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รายละเอียดแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ที่ ๖๔๕ / ๒๕๖๕
เรื่อง ผลการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์วารสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
*****************************
๑. นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ผลงาน

ผลงานการเผยแพร่

๑ ผศ.ดร.เตชภณ ทองเติม

สภาวะสุขภาพ ปัญหาการดำเนินกิจวัตร
ประจำวัน และความต้องการของพระภิกษุสูง
วัยที่มภี าวะทุพพลภาพในระดับช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ : กรณีศึกษารายกรณี

๒ ผศ.ดร.เตชภณ ทองเติม

พฤติกรรมการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์
ครัง้ ที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจวิถีใหม่" ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน
2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (Conference
Proceedings)
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับวิถใี หม่เพื่อ
ความยั่งยืน" เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา

จำนวนเงิน
อนุมัติ
1,650

1,650

(๒)
๑. นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ต่อ ๑)
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๓ ผศ.ดร.เตชภณ ทองเติม

๔ ผศ.ดร.เตชภณ ทองเติม

๕ อาจารย์จีระนันท์ วงศ์วทัญญู

ผลงาน

ผลงานการเผยแพร่

รูปแบบการเพิ่มกิจกรรมทางกายสำหรับ
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์
พระภิกษุสูงวัย โดยใช้วิธกี ารวิจัยเชิงปฏิบัติการ ครัง้ ที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
แบบมีส่วนร่วม
เศรษฐกิจวิถีใหม่" ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน
2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (Conference
Proceedings)
การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วย
การประชุมวิชาการวิจัย และนวัตกรรม
รูปแบบการเซิง้ สะไนประยุกต์สำหรับผู้สูงวัยที่มี ระดับชาติ ครัง้ ที่ 1 "นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ภาวะความดันโลหิตสูง
และสังคม" เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2565 ณ
โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกีข้ ้าวฮางงอกต่อ
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและคุณลักษณะ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครัง้ ที่ 15
ทางประสาทสัมผัส
ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน
2565 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน ถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

จำนวนเงิน
อนุมัติ
1,650

1,650

1,650

(๓)
๑. นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ต่อ ๒)
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๓ ผศ.ดร.เตชภณ ทองเติม

๔ ผศ.ดร.เตชภณ ทองเติม

๕ อาจารย์จีระนันท์ วงศ์วทัญญู

ผลงาน

ผลงานการเผยแพร่

รูปแบบการเพิ่มกิจกรรมทางกายสำหรับ
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์
พระภิกษุสูงวัย โดยใช้วิธกี ารวิจัยเชิงปฏิบัติการ ครัง้ ที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
แบบมีส่วนร่วม
เศรษฐกิจวิถีใหม่” ระหว่างวันที่ 16-17
กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (Conference
Proceedings)
การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วย
การประชุมวิชาการวิจัย และนวัตกรรม
รูปแบบการเซิง้ สะไนประยุกต์สำหรับผู้สูงวัยที่มี ระดับชาติ ครัง้ ที่ 1 “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ภาวะความดันโลหิตสูง
และสังคม” เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2565 ณ
โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกีข้ ้าวฮางงอกต่อ
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและคุณลักษณะ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครัง้ ที่ 15
ทางประสาทสัมผัส
ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน
2565 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน ถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

จำนวนเงิน
อนุมัติ
1,650

1,650

1,650

(๔)
๑. นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ต่อ ๓)
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๖ อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์

๗ อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์

๘ อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์

๙ อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์

ผลงาน
การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมปิ ัญญา
ผู้สูงอายุผ่านกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อ
การเรียนรู้ตลาดชีวิตของชุมชนบ้านปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ผลงานการเผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้ง
ที่ 9 ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน
2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัย
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
(ออนไลน์)
การรับรูป้ ระวัตศิ าสตร์ท้องถิ่นกับการ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
ปรับเปลี่ยนและการแสดงออกของชาว
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 53 ในวันเสาร์ที่
ศรีสะเกษ
18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (ออนไลน์)
ตำนานเมืองศรีสะเกษ : การรับรูแ้ ละโลกทัศน์ การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
ทางประวัตศิ าสตร์ของท้องถิ่น
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครัง้ ที่ 3 ระหว่างวันที่
2-3 สิงหาคม 2564 โดยรูปแบบ รูปแบบการ
จัดงานประชุม (ออนไลน์)
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 19 และ
การทำไข่เค็มภูเขาไฟของชุมชนตำบลโนนสูง
ระดับนานาชาติ ครัง้ ที่ 3 ประจำปี 2564
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
(ออนไลน์)

จำนวนเงิน
อนุมัติ
1,650

1,650

1,650

1,650

(๕)
๑. นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ต่อ ๔)
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑๐ อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์

๑๑ อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์

๑๒ อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์

๑๓ อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์

ผลงาน

ผลงานการเผยแพร่

สภาพความหลากหลายทางชีวภาพและ
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นสังคมศาสตร์
วัฒนธรรมจาก "เรื่องเล่า" ของคนในชุมชนบ้าน ครัง้ ที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 มิถุนายน
ละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
2564 ตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับเต็มในรูปแบบ
E-proceedings
รูปแบบเกษตรอินทรีย์วิถีโคกหนองนาโมเดล : การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัย
กรณีศึกษาชุมชนพอเพียงที่เป็นสุขของชุมชน
นครราชสีมา ครัง้ ที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2565 วัน
ตำบลอีเซ และตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรี
เสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 (แบบออนไลน์)
สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติฉลองครบรอบ
วัดบ้านเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด 50 ปี การก่อตั้งสถาบันไทยคดีศึกษา
ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "มองโลกในไทย
มองไทยในโลก" ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564
บทบาทผู้หญิงและผู้ชายในตำนานการสร้าง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564
พระธาตุเมืองจันทร์และปราสาทบ้านปราสาท หัวข้อ "เศรษฐกิจสีเขียวกับพลังการมีส่วนร่วม
ภาคประชาสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ" ในวัน
ศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ อาคารพัชรกิติยา
ภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จำนวนเงิน
อนุมัติ
1,650

1,650

1,650

1,650

(๖)
๑. นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ต่อ ๕)
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑๔ อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์

๑๕ อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์

๑๖ ผศ.ดร.ปิยฉัตร ทองแพง

ผลงาน
"ตำนานการตามช้างเผือก" กับการรับรู้
ประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่นสู่แนวทางพัฒนาใน
จังหวัด ศรีสะเกษ

ผลงานการเผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 2
ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2564 ณ
โรงแรมเดอะเบต เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอ
เมืองจังหวัดสงขลา (แบบออนไลน์)
กระบวนการเรียนรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญา
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
ท้องถิ่นของชุมชนลาวละทายรอบวัดโพธิ์
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครัง้ ที่ 14 และระดับ
ศรีละทายอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นานาชาติ ครัง้ ที่ 1 ความท้าทายทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจทิ ัล :
เฟื่องฟูหรือถดถอย? ในวันที่ 17-18 มิถุนายน
2564
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนกลุ่ม
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
วิสาหกิจผลิตปลาร้าจังหวัดศรีสะเกษ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครัง้ ที่ 15
ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน
2565 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน ถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
รวมทั้งสิ้น (-สองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

จำนวนเงิน
อนุมัติ
1,650

1,650

1,650

26,400

(๗)
๒. นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
-ไม่มีผู้ยื่นขอ๓. ตีพิมพ์เผยแพร่วารสารระดับชาติ TCI ฐาน ๑
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑ อาจารย์ ดร.ทัย กาบบัว
๒ อาจารย์จิรายุ มุสกิ า

๓ อาจารย์ ดร.อัฐพร กิ่งบู

ผลงาน

ผลงานการเผยแพร่

การคัดแยกแอสคติโนมัยสีทที่สร้างสารสีจาก
ดินที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ
การพัฒนาชาสมุนไพรหอมแดงเพื่อสุขภาพที่มี
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ

วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 11 ฉบับที่ 32
กันยายน-ธันวาคม 2564
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย
สยาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
2564
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีที่ 13 มกราคม-ธันวาคม 2564
รวมทั้งสิ้น (-เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

การสร้างภาพความละเอียดสูงจากภาพขนาด
เล็กด้วยเทคนิค IE-T

จำนวนเงิน
อนุมัติ
3,300
3,300

3,300
9,900

(๘)
๔. ตีพิมพ์เผยแพร่วารสารระดับชาติ TCI ฐาน ๒
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑ ผศ.พิศาล สุขขี

๒ อาจารย์ ดร.กนิษฐา อินธิชิต

๓ ผศ.บูรณ์เชน สุขคุ้ม

๔ ผศ.บูรณ์เชน สุขคุ้ม

๕ อาจารย์ทิพย์สุดา กุมผัน

ผลงาน

ผลงานการเผยแพร่

การพัฒนาประสิทธภาพตัวแบบค้นหาเชิง
ความหมายจากเทคนิค Doc2Vec เพื่อ
ประยุกต์ใช้สำหรับการสืบค้นเพลงด้วยเสียง
ร้อง
การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการปลูกพืช
ทางการเกษตรสำหรับภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
บทบาทของผู้หญิงในวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
กูยจังหวัดศรีสะเกษ

วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ตีพิมพ์ 2564 ปีที่
8 ฉบับที่ 2

ประวัตศิ าสตร์ เรื่องเล่า ตำนาน : คุณค่า
บทบาทหน้าที่และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
กูยบ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัด
ศรีสะเกษ
การบ่งชี้จุดเสี่ยงอันตรายบนถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2076 อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธคี วบคุมคุณภาพของ
การเกิดอุบัตเิ หตุ

จำนวนเงิน
อนุมัติ
1,650

วารสารวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน 2564
วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2022)
มกราคม-มีนาคม (ISSN : 2697-6471) Online
วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายนธันวาคม 2564)

1,650

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์ทรวิโรฒ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

1,650

1,650

1,650

(๙)
๔. ตีพิมพ์เผยแพร่วารสารระดับชาติ TCI ฐาน ๒ (ต่อ ๑)
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๖ อาจารย์ ดร.จริยา สายรัตนอินทร์
๗ ผศ.วระเดช ภาวัตเวคิน

๘ อาจารย์พิมพิลา คงขาว

๙ อาจารย์ศิริพร พรแสน

๑๐ ผศ.ธนพล วิทยาสิงห์
๑๑ อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์

ผลงาน
ภาษาและสังคมผ่านการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ
การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร:กรณีขา้ ว

ผลงานการเผยแพร่

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)
วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคมเมษายน 2564)
แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านโอทอปเพื่อการ
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านผ้าไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 41 ฉบับที่ 2
บ้านธาตุน้อย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด
ศรีสะเกษ
การใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 18 ฉบับ
บริโภคอาหารของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) พ.ศ. 2564
ฝากครรภ์ โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี
การรับรูแ้ ละทัศนคติของชาวกูยต่อคำว่ากูย
วารสาร มจร การพัฒนาสังคม ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
กวย หรือส่วย กรณีศึกษาชาวกูยในจ.ศรีสะเกษ กันยายน-ธันวาคม 2564
ฐานะของเมืองขุขันธ์ในประวัตศิ าสตร์ศรีสะเกษ วารสารมนุษย์กับสังคม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
ระหว่าง พ.ศ. 2306-พ.ศ.2481
(มกราคม 2564 -มิถุนายน 2564)

จำนวนเงิน
อนุมัติ
1,650
1,650

1,650

1,650

1,650
1,650

(๑๐)
๔. ตีพิมพ์เผยแพร่วารสารระดับชาติ TCI ฐาน ๒ (ต่อ ๒)
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑๒ อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์

๑๓ อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์

๑๔ ผศ.ธัญวรัตน์ แจ่มใส
๑๕ ผศ.ธัญวรัตน์ แจ่มใส

๑๖ ผศ.ธัญวรัตน์ แจ่มใส

ผลงาน
รูปแบบทางศิลปกรรมของพระพุทธรรูปศิลปะ
พืน้ ถิ่นอีสาน : กรณีศึกษาหลวงพ่อโตวัดบ้าน
จอมพระ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผากับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ไทยพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี พ.ศ. 2515-2563
นโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย
กลไกขับเคลื่อนการจัดการภาวะวิกฤติของการ
บริหารราชการไทย “กรณีสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด 19”
การสร้างกลไกชุมชนที่เอือ้ ต่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมสูงวัยของกลุ่มคนทุกช่วงวัยในชุมชน
เกษตรกรรมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ผลงานการเผยแพร่
วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2564)

จำนวนเงิน
อนุมัติ
1,650

วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคมธันวาคม 2564)

1,650

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2564
วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรม
ท้องถิ่น : ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2564) : กันยายนธันวาคม
วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรม
ท้องถิ่น : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

1,650

รวมทั้งสิ้น (-สองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

26,400

1,650

(๑๑)
๕. ตีพิมพ์เผยแพร่วารสารระดับนานาชาติ ในฐาน ISI หรือ Scopus
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑ อาจารย์อนุชิต อนุพันธ์

๒ อาจารย์ ดร.จริยา สายรัตนอินทร์

๓ ผศ.ดร.ปิยฉัตร ทองแพง

๔ ผศ.ดร.พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์

ผลงาน
A Concept Attainment Model Using CloudBased Mobile Learning to Enhance the
Mathematical Conceptual Knowledge of
Undergraduate Students
Interpretive frameworks for narrative inquiry
studies of English language teaching in Asia :
Displacing the research context?

ผลงานการเผยแพร่
International Journal of Information and
Education Technology, Vol.12, No. 2,
February 2022 (Q4)
Power and Education ฉบับที่ 14 ปีที่ตีพิมพ์
2022 (เมษายน พ.ศ. 2565) เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ SAGE Journals (Q3)

The Impact of Accounting system of Cyber
Journal of Positive School Psychology
Fraud, Ease if Use and Risk Perception on
(ISSN:2717-7564) (Q2)
the Behavior of Using E-Commerce Systems
in the world
Apoptotic induction of the water fraction of
ScienceAsia 47 (2021) (Q2)
Pseuderanthemum palatiferum ethanol
extract powder in Jurkat cells monitored by
FTIR microspectroscopy
รวมทั้งสิ้น (-สามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน-)

จำนวนเงิน
อนุมัติ
5,445

9,075

10,890

10,890

36,300

(๑๒)
หมายเหตุ : ให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับอนุมัติค่าตอบแทนตามประกาศดำเนินการ ดังนี้
๑. ติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๒๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
(ในเวลาราชการเท่านั้น)
๒. เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย
๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๒.๒ สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
๓. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา จะเป็นผูด้ ำเนินการจัดเตรียมให้

