
แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าของผลงานทีผ่่านการพิจารณาให้เตรยีมตัวดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานและของอาจารยท์ี่ปรึกษาให้ถูกต้อง เพือ่การออกวุฒิบัตร 

2. เข้าทดสอบระบบการนำเสนอผลงานออนไลน์ผา่นโปรแกรม Cisco WebEx Meetings วันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. 

ตาม Link ห้องในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา 

3. เข้าร่วมโครงการ แยกตามห้องนำเสนอ วันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. 

4. การนำเสนอผลงานประเภทโครงงาน และสื่อสรา้งสรรค์ (คลิปวีดีโอ) เจา้หน้าที่ประจำหอ้งจะแชร์ผลงานให้  

และเจ้าของผลงานนำเสนอด้วยวาจา 10 นาท ี(เวลาจะรวมเวลาของคลิปวีดโีอด้วย) และตอบคำถามคณะกรรมการ 5 นาท ี

5. การนำเสนอผลงานประเภทแผนธรุกิจ และแผนการตลาด สามารถจัดเตรียม Power Point ประกอบการนำเสนอได ้และผู้นำ

เสนอจะตอ้งแชร ์Power Point พร้อมนำเสนอด้วยวาจา 10 นาที และตอบคำถามคณะกรรมการ 5 นาท ี

6. เจ้าของผลงานทีไ่ม่ได้เขา้ร่วมนำเสนอตามเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิก์ารนำเสนอ และไม่ได้รบัวุฒิบัตร 

7. ผลงานที่มีคณุภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับเงินรางวัล (ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย) ซึ่งจะประกาศผลภายในวันที่ 30 

กันยายน 2564  



อาจารย์ หรรษมน  เพ็งหมาน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ ธนพงศ์  วุ่นแสง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Link ห้อง

ล าดับ เวลาน าเสนอ ช่ือผลงาน ผู้จัดท า สถาบัน
A1 13.00-13.15 น. โครงงานเพ่ิมช่องทางการขาย กรณีศึกษา ร้าน ไฮโซคีโมย า อ าเภอหาดใหญ่ 

ต าบลควนลัง จังหวัดสงขลา
นายกีรติ หาญวัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

A2 13.15-13.30 น. โครงงานการพัฒนาช่องทางจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมยอดขาย กรณีศึกษา ร้านตุ๊กตา 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

นางสาวฐิติมน กาญจนศิราธิป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

A3 13.30-13.45 น. โครงงานการใช้ระบบ POS เพ่ือตรวจสอบรายได้ และการบริหารสินค้าคงคลัง นางสาวสัลมียะห์ สนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

A4 13.45-14.00 น. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์
กรณีศึกษา ร้านเคร่ืองส าอางต้นรัก อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นางสาวโชษิตา สันหล๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

A5 14.00-14.15 น. โครงงานการแนะน าการพัฒนาสินค้าเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค 
(กรณีศึกษา บังโรจน์ แพปู ต าบลมดตะนอย 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง)

นายปฏิญาน สุคนธสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

A6 14.15-14.30 น. โครงงานพัฒนาระบบจัดคิวส าหรับลูกค้า กรณีศึกษา 
ร้านอินฟรีนิต้ี ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

นางสาวสุจินันท์ บัวพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

A7 14.30-14.45 น. โครงงานตรวจประเมินประสิทธิผลการถ่ายทอดบัญชีครัวเรือนชุมชน ชอบเล
โฮมสเตย์@เกาะยอ

นายสราวุฒิ วรรณรัตน์
นางสาวพัชรี จ้ิวต้ัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

A8 14.45-15.00 น. โครงงานปรับปรุงช่องทางการช าระเงิน pos3 กรณีศึกษา ร้านชังชา (Tea 
room) อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

นายอันนาน เต๊ะหมาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

A9 15.00-15.15 น. โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าดอกไม้จากเกล็ดปลา นางสาวพัชรินทร์ ไม้แก้ว 
นางสาวราตรี รักษาภิกษุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Meeting number: 2552 305 6834      Password: 123456

โครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติ ส าหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ประจ าปี 2564
ผลงานประเภท "โครงงาน"

ห้องท่ี 1 ล าดับ A1-A17

https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m5fcfc734c7c733ee6d5b5522f2d05587

https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m5fcfc734c7c733ee6d5b5522f2d05587
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m5fcfc734c7c733ee6d5b5522f2d05587
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m5fcfc734c7c733ee6d5b5522f2d05587
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m5fcfc734c7c733ee6d5b5522f2d05587


A10 15.15-15.30 น. โครงงานต้นทุนในการตัดสินใจลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว ลงพ้ืนท่ี ณ
 สาขาป้ัม ปตท.เขาแก้ว จังหวัดสงขลา

นางสาวรุ่งฤดี หมาดหวา
นางสาววรัญญา ปรังเจะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

A11 15.30-15.45 น. โครงงานตรวจประเมินประสิทธิผล การถ่ายทอดบัญชีครัวเรือน ดลชนกโฮมส
เตย์ จังหวัดสงขลา

นางสาวกัลยาณี พรหมมี 
นางสาวสุรัญญา หมาดหวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

A12 15.45-16.00 น. โครงงานตรวจประเมินประสิทธิผล การถ่ายทอดบัญชีครัวเรือน วัสกรทอง
โฮมสเตย์ จังหวัดสงขลา

นางสาวมณฑิตา คงนุกูล
นางสาวมุฟตี เจ๊าะมามะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

A13 16.00-16.15 น. โครงงานม่านฟ้า โฮมสเตย์ นางสาวพรพรรณ จันทร์ชุม
นางสาวชนัญธิดา นวลแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

A14 16.15-16.30 น. โครงงานกระเป๋าเดลิเวอร่ีแยกส่วน นางสาวอินทิรา หาลี
นายนันทวัฒน์ ใจหม้ัน
นางสาวพราวมณี ช่วยบ ารุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

A15 16.30-16.45 น. โครงงานเคร่ืองต้ังเวลาอบแซนวิช นางสาวธารารัตน์ ชัชวาลย์
นายจิรพันณ์ ใจตรง
นางสาววิไลพร แข็งธัญกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

A16 16.45-17.00 น. โครงงานนวัตกรรมสครับจากเปลือกไข่ นายปฏิพล จันอ้น
นางสาวกัลย์สุดา เขียวไชย
นางสาวรุ่งนภา สัมพันธชิต
นางสาวชลนิฌา สีด า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

A17 17.00-17.15 น. โครงงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ าส้มควันไม้เพ่ือสัตว์เล้ียง
ในบ้าน

นางสาวสิริวิภา สาหะกะโร
นายอลงกต มานะจิตต์
นางสาวจริยา ใจกว้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



อาจารย์ อรศิริ ลีลายุทธชัย คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ รอยฮาน สะอารี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link ห้อง

ล าดับ เวลาน าเสนอ ช่ือผลงาน ผู้จัดท า สถาบัน
A18 13.00-13.15 น. โครงงานการลดปัญหาความซับซ้อนทางด้านสังคม นายปฐวี แซ่ต้ัง

นายกฤตยชญ์ สังวาลย์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

A19 13.15-13.30 น. โครงงานหมูกระทะข้างโรงพักกันตัง สาขา2 นางสาวจุฑาทิพย์ หนุ่มนา
นางสาวแพรวพรรณ แก้วกล้า
นางสาวภัชรัตน์ คงเจ้ียง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

A20 13.30-13.45 น. โครงงานส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประจ าต าบลท่าสะบ้า
เม่ียงค าสมุนไพรท่าสะบ้า

นางสาวบุญสิตา จริงจิตร
นางสาวปวีณา สังข์สุวรรณ์
นายภูริณัฐ กล่ินหอม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

A21 13.45-14.00 น. โครงงานสนับสนุนกลุ่มผลิตไข่เค็มบ้านเกาะน้ ารอบ 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

นางสาวธันย์ชนก ชูเมฆ
นางสาวธนภรณ์ ปิยะเขต
นางสาววาทิณี หัสโร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

A22 14.00-14.15 น. โครงงานเค้กเมืองตรัง ร้านเค้กท่าปาบ นางสาวศิริวราภรณ์ พิศุทธ์ิสินธ์ุ
นางสาววิริญญา ล๊ะแม
นางสาวชนิสรา เจริญฤทธ์ิ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

A23 14.15-14.30 น. การส่ือสารทางการตลาดออนไลน์และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วย
โปรแกรม MY CRM

นายมูฮัมหมัดอับบาส จะกิยา มหาวิทยาลัยทักษิณ

A24 14.30-14.45 น. โครงงานร้านอาหารตามส่ังหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ นางสาวเจนจิรา จอนสุข
นางสาวปานฤทัย นันทะพรม
นางสาวพรปภัส เทพรักษ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

A25 14.45-15.00 น. โครงงาน Khan Lao Hills นางสาวธัญชนก ป้ันสักด์ิ
นางสาวภัทรพร ซุ่นเซ่ง
นายรัฐธรรมนูญ จันทวดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m1a88a53fe467791b9d0b4826435dd1e1

Meeting number: 2555 278 9920     Password: 123456

โครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติ ส าหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ประจ าปี 2564
ผลงานประเภท "โครงงาน"

ห้องท่ี 2 ล าดับ A18-A34

https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m1a88a53fe467791b9d0b4826435dd1e1
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m1a88a53fe467791b9d0b4826435dd1e1
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m1a88a53fe467791b9d0b4826435dd1e1
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m1a88a53fe467791b9d0b4826435dd1e1


A26 15.00-15.15 น. โครงงานพัฒนาและปรับปรุงร้านเค้กสายใจ จังหวัดตรัง นางสาววิภาพร นาคิน
นางสาวมณีรัตน์ ทองค า
นางสาวกันทร จันทร์แก้ว

มหาวิทยาลัยทักษิณ

A27 15.15-15.30 น. โครงงานลุงต้อย กระเป๋าเเฮนด์เมด ฝีมือคนจร 
กรุงเทพมหานคร

นางสาวชญานิษฐ์ บัวแก้ว
นางสาวจารุวรรณ อภัยภักดี
นายอุรเคนทร์ เสนา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

A28 15.30-15.45 น. โครงงานการอนุรักษ์ผ้าทอ นาหม่ืนศรี ตรัง นางสาวกุลธิดา ล าใส
นางสาวเบญจรัตน์ โพติยะ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

A29 15.45-16.00 น. โครงงานสร้างธุรกิจจากผลผลิตเทพทาโร นางสาวธาดารัตน์ แสงศรี
นางสาวกัญญารัตน์ ถินนา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

A30 16.00-16.15 น. โครงงานตู้ขายหนังสือ อัจฉริยะ นางสาวนริศรา ยอดเวียน 
นางสาวรุจิรา น้อยนารถ 
นางสาวโรสนาณี วาดวงภัก

มหาวิทยาลัยทักษิณ

A31 16.15-16.30 น. โครงงาน Stair for all บันไดท่ีใครๆก็ต้องการ นางสาวกนกวรรณ ทองมูสิก
นางสาวเกรซฟาฮาน่า หลงหัน
นางสาวศิรินทิพย์ มะเด็ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

A32 16.30-16.45 น. โครงงานเร่ือง หลอดไฟ LED ส าหรับปลูกต้นไม้ นางสาวปริชมน  คงทอง
นางสาวศวิตา     กสิพันธ์ 
นางสาวศศินันท์ ทองขาว

มหาวิทยาลัยทักษิณ

A33 16.45-17.00 น. โครงงานเคร่ืองช าระเงินอัตโนมัติ TESCO LOTUS นางสาวกันต์สินี อภิพัธน์โภคิน
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณกิจ
นายอลงกรณ์ ชนะภัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

A34 17.00-17.15 น. โครงงานรถเข็นหยอดเหรียญ นางสาวชุติภัทร ณ พัทลุง
นางสาวธีระษา ทองชู
นายคเณศ จันทร์อ่อน

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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