
  

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค คร้ังท่ี 4 ประจําป 2561 

ในการประชุมวิขาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค คร้ังท่ี 5 หัวขอ “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค” 

ระหวางวันท่ี 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ** ปดรับผลงานวันท่ี 31 ต.ค. 61 เวลา 23.59 น. 

1. ประเภท : ประเภทสิ่งประดิษฐ 

ที ่ รหัส ช่ือผลงาน เจาของผลงาน มหาวิทยาลัย 

1 181027 การพัฒนาอากาศยานไรคนขับ RMUTI ภายภาพทางอากาศประยุกตใชการ

ประมวลผลแบบคลาว 

นายศิริชัย ลาภาสระนอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน 

2 181029 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวัดสถานะทางไฟฟา นายกิตตินัน สระสวย มทร.ลานนา 

3 181032 เคร่ืองสกัดนามันงาดําสําหรับวิสาหกิจชุมชน นายนายพิเชษฐ โควตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ 

4 181036 การพัฒนาเคร่ืองกรองนํ้ามันงาดาดวยระบบสุญญากาศ นายนายพิเชษฐ โควตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ 

5 181037 จีซีบี : บล็อกสีจากเศษแกวเพ่ือสิ่งแวดลอม นายประชุม คําพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี 

6 181042 ครีมนวดสมุนไพรแกปวดเมื่อย นางสาวสุนทรี รินทรคํา มทร.ลานนา 

7 181046 ระบบควบคุมการผสมธาตุอาหารส าหรับพืชแบบอัตโนมัต นายบญุญฤทธ์ิ วังงอน มทร.ลานนา พิษณุโลก 

8 181048 หุนยนตดูดฝุนพ้ืนหองเรียน นายจักรกฤษณ เคลือบวัง มทร.ลานนา ตาก 

9 181051 เคร่ืองเพาะเห็ดอเนกประสงคควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนดวยระบบอัตโนมัติ นางสาวคัชรินทร ทองฟก มทร.ลานนา พิษณุโลก 

10 181057 เคร่ืองปดผนึก นายสิทธเดช หมอกมีชัย ม.ราชภัฎรอยเอ็ด 
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2. ประเภท : นวัตกรรม 

ที ่ รหัส ช่ือผลงาน เจาของผลงาน มหาวิทยาลัย 

1 182028 การพัฒนาสื่อการเรียนรูเพ่ือการศึกษางานพทุ ธศิลป อนิมิสเจดีย วัดเจ็ดยอด โดยใช

เทคโนโลยี เสมือนจริง 

นายนพณัฐ วรรณภีร มทร.ลานนา 

2 182030 เกมสสอนวางแผนการเงินดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวชอทิพย นิมิตรกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ 

3 182035 ตูปลูกผักไฮโดรโปนิกสดวยแสงเทียมและเทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ล นางสาวเดือนแรม แพงเกี่ยว มทร.ลานนา พิษณุโลก 

4 182038 กระบวนการผลิตผนังชีวภาพมวลเบาจากตนกัญชง นายธวัชชัย อริยะสุทธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี 

5 182041 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผงจิมม: ซินไบโอติกกลวยหอมทอง นางสาวจิรภา พงษจันตา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

6 182044 สาหรายลดโลกรอน นายครรชิต เงินคําคง มทร.ลานนา 

7 182045 เซ็นเซอรตรวจคัดกรองโรคเกาทแบบพกพาส าหรับระบบสาธารณสุขไทย นายิชิราวุฒิ เพชรเย็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

8 182047 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองพิมพสามมิติสําหรับข้ึนรูปเซรามิก นายวัฒนสันต อุนแกว มทร.ลานนา 

9 182052 นวัตกรรมเตาอบเซรามิกเพ่ือลดระยะเวลาในการตากผลิตภัณฑเซรามิก นายพีรพล พูลสนิท มทร.ลานนา 

10 182055 สับปะรดลูกผสมสายพันธใหม นางรุงนภา ชางเจรจา สถาบันวิจัยเทคโนโลีเกษตร 
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3. ประเภท : งานสรางสรรค 

ที ่ รหัส ช่ือผลงาน เจาของผลงาน มหาวิทยาลัย 

1 182040 งานสรางสรรคผนังดินอัดสําเร็จรูปสําหรับบานดินสมัยใหม นายอมเรศ บกสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี 

2 183031 ผลิตภัณฑเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจากฟางขาว นางวาสนา สิงหดวง มทร.ลานนา พิษณุโลก 

3 183033 ออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑอุนใจสมุนไพร  นางเยาวนาถ นรินทรสรศักด์ิ มทร.ลานนา 

4 183034 บรรจุภัณฑผลิตภัณฑสารสกัดจากสมุนไพร  นางเยาวนาถ นรินทรสรศักด์ิ มทร.ลานนา 

5 183039 การพัฒนาบรรจุภัณฑนํ้าพริกลาบ บานสันผักแค ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย 

นางสาววรรธนะรัตน ไชยวงศ มทร.ลานนา เชียงราย 

6 183043 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบบรรจุภัณฑจากแผนไมดวยแสงเลเซอร นายเอกลักษณ สุมนพันธุ มทร.ลานนา ตาก 

7 183049 ผาทอมือจากเสนดายผสมระหวางเสนดายขนแกะและเสนดายไหมอีร่ี นางสาวญาณิศา โกมลสิริโชค มทร.ลานนา 

8 183050 ระบบจายนา ปุย และวัดความช้ืนแบบอัตโนมัติทางการเกษตร นายสุบิน ใจทา มทร.ลานนา เชียงราย 

9 183053 อุปกรณชวยจุดธูปเทียนอัตโนมัต นายหริพล ธรรมนารักษ มทร.ลานนา เชียงราย 

10 183054 คุกกี้กลวยกรอบ (หอมทองยัดเยียด) นายหริพล ธรรมนารักษ มทร.ลานนา เชียงราย 

11 183056 การออกแบบกลองบรรจุภัณฑส าหรับผลิตภัณฑปลาราอัดกอน นางศศิกาญจน หมอกมีชัย ม.ราชภัฎรอยเอ็ด 

12 183058 กลองคูใจ ผาคูกาย นางณงคนุช นทีพายัพทิศ มทร.ลานนา 

 


