
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  



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัญญภัทร อ าพันสุขโข คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
อาจารย์ วรางคณา เทพนิมิตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Link ห้อง

ล าดับ เวลาน าเสนอ เวลาน าเสนอ ช่ือผลงาน ผู้จัดท า
C1 13.00-13.15 น. ชอบเลโฮมสเตย์ นางสาวลลิน่า เตาวะโต

นางสาวศศิธร ฤทธิสุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

C2 13.15-13.30 น. ร้าน Cozy-Up ร้านเสริมสวยเคล่ือนท่ีบน Truck นายสุวรรณรัฐ ขวัญเฉ่ือย
นางสาวสลิล รัตนพันธ์ุ
นางสาวโสภิดา ใหม่แก้ว
นายศิวกร หลีเจริญ
นางสาวสายแพร นวลจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

C3 13.30-13.45 น. ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับทองม้วน ข้าวหอมกระดังงา นางสาวฮาบีบ๊ะ บินเปาะแว
นางสาวแวซูวัยบะห์ หลงเน๊าะ
นางสาวรุสณีดา บือราเฮง

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

C4 13.45-14.00 น. น ้ามังคุดสกัดตรา Manko Best นายสรภัทร์ บุญช่วย
นายธนกร ภู่ขาว
นายวทัญญู ธนินบุญกิจ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

C5 14.00-14.15 น. อลิชา (Alisha) นางสาวนุชจรีย์ นาแพง
นายอัฎนาน หล้ายี
นายอนุชา  หมัดมั น

มหาวิทยาลัยทักษิณ

Meeting number: 2554 604 8143     Password: 123456

โครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติ ส าหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ประจ าปี 2564
ผลงานประเภท "แผนการตลาด"

ห้องท่ี 4 ล าดับ C1-C15

https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m522d0610289ee5e8f57bc8e004af0b2b

https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m522d0610289ee5e8f57bc8e004af0b2b
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m522d0610289ee5e8f57bc8e004af0b2b
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m522d0610289ee5e8f57bc8e004af0b2b
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m522d0610289ee5e8f57bc8e004af0b2b


C6 14.15-14.30 น. พริกแกงต้าบลทุ่งต้าเสา นางสาวอภัสรา รักษาแก้ว
นางสาวฐิตินนท์ แซ่ตั ง
นายพงศกร อุไรรัตน์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

C7 14.30-14.45 น. กระถาง DDR วิสาหกิจชุมชน ควนลัง นางสาวภัทรวดี คงจุ้ย 
นายภูรินท์ เข็มสุข        
นางสาว สุปราณี ปะดุกา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

C8 14.45-15.00 น. แผนการตลาดโฮมสเตย์ นางสาวซอรีฮ๊ะ ยันติง
นางสาวณัฐิดา ร่างสีคง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

C9 15.00-15.15 น. The Shoe Lebatique นางสาวซามีมี สาและ
นางสาวนูรฮัสวานี เศวตสุด
นางสาวแวนะ กามา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

C10 15.15-15.30 น. ธุรกิจการท้ารองเท้าผ้าใบจากขยะ นางสาว ณัฏฐ์พัชร์ พรมกิตติยานนท์ 
นางสาว พิมพ์ชนก จันเขียด 
นางสาวอชิรญาณ์ นันทชัยพิทักษ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

C11 15.30-15.45 น. กระเป๋าสานผักตบชวา นางสาวจณิสตา เบ็ญราหีม                
นางสาวฐานิตา มุ่งมาไพรี                
นางสาวสาธินี คงแก้วเคล่ือน                
นางสาวสุกัญญา แก้วประสิทธ์ิ
นางสาวอรจิสา ยอดทอง                
นางสาวอรวรรณ สว่างเมฆ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

C12 15.45-16.00 น. แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ “คอนโดแมว” จากกระจูด 
ต้าบลเคร็ง

นางสาวปิยธิดา แก้วขาว
นางสาวสุชาดา เพชรรักษ์
นางสาวอมรรัตน์ หนูทิม

มหาวิทยาลัยทักษิณ



C13 16.00-16.15 น. kajood to hotel นางสาวณฐพร พรหมด้วง
นางสาวณัฐชนก เลิศชัยพัฒนกุล
นายปริญญา ชินเดช

มหาวิทยาลัยทักษิณ

C14 16.15-16.30 น. น ้าพริกพรานกระต่าย นายปฐวี แซ่ตั ง
นายกฤตยชญ์ สังวาลย์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

C15 16.30-16.45 น. การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงเบาอบกรอบ บ้านนาออก
ต้าบลสทิงหม้อ อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

นางสาวขนิษฐา บุปผากาญจน์
นางสาวสรินยา วงศ์สุมา
นายณัฐวุฒิ แซ่ติ ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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