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ผลการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา 2561 (ประจ าปีงบประมาณ 2562) งวดที่ 3 

วันที่ 28 มกราคม 2562 
ล า
ดับ 

ชื่อผลงาน ชื่อผู้ขอเบิก ประเภทการเบิก 
และเปอร์เซ็นการ

เบิก 

ระดับ ผลการ
พิจารณา 

จ านวนเงินที่
อนุมัติ(บาท) 

 

หมายเหต ุ

ชาติ นานา 
ชาติ 

อนุมัติ ไม่
อนุมัติ 

1 “การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบความอยู่รอด
การจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม อ าเภอบ้าน
ด่าน จังหวัดบุรีรัมย์” 
ตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การ
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่5 ฉบับ
ที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561  ฐานTCI กลุ่ม 1 

นายทศพร  แก้วขวัญไกร ตีพิมพ์ในวารสาร 
สัดส่วนในงาน 
ร้อยละ 100 

√  √  5,000  

2 “Human Capital, Innovation 
Awareness, Socail Responsibility, and 
Human Resource Success” 
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 2nd 
International Conference on Applied 
Economics and Business ระหว่างวันที่ 20-
22 กรกฎาคม 2561 ณ Starhotels 
Metropole,Via Principe 
Amedeo,Roma,Italia 
 

นางสาวรพีพรรณ   
พงษ์อินทร์วงศ์ 

น าเสนองาน
วิชาการ 

 สัดส่วนของงาน 
ร้อยละ 80 

 √ 
นอก
กลุ่ม

อาเซียน 

√  16,000  
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ผลการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา 2561 (ประจ าปีงบประมาณ 2562) งวดที่ 3 

วันที่ 28 มกราคม 2562 
ล า
ดับ 

ชื่อผลงาน ชื่อผู้ขอเบิก ประเภทการเบิก 
และเปอร์เซ็นการ

เบิก 

ระดับ ผลการ
พิจารณา 

จ านวนเงินที่
อนุมัติ(บาท) 

 

หมายเหต ุ

ชาติ นานา 
ชาติ 

อนุมัติ ไม่
อนุมัติ 

3 “แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ
ขับเคลื่อนรถโกคาร์ทไฟฟ้า” 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นายภูริชย์  งามคง น าเสนองาน
วิชาการ 

  สัดส่วนในงาน 
ร้อยละ 100 

√  √  3,000  

4 “การมีส่วนร่วมของประชาชนในทาง
การเมือง” 
งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรมัย์  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561  

นายสากล  พรหมสถิตย์ น าเสนองาน
วิชาการ 

สัดส่วนในงาน 
ร้อยละ 80 

√ 
 

 √  2,400  

5 การพัฒนาครกสีข้าวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับ
ครัวเรือน  
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นางจารินี ม้าแก้ว น าเสนองาน
วิชาการ 

สัดส่วนในงาน 
ร้อยละ 100 

√ 
 

 √  3,000  
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ผลการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา 2561 (ประจ าปีงบประมาณ 2562) งวดที่ 3 

วันที่ 28 มกราคม 2562 
ล า
ดับ 

ชื่อผลงาน ชื่อผู้ขอเบิก ประเภทการเบิก 
และเปอร์เซ็นการ

เบิก 

ระดับ ผลการ
พิจารณา 

จ านวนเงินที่
อนุมัติ(บาท) 

 

หมายเหต ุ

ชาติ นานา 
ชาติ 

อนุมัติ ไม่
อนุมัติ 

6 “รูปแบบและผลการยืนยันรูปแบบการ
พัฒนาการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
อนุรักษ์ป่าชุมชน” 
งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 

นายภัทรพล  ทศมาศ น าเสนองาน
วิชาการ 

  สัดส่วนในงาน 
ร้อยละ 80 

√  √  2,400  

7 “การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสู่
ความเป็นรัฐสวัสดิการ” 
งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 

นายภัทรพล  ทศมาศ น าเสนองาน
วิชาการ 

สัดส่วนในงาน 
ร้อยละ 90 

√ 
 

 √  2,700  

8 การออกแบบและสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กแบบแกนตั้งและแกนนอน  
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

นายดุสิต  อุทิศสุนทร น าเสนองาน
วิชาการ 

สัดส่วนในงาน 
ร้อยละ 100 

√ 
 

 √  3,000  
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ผลการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา 2561 (ประจ าปีงบประมาณ 2562) งวดที่ 3 

วันที่ 28 มกราคม 2562 
ล า
ดับ 

ชื่อผลงาน ชื่อผู้ขอเบิก ประเภทการเบิก 
และเปอร์เซ็นการ

เบิก 

ระดับ ผลการ
พิจารณา 

จ านวนเงินที่
อนุมัติ(บาท) 

 

หมายเหต ุ

ชาติ นานา 
ชาติ 

อนุมัติ ไม่
อนุมัติ 

9 “รูปแบบความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
ผู้ใช้บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นายธเนศ เฮ่ประโคน น าเสนองาน
วิชาการ 

  สัดส่วนในงาน 
ร้อยละ 100 

√  √  3,000  

10 “การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากเศษไม้
ไผ่ร่วมกับใบอ้อย” 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ระหว่าง
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561  ณ จังหวัดระยอง 

นางสาวธีรารัตน์ จีระมะกร น าเสนองาน
วิชาการ 

สัดส่วนในงาน 
ร้อยละ 50 

√ 
 

 √  1,500  

11 การผลิตสบู่ดินและหินภูเขาไฟร่วมกับรังไหม 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น..
ก้าวไกลสู่สากล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 

นางสาวจินดาพร  สืบข าเพชร น าเสนองาน
วิชาการ 

สัดส่วนในงาน 
ร้อยละ50 

√ 
 

 √  1,500  
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ผลการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา 2561 (ประจ าปีงบประมาณ 2562) งวดที่ 3 

วันที่ 28 มกราคม 2562 
ล า
ดับ 

ชื่อผลงาน ชื่อผู้ขอเบิก ประเภทการเบิก 
และเปอร์เซ็นการ

เบิก 

ระดับ ผลการ
พิจารณา 

จ านวนเงินที่
อนุมัติ(บาท) 

 

หมายเหต ุ

ชาติ นานา 
ชาติ 

อนุมัติ ไม่
อนุมัติ 

12 “การรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์” 
งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 

นายนพดล ธีระวงศ์ภิญโญ น าเสนองาน
วิชาการ 

  สัดส่วนในงาน 
ร้อยละ 100 

√  √  3,000  

13 “การจัดการทุนมนุษย์ตามแนวทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12” 
งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 

นายธนพัฒน์ จงมีสุข น าเสนองาน
วิชาการ 

สัดส่วนในงาน 
ร้อยละ 80 

√ 
 

 √  2,400  

14 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการ
ขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือน
ของชุมชนในต าบลเมืองบัว อ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวเมษยา  บุญสลีา น าเสนองาน
วิชาการ 

สัดส่วนในงาน 
ร้อยละ 20 

√ 
 

 √  600  



6 
 

ผลการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา 2561 (ประจ าปีงบประมาณ 2562) งวดที่ 3 

วันที่ 28 มกราคม 2562 
ล า
ดับ 

ชื่อผลงาน ชื่อผู้ขอเบิก ประเภทการเบิก 
และเปอร์เซ็นการ

เบิก 

ระดับ ผลการ
พิจารณา 

จ านวนเงินที่
อนุมัติ(บาท) 

 

หมายเหต ุ

ชาติ นานา 
ชาติ 

อนุมัติ ไม่
อนุมัติ 

15 “การบูรณาการภูมิปัญญาย้อมผ้าภูอัคนี
ร่วมกับผงดอกบัวสัตตบงกชเพื่อเพิ่มความ
หลากหลายสีสันของผ้าภูอัคนี ณ หมู่บ้าน
เจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์” 
งานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์  
ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ 

นางสาวชุลีกานต์  สายเนตร น าเสนองาน
วิชาการ 

  สัดส่วนในงาน 
ร้อยละ 60 

√  √  1,800  

16 “การหาปริมาณเซริซินและเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการลอกกาวไหมด้วยน้ าใบ
หม่อนกับวิธีดั้งเดิม” 
ตีพิมพ์ในวารสาร SNRU Journal of Science 
and Technology ปีที่ 10 ฉบับที่ 3  
กันยายน-ธันวาคม 2561 

นางธัญพรรณ  ฮ่อบรรทัด ตีพิมพ์ในวารสาร 
สัดส่วนในงาน 
ร้อยละ 100 

 √ 
 

√  5,000  

รวม16 รายการ  เป็นเงินท้ังสิ้น (ห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 56,300  
 


