึกษาโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63

60 นายถิรานุ ใยสามเสน วจก. ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการใน

ศูนยการคาแหงหนึ่งในเขตอําเภอคลองหลวง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63

61 น.ส.กรกนก สุคันธเกียรติ วจก. ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใชหองน้ํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

ประจําป 2563 นวัตกรรมการจัดการ : 

เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยศาสตรพระราชา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ มรภ.วไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1-พ.ค.-63 4,000          1,500          19-พ.ค.-63

62 1. น.ส.ทิพวรรณ เทียมราช

2. นายกิติตินันธ มากปรางค

วจก.  การนําเสนอปากเปลา: การลดความผิดพลาดในการ

รับสินคาดวยมาตรฐานการทํางาน กรณีศึกษาบริษัท 

LUMEMTUM จํากัด

การประชุมวิชาการดานการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเซน

ระดับชาติ ครั้งที่ 3 : ณ มรภ.สวน

สุนันทา ศูนย จ.นครปฐม

22-พ.ค.-63           1,000           1,500 7-ส.ค.-63
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วันเดือนป วันที่อนุมัติ

ที่ไดรับรางวัล/เผยแพร
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บทความ

วิจัยดวยปาก

เปลา
 คาลงทะเบียน เงินรางวัล

ที่ รายชื่อ คณะ ชื่อผลงาน ชื่องาน/ผูจัด

การสนับสนุนเงิน

63 1. น.ส.จริยาพร แสงทอง

2. นายวัชรพล วงศจันทร

วจก.  การนําเสนอปากเปลา: การปรับปรุงการจัดเก็บสินคา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกสินคา กรณีศึกษาบริษัท 

DHL SUPPLY CHAIN Ltd.

การประชุมวิชาการดานการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเซน

ระดับชาติ ครั้งที่ 3 : ณ มรภ.สวน

สุนันทา ศูนย จ.นครปฐม

22-พ.ค.-63           1,000           1,500 7-ส.ค.-63

64 1. นายนริศ อินทพงษ

2. นายวัชรพล วงศจันทร

วจก.  การนําเสนอปากเปลา: การพยากรณความตองการ

สินคาเพื่อวางแผนการผลิตและลดตนทุน กรณีศึกษา 

บริษัท เอเอ จํากัด

การประชุมวิชาการดานการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเซน

ระดับชาติ ครั้งที่ 3 : ณ มรภ.สวน

สุนันทา ศูนย จ.นครปฐม

22-พ.ค.-63           1,000           1,500 7-ส.ค.-63

65 1. น.ส.ภัณฑิรา นามวงศ

2. นายกิตินันธ มากปรางค

วจก.  การนําเสนอปากเปลา: การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บ

คลังสินคาไมไผ กรณีศึกษา บริษัท BAMBOO จํากัด

การประชุมวิชาการดานการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเซน

ระดับชาติ ครั้งที่ 3 : ณ มรภ.สวน

สุนันทา ศูนย จ.นครปฐม

22-พ.ค.-63           1,000           1,500 7-ส.ค.-63

66 1. น.ส.ลดารินทร กองสัมฤทธิ์

2. น.ส.ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย

วจก.  การนําเสนอปากเปลา: การปรับปรุงขึ้นตอนการจัดเก็บ

เอกสารสําหรับใบตรวจรับสารเครมี และใบ COA ของ

สารเคมี บริษัท ABC จํากัด

การประชุมวิชาการดานการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเซน

ระดับชาติ ครั้งที่ 3 : ณ มรภ.สวน

สุนันทา ศูนย จ.นครปฐม

22-พ.ค.-63           1,000           1,500 7-ส.ค.-63
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ที่ไดรับรางวัล/เผยแพร
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การสนับสนุนเงิน

67 1. น.ส.วรรณกานต ออนนวม

2. น.ส.ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย

3. น.ส.นิศากร มะลิวัลย

วจก.  การนําเสนอปากเปลา: การลดขั้นตอนการปดใบงาน

ชางของพนักงานธุรการ ฝายซอมบริการ กรณีศึกษา: 

บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด

การประชุมวิชาการดานการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเซน

ระดับชาติ ครั้งที่ 3 : ณ มรภ.สวน

สุนันทา ศูนย จ.นครปฐม

22-พ.ค.-63           1,000           1,500 7-ส.ค.-63

68 1. น.ส.วนิดา พวงมะลิ

2. น.ส.นิศากร มะลิวัลย

วจก.  การนําเสนอปากเปลา: การปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานของทีมจัดสินคา แผนกคลังสินคาและจัดสง 

กรณีศึกษา บริษัท KKK จํากัด

การประชุมวิชาการดานการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเซน

ระดับชาติ ครั้งที่ 3 : ณ มรภ.สวน

สุนันทา ศูนย จ.นครปฐม

22-พ.ค.-63           1,000           1,500 7-ส.ค.-63

69 1. น.ส.อัญชลี แสนยากร

2. น.ส.นิศากร มะลิวัลย

วจก.  การนําเสนอปากเปลา: การลดขั้นตอนนําขอมูลจัดซื้อ

เขาระบบปฏิบัติการออราเคิล โดยการประยุกตใชกู

เกิลสเปรดชีต กรณีศึกษาแผนกวัตถุดิบ บริษัท เอบีซี 

จํากัด

การประชุมวิชาการดานการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเซน

ระดับชาติ ครั้งที่ 3 : ณ มรภ.สวน

สุนันทา ศูนย จ.นครปฐม

22-พ.ค.-63           1,000           1,500 7-ส.ค.-63

70 1. นายธนาตุล อูนอกพันธุ

2. น.ส.อรปวีณ วรชิราภร

วจก.  การนําเสนอปากเปลา: การศึกษาความเปนไปไดใน

การลงทุนธุรกิจดานกาแฟ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ที่ 5 ประจําป 2563 : 

ณ  มรภ.วไลยอลงกรณ

1-พ.ค.-63 1,000                    1,500 7-ส.ค.-63

71 1. น.ส.เกดวดี เงินโชคอุดม

2. น.ส.พรหรม จิอู

วจก.  การนําเสนอปากเปลา: การวิเคราะหตนทุนและ

ผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจหมูกระทะ อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ที่ 5 ประจําป 2563 : 

ณ  มรภ.วไลยอลงกรณ

1-พ.ค.-63 1,000                    1,500 7-ส.ค.-63
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วันเดือนป วันที่อนุมัติ

ที่ไดรับรางวัล/เผยแพร

 การนําเสนอ

บทความ

วิจัยดวยปาก

เปลา
 คาลงทะเบียน เงินรางวัล

ที่ รายชื่อ คณะ ชื่อผลงาน ชื่องาน/ผูจัด

การสนับสนุนเงิน

72 1. น.ส.นิสา เผาเพ็ง นวัตกรรม  การนําเสนอปากเปลา: ความพึงพอใจตอกระบวนการ

ดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ ในจังหวัดสระบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ที่ 5 ประจําป 2563 : 

ณ  มรภ.วไลยอลงกรณ

1-พ.ค.-63 1,000                    1,500 7-ส.ค.-63

73 1. น.ส.จุฑาทิพย สวนบอแร นวัตกรรม  ระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุในภาวะยากลําบาก 

จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ที่ 5 ประจําป 2563 : 

ณ  มรภ.วไลยอลงกรณ

1-พ.ค.-63 1,000                    1,500 7-ส.ค.-63

74 1. น.ส.อัญชณากานต แกวแจม นวัตกรรม  ความสําคัญของการศึกษาหลังวัยเกษียณที่สงผลตอ

พฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันของผูสูงอายุในจังหวัด

สิงหบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ที่ 5 ประจําป 2563 : 

ณ  มรภ.วไลยอลงกรณ

1-พ.ค.-63 1,000                    1,500 7-ส.ค.-63

75 1. นายธนัท เทพจิต นวัตกรรม การนําเสนอปากเปลา: การแกปญหากองทุนผูสูงอายุ

ในกรณีผูสูงอายุเสียชีวิตในจังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ที่ 5 ประจําป 2563 : 

ณ  มรภ.วไลยอลงกรณ

1-พ.ค.-63 1,000                    1,500 7-ส.ค.-63

76 1. นายอําพล พันธุดนตรี

2. นายสัณหณัฐ วงศศิลป

3. น.ส.นุจรี ผูผึ้ง

4. น.ส.ปนเกลา เรืองดี

นวัตกรรม  การนําเสนอปากเปลา: ความพึงพอใจในการโหลด

สัมภาระของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินนกแอร 

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ที่ 5 ประจําป 2563 : 

ณ  มรภ.วไลยอลงกรณ

1-พ.ค.-63 1,000                    1,500 7-ส.ค.-63
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วันเดือนป วันที่อนุมัติ

ที่ไดรับรางวัล/เผยแพร

 การนําเสนอ

บทความ

วิจัยดวยปาก

เปลา
 คาลงทะเบียน เงินรางวัล

ที่ รายชื่อ คณะ ชื่อผลงาน ชื่องาน/ผูจัด

การสนับสนุนเงิน

77 1. นายณัฐพงศ วัฒนวันยู 

2. นายอลงกรณ สุวรรณเพชร

3. น.ส.อรกานต เชี่ยวกสิกรรม

4. น.ส.รินรดา ระวังถอย

นวัตกรรม  การนําเสนอปากเปลา: ความพึงพอใจของผูโดยสารที่

มีตอการบริการภาคพื้นของสายการบินไทยแอรเอเชีย 

ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ที่ 5 ประจําป 2563 : 

ณ  มรภ.วไลยอลงกรณ

1-พ.ค.-63 1,000                    1,500 7-ส.ค.-63

78 1. Si Ailing

2. Chanapa Sa-ard

3. Nitipoom Kulsiri

นวัตกรรม  การนําเสนอปากเปลา: THE POTENTIAL IMPACTS 

INVOLVED IN IMPLEMENTING ONE BELT ONE 

LOAD ON AVIATION INDUSTRY

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ที่ 5 ประจําป 2563 : 

ณ  มรภ.วไลยอลงกรณ

1-พ.ค.-63 1,000                    1,500 7-ส.ค.-63

79 1. Fanjing Bai

2. Yu Wang

3. Huiyua Lei

นวัตกรรม  การนําเสนอปากเปลา: THE STUDY OF CHINESE 

PASSENGER'S SATISFACTION OF THAI AIR ASIA 

CHECK-IN COUNTER AT DONMUEANG 

INTERNATIONAL AIRPORT

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ที่ 5 ประจําป 2563 : 

ณ  มรภ.วไลยอลงกรณ

1-พ.ค.-63 1,000                    1,500 7-ส.ค.-63

80 นายธันยบูรณ บุญประเสริฐ วจก. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสื่อสรางสรรคฯ หัวขอ 

"สวมโลกใบใหมให "CONDOM" โครงการ AHF MEDIA

 AWARD  (ระดับชาต)ิ

 โครงการ AHF MEDIA AWARD 

(AID HEALTCARE FOUNDATION 

AWAD)

14-ก.พ.-63 - - 15,000      7-ส.ค.-63

81 1. น.ส.ปติณญา เหลือสุข

2. น.ส.สุนันทา ณรงคฤทธิ์

วจก. การนําเสนอปากเปลา: สมรรถนะการทํางานที่สงผลตอ

การปฏิบัติงานของพนักงานการเงินและบัญชี: 

กรณีศึกษาในหนวยงานราชการองคกรปกคองสวน

ทองถิ่นเขตปริมณฑล

 การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 7 ประจําป 2563  

ณ วิทยาลัยนครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา

28-ม.ีค.-63 4,000          2,500          7-ส.ค.-63
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วันเดือนป วันที่อนุมัติ

ที่ไดรับรางวัล/เผยแพร
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เปลา
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ที่ รายชื่อ คณะ ชื่อผลงาน ชื่องาน/ผูจัด

การสนับสนุนเงิน

82 1. น.ส.จิตรลดา ศรีแกว

2. น.ส.สุวรรณา บุญมาก

วจก. การนําเสนอปากเปลา: สมรรถนะในการฏิบัติงาน

ทางการบัญชีของผูทําบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพการ

ทํางาน ในเขตนิคมและในเขตประกอบการอุตสาหกรรม

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 7 ประจําป 2563  

ณ วิทยาลัยนครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา

28-ม.ีค.-63 4,000          2,500          7-ส.ค.-63

83 1. น.ส.ณัฏฐธิดา จินวิเศษ

2. น.ส.นภาพร โคตรจังหรีด

3. น.ส.ธิติรัตน วงษกาฬสินธุ

วจก. การนําเสนอปากเปลา: คุณลักษณะสารสนเทศทางการ

บัญชีที่ดีที่มีผลตอการวางแผนการดําเนินงานของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตกรุงเทพมหานคร

 การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 7 ประจําป 2563 

ณ วิทยาลัยนครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา

28-ม.ีค.-63 4,000          2,500          7-ส.ค.-63

84 1. น.ส.ธิติมา แซมา

2. น.ส.เบญจมาศ บีกขุนทด

วจก. การนําเสนอปากเปลา: การศึกษาสํานักงานบัญชี

คุณภาพตอคุณภาพการใหบริการ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 7 ประจําป 2563 

ณ ม.นอรท กรุงเทพ

27-ม.ีค.-63 1,000          2,000          7-ส.ค.-63

85 1. น.ส.ลักษณสุดา ชัชวรัตน

2. น.ส.กัญญารัตน ฤาชา

วจก. การนําเสนอปากเปลา: มุมมองของผูบริหารสายงาน

บัญชีตอทักษะทางวิชาชีพที่สงผลตอคุณภาพการจัดทํา

รายงานทางการเงิน

 การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 7 ประจําป 2563 

ณ ม.นอรท กรุงเทพ

27-ม.ีค.-63 1,000          2,000          7-ส.ค.-63

86 1. น.ส.ธนวรรณ หวงตาย

2. น.ส.คัมภีรพรรณ จูลพงษ

วจก. การนําเสนอปากเปลา: ปจจัยที่สงผลตอความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีในสํานักงาน

บัญชี เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

 การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 7 ประจําป 2563 

ณ ม.นอรท กรุงเทพ

27-ม.ีค.-63 1,000          2,000          7-ส.ค.-63

87 1. น.ส.อนุษรา นากองศรี

2. น.ส.อุลัยวรรณ สารคํา

วจก. การนําเสนอปากเปลา: การเลือกประกอบวิชาชีพใน

สายอาชีพบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ในเขต

กรุงเทพมหานนครและปริมณฑิต โดยประยุกตใช

กระบวนการคิดเชิงลําดับชั้น ZANALYTIC HIERARCHY

 PROCESS : AHP)

 การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 7 ประจําป 2563 

ณ ม.นอรท กรุงเทพ

27-ม.ีค.-63 1,000          2,000          7-ส.ค.-63
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วันเดือนป วันที่อนุมัติ

ที่ไดรับรางวัล/เผยแพร
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การสนับสนุนเงิน

88 1. น.ส. อภิญญา ไชยผาสุข

2. น.ส.นวลอนงค คําราพิช

วจก. การนําเสนอปากเปลา: ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี ในสํานักงานบัญชี 

จังหวัดปทุมธานี

 การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 7 ประจําป 2563 

ณ ม.นอรท กรุงเทพ

27-ม.ีค.-63 1,000          2,000          7-ส.ค.-63

89 1. น.ส.ศิริพร แผนดี

2. น.ส.ศิริลักษณ คําจันวงษ

วจก. การนําเสนอปากเปลา: การศึกษาระบบควบคุมภายใน

ที่มีผลตอการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม

จังหวัดสระบุรี

 การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 7 ประจําป 2563 

ณ ม.นอรท กรุงเทพ

27-ม.ีค.-63 1,000          2,000          7-ส.ค.-63

90 1. นายสมพงศ อินทะมาตย

2. นายสุทัศ ภูเกลาแกว

วจก. การนําเสนอปากเปลา: ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลี้ยงโคเนื้อของประชากรในจังหวัดปทุมธานี

 การประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 4  

INTERNATIONAL 

MULTICONFERENCE OF 

MANAGEMENT 2020 

 (IMMS 2020) 

ณ มรภ.บานสมเด็จเจาพระยา

30-ก.ค.-63 1,000          1,500          7-ส.ค.-63

91 1. น.ส.สุพรรณี วงษใจ

2. น.ส.ศิริลักษ ปานอุทัย

วจก. การนําเสนอปากเปลา: ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกเขามาทํางานของแรงงานตางดาวในตลาดสี่มุม

เมือง กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี

 การประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 4  

INTERNATIONAL 

MULTICONFERENCE OF 

MANAGEMENT 2020 

 (IMMS 2020) 

ณ มรภ.บานสมเด็จเจาพระยา

30-ก.ค.-63 1,000          1,500          7-ส.ค.-63
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วันเดือนป วันที่อนุมัติ

ที่ไดรับรางวัล/เผยแพร
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การสนับสนุนเงิน

92 1. น.ส.สุพรรณี วงษใจ

2. น.ส.ศิริลักษ ปานอุทัย

วจก. การนําเสนอปากเปลา: ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกเขามาทํางานของแรงงานตางดาวในตลาดสี่มุม

เมือง กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี

 การประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 4  

INTERNATIONAL 

MULTICONFERENCE OF 

MANAGEMENT 2020 

 (IMMS 2020) 

ณ มรภ.บานสมเด็จเจาพระยา

30-ก.ค.-63 1,000          1,500          7-ส.ค.-63

รวมเปนเงิน 241,500     112,000     85,500     

สรุป รวมทั้งสิ้น 439,000    

1 รวมเงินสนับสนุนการนําเสนอบความวิจัยดวยปากเปลา 241,500 บาท เงินสนับสนุนคาลงทะเบียน 112,000 บาท 

สนับสนุนเงินรางวัล 85,500 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 439,000 บาท

2 จํานวนผลงานจากการประกวด/แขงขัน 9 ผลงาน ผลงานจากการนําเสนอบทความวิจัยดวยปากเปลา จํานวน 83 ผลงาน รวม 92 ผลงาน

3 จํานวนผลงานแยกตามคณะที่นักศึกษาสังกัด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ผลงาน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 20 ผลงาน

คณะวิทยาการจัดการ 59 ผลงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร 1 ผลงาน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 9 ผลงาน

รวม 92 ผลงาน

ขอมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ผูรายงาน นางสาวเพียงใจ เสือเอก


	รายการเบิกเงินรางวัลทั้งหมด

