
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการปฏบัิตงิาน   สถาบันวจัิยและพัฒนา

๒ ๕๕ ๗
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 สารจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ตั้งขึ้นพรอมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนหนวยงานเทียบเทาคณะวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงาน
ดานการวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 รายงานประจําปฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูล
ดานการวิจัยและบริการทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
เพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลแกหนวยงานตางๆ 
และหวังเปนอยางยิ่งวาหนวยงานตางๆ จะสามารถเลือกใชประโยชน
จากขอมูลดังกลาวไดไมมากก็นอย
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังคงมุงมั่นพัฒนาตอไปดังวิสัยทัศน 
“สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
พัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ และ
งานบริการวิชาการ เพื่อสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็งและยั่งยืน”

ก

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ค

 คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ ประธาน
 ๒. ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
 ๓. ศาสตราจารย ดร.สุขสันต์ิ หอพิบูลสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
 ๔. นายเวชยันต เฮวสุวนิช กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย สุจิตรา สราวิช กรรมการ
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย กษิด์ิเดช สิบศิริ กรรมการ
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย จันทรเฉิดฉาย สังเกตุกิจ กรรมการ
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ กรรมการ
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา ขันติโกมล กรรมการ
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย มาโนช ริทินโย กรรมการ
 ๑๑. นางสาวอุบล สุริพล กรรมการ
 ๑๒. นางสาวณพรรณ สินธุศิริ กรรมการและเลขานุการ
 ๑๓. นางสาวรัตนากรณ หมีเงิน ผูชวยเลขานุการ



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ง

 บทนํา

การบริหารจัดการงานวิจัยและบริการสังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน
 นับแตพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลบังคับใช ในวันที่ ๑๘  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแยกออกเปน ๙ แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ประกอบดวยวิทยาเขตภาคะวันออกเฉียงเหนือ  วิทยาเขตกาฬสินธุ  วิทยาเขตขอนแกน  วิทยาเขต
สุรินทร  และวิทยาเขตสกลนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเนนดานวิชาชีพ
และเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการ
วิจัย ผลิตครูวิชาชีพใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ตอยอดใหผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา โดยมีพันธกิจ ๔ ดาน
ดังน้ี (๑) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคลอง
กับความตองการของผูรับบริการ (๒) สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสูการผลิตการบริการและสรางมูลคาเพิ่มใหประเทศ (๓) มุงบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม 
(๔) ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม (๕) บริหารจัดการดวยระบบธรรมาภิบาล  
เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานขององคกร  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน      ตั้งขึ้นพรอมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบญัญัติ ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนหนวยงานเทียบเทา คณะวิชา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน  
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานดานการวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของของมหาวิทยาลัย และใหความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้เพื่อใหระบบการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยปรับตัวใหสามารถ
ผสมผสานกับความตองการของสังคม และกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน และสงผลใหงานวิจัย
โดยรวมของมหาวิทยาลัย มีเปาหมายและทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น  

วิสัยทัศน
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และงานสรางสรรค
ที่มีคุณภาพ และงานบริการทางวิชาการเพื่อสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็งและยั่งยืน

พันธกิจ
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหนาที่ดําเนินการและประสานงานวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสูความเปนเลิศ          
ทางวิชาการและเปนที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งใหบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็ง
และยั่งยืน ดวยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร
 ๑. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
  เปาประสงค ๑.๑ มทร.อีสานมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่มีคุณภาพ
    เปนที่ยอมรับในระดับสากล
   ๑.๒ มีระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
 ๒. ดานบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็งและยั่งยืน
  เปาประสงค ๒.๑ สงเสริมการบริการทางวิชาการ แกสังคมอยางมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความ
    ตองการและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
 ๓. ดานการพัฒนาองคกร
  เปาประสงค ๓.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถ
    ดําเนินการไดอยางคลองตัว บรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรที่กําหนด

จ



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 บุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

   
 นางสาวณพรรณ สินธุศิริ ผูชวยศาสตราจารยมาโนช ริทินโย นางสาวอุบล สุริพล
 รองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
 ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายบริการทางวิชาการ

นางสาวศิรันตญา หอรัตนประเสริฐ
หัวหนาสํานักงาน

ฉ



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวภควรรณ  วรรณวัติ
หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา

   
  นางสาวกิตติยาวดี  เกตุนอก นางสาวนันทวันท  ดูสันเทียะ  นางสาวอรอุมา  เปาประจําเมือง 

นางสาวอรุณรักษ  ดีราชรัมย

ช



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวสุภาภรณ  พิมสุขะ
หัวหนาฝายบริการทางวิชาการ

   
  นางอรุณี  มณฑี  นางสาวรจนา  ธนาภานุพงศ  นางศิรินภา  ขันติโกมล 

ซ



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวรัตนาภรณ  หมีเงิน
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

   
 นางสาวกุลนิษฐชา  รานอก นางสาวพรศิริ  จันทปาตี นางสาววีรนุช  กูบโคกกรวด

   
   นางสาวรัตนา  ยี่จอหอ  

ฌ



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 สารบัญ

 หนา
สารจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ค
บทนํา ง
บุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉ
สารบัญ ฎ
ผลงานวิจัย ประจําป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
 - ดานการเกษตร ๑
 - ดานเทคโนโลยี ๑๗
 - ดานวิทยาศาสตร ๒๗
 - ดานบริหาร ๓๗
 - ดานการออกแบบ ๔๓
 - ดานคนพิการ ๔๗
 - ดานสุขภาพ ๕๑
 - ดานทองถิ่น ๕๕
 - ทรัพยสินทางปญญา ๕๙
โครงการวิจัย ประจําป ๒๕๕๖ ๗๑
โครงการบริการทางวิชาการ ประจําป ๒๕๕๖ ๗๙
ภาคผนวก
 โครงการวิจัย ประจําป ๒๕๕๖
  - สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘๙
  - สาขาสังคมศาสตร ศึกษาศาสตร บริหารธุรกิจ และศิลปกรรม ๑๓๕
  - กลุมวิทยาศาสตร ๑๕๓
 ผลงานที่จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ๑๕๗
 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ประจําป ๒๕๕๕
  - นําเสนอในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ระดับชาติ นานาชาติ ๑๖๗
  - ตีพิมพในวารสารระดับชาติ นานาชาติ ๑๙๕
 โครงการบริการทางวิชาการ ประจําป ๒๕๕๕ ๒๐๓

ฎ



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๑

ผลงานวิจัย ประจําป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
ดานการเกษตร



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๒

ผลงานวิจัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
สาขาเกษตรศาสตร

การศึกษารูปทรงและความโปรงพรุนของถานไมที่มีผลตอประสิทธิภาพการใหคาความรอนของถาน
การศึกษาการใชเทียนดําและมะขามในอาหารไกไขตอกระบวนการเมทาบอลิซึมของคอเลสเตอรอล
การประยุกตใชนํ้าสกัดชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจากมันเสนและยูเรียในอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง
ตนแบบกลยุทธการตลาดสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน เพื่อการคาระดับประเทศ  สูความยั่งยืน (กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ
ชุมชนที่มีระดับตํ่ากวา ๓ ดาว ในเขตอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา)
ปจจัยที่มีผลตอการผลิตขาวฮางงอก (ขาวนึ่งงอก)
ผลการใชมันสําปะหลังหมักในสูตรอาหารตอการเจริญเติบโต  การรอดตาย  และผลตอบแทนจากการเลี้ยงกุงกามกราม
การประยุกตใชการเจริญเติบโตทดแทนในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุในแพะพื้นเมืองไทยของเกษตรกรรายยอยในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
การทดสอบองคประกอบผลผลิตและผลผลิตของสายพันธุสบูดําที่เกิดจากการกลายพันธุที่มีอายุ ๒ - ๔ ป ใน ๓ สภาพพื้นที่
การทดสอบองคประกอบผลผลิตและผลผลิตของลูกผสมสบูดําที่ผานการคัดเลือกที่มีอายุ ๒ - ๔ ป ใน ๓ สภาพพื้นที่
การทดสอบองคประกอบผลผลิตและผลผลิตของสายพันธุสบูดําที่เกิดจากการเพิ่มชุดโครโมโซมที่มีอายุ ๒ - ๔ ป ใน ๒ สภาพพื้นที่
ผลิตภัณฑซุปครีมกึ่งสําเร็จรูปจากไรนํ้านางฟา
การใชประโยชนแคโรทีนอยดจากไรนํ้านางฟาเปนสารยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดซั่นในอาหารปลาแฟนซีคารฟ
การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไรนํ้านางฟาในบอดินดวยการควบคุมทางชีววิธี
การพัฒนามาตรฐานไรนํ้านางฟาแชแข็งเพื่อการสงออก
การใชประโยชนจากไรนํ้านางฟาเปนแหลงเสริมโปรตีนและแคโรทีนอยดในสูตรอาหารปลาทอง
การสกัดแอสตาแซนทินและแคโรทีนอยดจากไรนํ้านางฟาใชในอุตสาหกรรม
เทคนิคการผลิต การฟก และการเก็บรักษาไขแหงไรนํ้านางฟา และองคประกอบทางเคมีของตัวออนไรนํ้านางฟาเพื่อใชในเชิงการคา
ศึกษาการเลี้ยงและใชประโยชนไรนํ้านางฟาไทยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี สูเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร
การพัฒนาแผนกลยุทธหมากเมาในจังหวัดสกลนคร
การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงดานาแบบประณีต
วัสดุปลูกที่เหมาะสมตอการพัฒนาหญานวลนอยเพื่อการคาในเขตพื้นที่ชลประทาน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ผลของการทําประมงดวยลอบยืน และขายตอปลาชนิดเดนในลุมนํ้าสงครามตอนลาง
การสํารวจและรวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชใน Genus Antidesma เพ่ือจัดทาฐานขอมูลสาหรับการพัฒนาใชประโยชนตอไป
การศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกิ่งตนอุโลก
การใช -aminolevulinic acid (ALA) ในการสงเสริมการเจริญเติบโตของแหนแดงเพื่อใชเปนปุยพืชสดในนาขาว
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๓

 ชื่อโครงการ การศึกษารูปทรงและความโปรงพรุนของถานไมที่มีผลตอประสิทธิภาพการใหคา
   ความรอนของถาน
 เจาของผลงาน นฤดม ทาดี, ชานนท บุนนท, ศาสตรา บุญมาก
 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 ปริญญานิพนธเรื่องการศึกษารูปทรง และความโปรงพรุนของถานอัดแทงที่มีผลตอ
การเผาไหม จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชความรอนของถาน
อัดแทงรูปทรง รูปทรงสามเหลี่ยมดานเทา รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปทรงหกเหลี่ยมดานเทา 
และรูปทรงกระบอก  จากกระบวนการผลิตถานอัดแทง  โดยใชแปงมันสําปะหลังเปนตัวประสาน
ในอัตราสวน ผงถาน ๑๐ ตอ แปงมันสําปะหลัง ๑.๕ และใชขนาดของเม็ดผงถานที่รอนผาน
ตะแกรงเบอร ๓๐ เสนผาศูนยกลางของรูใน คือ ๕ มิลลิเมตร ๑๐ มิลลิเมตร และ ๑๕ มิลลิเมตร 
ขนาดความยาวของถานอัดแทง คือ ๒.๒๕ เซนติเมตร ๔.๕ เซนติเมตร และ ๙ เซนติเมตร  
 จากการทดสอบและวิเคราะหความแปรปรวน  ซ่ึงพบวาขนาดและรูปทรงของถานอัดแทง
มีผลตออุณหภูมิและระยะเวลาการเผาไหม ที่ความเชื่อมั่นที่ ๙๕ % จากการศึกษาประสิทธิภาพ
การใชงานความรอนของถานอัดแทง ทั้งหมด ๔ รูปทรง และความยาวทั้ง ๓ ขนาด ผลสรุปวา
ถานอัดแทงรูปทรงหกเหล่ียมดานเทา ขนาดความยาว ๔.๕ เซนติเมตร มีประสิทธิภาพการใชงาน
ความรอนสูงที่สุดเทากับ ๑๐.๓๗ % กลุมผูจัดทําไดนําถานอัดแทง ที่มีประสิทธิภาพการใชงาน
ความรอนสูงท่ีสุดมาทดลองประสิทธิภาพการใชงานความรอนซ้ําแบบเดิม โดยเปล่ียนแปลงความ
โปรงพรุนของรูกลางถานอัดแทง ๒ ขนาด คือ ๕ มิลลิเมตร และ ๑๕ มิลลิเมตร ผลการทดสอบ 
คือ ถานอัดแทงรปูทรงหกเหลี่ยมดานเทา ขนาดความยาว ๔.๕ เซนติเมตร ที่ความโปรงพรุน
ของรูกลาง ๑๕ มิลลิเมตร มีคาประสิทธิภาพการใชงานความรอนของถานอัดแทงสูงสุด คือ 
๑๐.๗๔ % ดังน้ันถานอัดแทงรูปทรงหกเหล่ียมดานเทา ขนาดความยาว ๔.๕ เซนติเมตร ท่ีความ
โปรงพรุนของรูกลาง ๑๕ มิลลิเมตร จึงเหมาะแกการผลิตใชงานมากที่สุด

 ชื่อโครงการ การศึกษาการใชเทียนดําและมะขามในอาหารไกไขตอกระบวนการเมทาบอลิซึม
   ของคอเลสเตอรอล
 เจาของผลงาน ศศิพันธ วงศสุทธาวาส, ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ, เฉลิมพล เยื้องกลาง, เสมอใจ บุรีนอก, กนกอร นักบุญ
 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาถึงผลของการเสริม เมล็ดเทียนดํา เนื้อมะขาม และ
เมล็ดเทียนดํารวมกับเนื้อมะขามในอาหารไกไขตอสมรรถภาพการผลิตของไกไข  คุณภาพ
ของไข ความเขมขนของคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด และไลโปโปรตีนในไกไข โดย
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomized design; CRD) 

ใชไกไข อายุ 18 สัปดาห จํานวน 60 ตัว แบงออกเปน 4 กลุม (ซํ้าละ 15 ตัว) 
 การทดลองครั้งนี้สรุปไดวาการเสริมเมล็ดเทียนดํารอยละ 1 จะสงผลตอคาความ
เขมขนของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในไขแดง ตับ และซีร่ัมลดลงต่ําสุด เม่ือเทียบกับ
ทุกกลุมทดลองอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P<๐.๐๑) และยังพบวาการเสริมเมล็ดเทียนดํา
ท่ีรอยละ ๑ จะสงผลตอการกินไดลดลง แตไมสงผลกระทบตอผลผลติไข อัตราการเปล่ียน
อาหารเปนไข คาฮอกยูนิท คะแนนสีของไขแดง ดัชนีไขขาว ดัชนีไขแดง และความหนา
เปลือกไข จากการทดลองคร้ังน้ีแสดงใหเห็นวาการเสริมเมล็ดเทียนดํา เน้ือมะขาม และเมล็ด
เทียนดํารวมกับมะขามสามารถลดปริมาณความเขมขนของคอเลสเตอรอลในไขแดงได ซึ่ง
เปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูบริโภคที่มีความสนใจในการบริโภคไขที่มีคอเลสเตอรอลตํ่า
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๔

 ชื่อโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจากมันเสนและยูเรียในอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง
 เจาของผลงาน ชํานาญวิทย พรมโคตร, นนทศักดิ์ เปยมผล, พีรพจน นิติพจน, สมจิตร กันธาพรม,
   วรเมธ ภูสามารถ, ศราวุธ ดวงมะวงศ
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของขนาดอนุภาคมันเสน และระดับของยูเรียในอาหารขน
ตอปริมาณการกินอาหารได การยอยไดของโภชนะ และการผลิตจุลินทรียโปรตีน ในโคเนื้อ ดังนี้
 งานทดลองที่ ๑ : ใชโคทดลองเปนโคเน้ือพันธอุเมริกันบารมันพันธุแทเพศเมียไมทอง จํานวน 
๖ ตัว เพื่อเขาการทดลองรับอาหารขน ๖ สูตร ในระดับ ๑.๕ เปอรเซ็นตนํ้าหนักตัวตอวัน ใหฟางขาว
เปนอาหารหยาบ ผลการทดลองพบวาสัตวกินอาหารขนไดลดลง (P<๐.๐๕) เม่ือไดรับอาหารขนท่ีมีมันเสน
บดละเอียด ขนาดอนุภาคของมันเสน ระดับยูเรียในอาหารขน และปฏิสัมพันธระหวางอนุภาคของมันเสน
กับระดับยูเรียในอาหารขนไมมีผลกระทบตอปริมาณการกินอาหารได โคท่ีไดรับมันเสนบดละเอียดในอาหารขน
มีการยอยไดของวัตถุแหงเพิ่มขึ้น (P<๐.๐๕) เมื่อเปรียบเทียบกับมันเสนไมบด ในขณะที่ระดับยูเรีย
ในอาหารขนที่เพิ่มขึ้น ทําใหการยอยไดของเยื่อใยชนิด NDF เพิ่มขึ้น (P<๐.๐๕) ปฏิสัมพันธระหวาง
อนุภาคของมันเสน และระดับยูเรียในอาหารขนไมมีผลตอการยอยไดของโภชนะ ความเขมขนของแอมโมเนีย-
ไนโตรเจน กรดไขมันระเหยไดงายในกระเพาะหมักระดับยูเรียในเลือด และผลผลิตจุลินทรียโปรตีนเพ่ิมข้ึน
(P<๐.๐๕) ตามระดับยูเรียที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ขนาดอนุภาคของมันเสน และปฏิสัมพันธระหวางขนาด
อนุภาคและระดับยูเรียในอาหารขนไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาในกระเพาะหมัก
 งานทดลองที่ ๒ : เปนการทดลองในหลอดทดลอง โดยใชโคเน้ือเพศเมียพันธอุเมริกันบารมัน
๒ ตัว ใหกินฟางเปนอาหารหยาบ และไดรับอาหารขนท่ีมีสวนประกอบของมันเสนและยูเรีย ผลการทดลอง
พบวา อาหารขนที่มียูเรียระดับ ๓.๕ เปอรเซ็นต ใผผลผลิตแกสสูงกวาอาหารขนสูตรอื่นๆ ซึ่งปริมาณ
แกสที่มากขึน้บงชี้วา อาหารนั้นสามารถยอยในกระเพาะหมักไดมาก
 จากผลการทดลองท้ัง ๒ งานทดลอง สามารถสรุปไดวา ขนาดอนุภาคมันเสนแบบละเอียดสามารถเพ่ิมการยอยไดของวัตถุแหง 
และระดับยูเรียในอาหารขน ๓.๕ เปอรเซ็นต ทําใหการยอยไดของวัตถุแหง และเยื่อใยชนิด NDF เพิ่มขึ้น และยังชวยใหระบบ
นิเวศวิทยาในกระเพาะหมักดีขึ้น คือ ระดับแอมโมเนีย-ไนโตรเจน กรดไขมันระเหยไดงาย และประชากรแบคทีเรียเพิ่มมากขึ้น

 ชื่อโครงการ การประยุกตใชนํ้าสกัดชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 เจาของผลงาน ปยนันท ชมนาวัง, ปยะพงษ บุญสรรค, ชาญณรงค ชมนาวัง, มัลลิกา ธีระกุล,
   ณัฐพงษ ศรีสมุทร, รัฐพล มีลาภสม, วรรณพล พิมพะสาลี
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษากระบวนการผลิตนํ้าสกัดชีวภาพ องคประกอบทาง
โภชนาการ และประสิทธิภาพท่ีมีตอพืชของน้ําสกัดชีวภาพแตละสูตรท่ีผลิตได จากผลการวิจัยใชหัวเช้ือ
จุลินทรียดิน เช้ือจุลินทรียจากอีเอ็ม และ สารเรง พด.๒ เปรียบเทียบกับตํารับควบคุมไมใชหัวเช้ือ
จุลินทรีย ในถังหมักขนาด ๔๐ ลิตร เม่ือนําน้ําสกัดชีวภาพท่ีใชหัวเช้ือดิน และใชเศษปลาเปนวัตถุดิบ
มาทดสอบกับพืชปลูก ๓ ชนิด คือ คะนา ถ่ัวฝกยาวและขาวโพด ท่ีอัตราการเจือจางน้ําสกัดชีวภาพ 
๑:๒๐, ๑:๔๐, ๑:๖๐, ๑:๘๐ และ ๑:๑๐๐ พบวาคะนาท่ีอัตราเจือจางน้ําสกัดชีวภาพ ๑:๖๐ ในวันท่ี 
๕๐ ของการปลูก ใหผลผลิตสดเฉล่ียมากท่ีสุด แตผลผลิตน้ําหนักแหงเฉล่ียมากท่ีสุดในวันท่ี ๔๐ ของ
การปลูก ในขาวโพดน้ําหนักตนสดและตนแหงเฉล่ียมีคามากท่ีสุดท่ีอัตราเจือจาง ๑:๔๐ สวนฝกสด
และฝกแหงเฉล่ีย มีคามากท่ีสุดท่ีอัตราเจือจาง ๑:๘๐ ในการปลูกถ่ัวฝกยาวพบวาน้ําหนักตนสดและ
ตนแหงเฉล่ีย น้ําหนักฝกสดและฝกแหงเฉล่ีย มีคามากท่ีสุดท่ีอัตราเจือจาง ๑:๑๐๐ ทุกพืชปลูกผลผลิต
ท่ีไดเม่ือเปรียบเทียบกับการไมใสปุยมีคาสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทุกระดับการเจือจางปุย จากน้ันทําการ
วิเคราะหดินหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตพบวามีคาความเปนกรด-ดางอยูในชวง ๕.๒๖-๕.๓๓ ปริมาณ
ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม ไนโตรเจนและอินทรียวัตถุอยูในชวง ๑๑๑.๘๓-๑๓๔.๓๒ ppm, ๑๘๓.๓๓-
๒๒๕.๗๓ ppm, ๐.๑๒-๐.๑๙% และ ๑.๓๕-๑.๕๙% ตามลําดับ รวมท้ังทําการวิเคราะหความ
หนาแนนดิน คาปริมาณไนโตรเจนที่นํามาใชประโยชนไดและมวลชีวภาพจุลินทรียดินพบวามีคา
อยูในชวง ๑.๒๖-๑.๘๑ mg/g soil, ๒๘.๒๕-๔๙.๖๙% และ ๑.๓๓-๑.๕๐ mg/g soil ตามลําดับ
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 ชื่อโครงการ ตนแบบกลยุทธการตลาดสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน เพื่อการคา
   ระดับประเทศ  สูความยั่งยืน (กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑชุมชนที่มีระดับตํ่ากวา ๓ ดาว 
   ในเขตอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา)
 เจาของผลงาน ฉัตรชัย อินทสังข, ปวีณา อาจนาวัง
 หนวยงาน  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ เปนการศึกษา เรื่อง ตนแบบ กลยุทธการตลาด สําหรับ
พัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน เพ่ือการคาระดับประเทศ สูความย่ังยืน (กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ
ชุมชนที่มีระดับตํ่ากวา 3 ดาว ในเขตอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา) มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาตนแบบกลยุทธทางการตลาดสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน เพื่อหาชองทาง
การจัดจําหนายและเพิ่มยอดขายใหสมาชิก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ใหไดรับมาตรฐานระดับ
ประเทศ ซ่ึงกลุมตัวอยาง คือ ผูผลิตวิสาหกิจชุมชน ท่ีผานกระบวนการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากคณะกรรมการไดจํานวน ๒ กลุม คือ บานคลองทราย
และบานวังไผ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและพัฒนา คือ การฝกอบรมกลยุทธดานการตลาด จากภาค
ทฤษฎีลงสูการปฏิบัติ ผลการวิจัยและพัฒนา ตนแบบการบริหารกลยุทธการตลาด สําหรับพัฒนา
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน เพ่ือการคาระดับประเทศสูความย่ังยืน ประกอบดวย ๓ สวนหลัก ดังน้ี
 ๑. ผูนําหนวยงานภาครัฐ ที่ตองถายทอดองคความรู ศาสตรวิชาการแขนงตางๆ 
ลงสูชุมชน
 ๒. ผูนําชุมชนที่มีภาวะผูนํา (Leadership) มุงมั่น ตั้งใจ ตระหนักในการเปน
ผูประกอบการ มีการบริหารกิจการอยางเปนระบบ
 ๓. ความรวมมือ รวมใจและการดําเนินงานอยางเขมแข็งเต็มที่ โดยมีเปาหมาย วัตถุ-
ประสงคตรงกันที่มาจากการยอมรับรวมกัน 

 ชื่อโครงการ ปจจัยที่มีผลตอการผลิตขาวฮางงอก (ขาวนึ่งงอก)
 เจาของผลงาน กรรณิการ หวยแสน, จิระพันธ หวยแสน, หนูเดือน สาระบุตร, พัฒนา พึ่งพันธุ
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการผลิตขาวฮางงอกจากขาวเจา
พันธุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ โดยศึกษา ๒ ปจจัย ดังนี้ ปจจัยที่ ๑ คือ อุณหภูมิบม ๓๐, ๔๐ 
และ ๕๐ องศาเซลเซียส ปจจัยที่ ๒ คือ ระยะเวลาบมที่ ๒๔, ๓๖ และ ๔๘ ชั่วโมง   
จากผลวิจัยขาวฮางงอกจากขาวเหนียวพันธุ กข๖ จะเห็นปจจัยศึกษาสองปจจัย สงผลกระทบ
ตอคาความสวาง ความยืดหยุน และคาความเกาะติดกัน (p≤๐.๐๕) โดยขาวฮางงอก
การแชเย็น 5๕ องศาเซลเซียส ผานการทําแหงดวยเครื่องอบแหงแบบถาด มีปริมาณ
นํ้าตาลรีดิวซ และแปงทนยอยดวยเอนไซม มีคาสูงสุด ๔๔๑.๕๘ มิลลิกรัมตอกรัม และ 
๑.๔๖ มิลลิกรัมตอ ๑๐๐ กรัมนํ้าหนักแหง ตามลําดับ แตไมมีผลตอปริมาณสารกาบา 
มีคาอยูในชวง ๒๑.๑๘ ถึง ๒๔.๒๘ มิลลิกรัมตอ ๑๐๐ กรัมนํ้าหนักแหง นอกจากนี้
ขาวฮางงอกผานเคร่ืองทําแหงแบบถาดใหสารฟนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
สูงกวาเคร่ืองอบแหงแบบอินฟราเรด อยางไรก็ตาม ผูบริโภคใหคะแนนการยอมรบัรวมท้ัง
ขาวฮางงอกจากขาวเหนียวพันธุ กข๖ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ
คะแนนชอบถึงชอบมาก (p>๐.๐๕)
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 ชื่อโครงการ ผลการใชมันสําปะหลังหมักในสูตรอาหารตอการเจริญเติบโต  การรอดตาย  และ
    ผลตอบแทนจากการเลี้ยงกุงกามกราม
 เจาของผลงาน บุญถม ทับสมบัติ, เกษม เชตะวัน
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

 ผลของมันสําปะหลังหมักกับเช้ือรา Aspergillus oryzae และเช้ือยีสต Candida ultilis 
ตอการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และผลตอบแทนจากการเลี้ยงกุงกามกราม ใชแผน
การทดลองแบบสุมสมบูรณ Completely Randomized Design (CRD) ดวยกระบวนการหมัก
สูตรอาหารตางกัน ๔ ชุดการทดลอง การทดลองละ ๓ ซํ้า วัตถุดิบที่ใชเหมือนกัน คือ ปลาปน 
กากถ่ัวเหลือง มันบด ยูเรีย น้ํามันปาลม และพรีมิกซ ระยะเวลาในการหมัก ๗ วัน สวนน้ํามันปาลม 
และพรีมิกซ จะใชผสมกับวัตถุดิบอาหารทั้งหมดของการทดลองที่ ๑ - ๓ ในวันประกอบสูตร
อัดเม็ดอาหาร เปอรเซ็นตโปรตีนในสูตรอาหาร ๓๐ เปอรเซ็นต ปลอยลูกกุงกามกรามน้ําหนักเฉล่ีย 
๕.๘๐±๑.๖๙ กรัมตอตัว ความยาวเฉล่ีย ๙.๐๑±๐.๖๓ เซนติเมตรตอตัว ในกระชังไนลอนสีฟา
ขนาด ๕ x ๕ x ๑ เมตร จํานวน ๑๒ กระชัง พบวา อาหารสําเร็จรูป (ชุดควบคุม) ใหผลดีที่สุด
มากกวาชุดการทดลองอื่นๆ คือ เจริญเติบโตดานนํ้าหนักเฉลี่ย ๓๖.๗๔±๗.๖๖ กรัม อัตรา
การเจริญเติบโตเฉล่ียตอตัวตอวัน ๐.๔๑±๐.๐๖ กรัมตอตัวตอวัน ผลตอบแทนจากการขายผลผลิต
เฉลี่ยตอกระชัง ๕๔๐.๖๒±๑๓๘.๕๖ บาท ผลตอบแทนจากการขายผลผลิตเฉลี่ยตอกิโลกรัม 
๑๓๓.๘๗±๓๓.๑๑ บาท ทุกชุดการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P>๐.๐๕) 
สวนความยาวเฉล่ีย ๑๓.๙๓±๐.๗๖ เซนติเมตร อัตราการรอดตายเฉล่ีย ๔๗.๕๓±๑.๕๐ เปอรเซ็นต 
ผลผลิตเฉล่ียตอกระชัง ๕.๖๐±๐.๕๓ กิโลกรัม และอัตราการแลกเน้ือมีคาต่ําท่ีสุดคือ ๔.๗๕±๐.๔๔ 
ซ่ึงมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญกับบางชุดการทดลอง (P<๐.๐๕) แสดงใหเห็นวา
การใชมันสําปะหลังหมักแตละสูตรมีผลใกลเคียงกับอาหารสําเร็จรูปกุงกามกราม

 ชื่อโครงการ การประยุกตใชการเจริญเติบโตทดแทนในการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการสืบพันธุในแพะ 
             พื้นเมืองไทยของเกษตรกรรายยอยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 เจาของผลงาน จารึก ณัฏฐากรกุล, ทองปก ทับสมบัติ, ศราวุฒิ ดวงมะวงศ, สมจิตร กันธาพรม, จักรกฤษณ เยรัมย 
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

 วัตถุประสงคในการวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือประยุกตใชการเจริญเติบโตทดแทน โดยวิธีการใหอาหาร
แบบขั้นบันไดในการนําไปใชเพิ่มความสมบูรณพันธุของแพะ ใชแพะพื้นเมืองไทยเพศเมียนํ้าหนัก
เฉลี่ย ๑๕ กิโลกรัม จํานวน ๒๔ ตัว จากนั้นสุมแพะเพศเมีย ๓ กลุม คือ กลุมที่ ๑ (Control) 
ใหอาหารตามความตองการโภชนะของแพะในระยะวัยเจริญพันธุ กลุมท่ี ๒ ใหอาหารแบบข้ันบันได 
(Stair-step ๑) และ กลุมท่ี ๓ ใหอาหารแบบข้ันบันได (Stair-step ๒) จากผลการทดลองพบวาการกินได
ของอาหารหยาบ อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารของแพะกลุม ๓ ดีกวาแพะ
กลุม ๑ (P<๐.๐๕) สวนคาโลหิตวิทยาพบวาคา Glucose ของแพะกลุม ๒ และ ๓ หลังจาก
ใหอาหาร ๔ ช่ัวโมงสูงกวากลุมท่ี ๑ (P<๐.๐๕) สวนคา BUN ไมแตกตางกัน (P>๐.๐๕) ระดับของ 
NEFA ในระยะวงรอบการเปนสัดครั้งที่ ๒ พบวาคา NEFA ของแพะกลุม ๓ มีคานอยกวาแพะ
กลุมท่ี ๑ (P<๐.๐๕) สวนคาของฮอรโมน Insulin ท่ีพบในแพะกลุมท่ี ๓ มีระดับท่ีสูงกวากลุมท่ี ๑ 
(P<๐.๐๕) ในสวนของจํานวนฟอลลิเคิลท่ีมีขนาด ๔ - ๖ และ >๗ มม. ในแพะกลุมท่ี ๓ มีจํานวน
มากกวากลุมท่ี ๑ และพบวาจํานวนของโอโอไซตท่ีมีคุณภาพดีท่ีไดจากฟอลลิเคิลขนาด ๑ - ๓, ๔ - ๖ 
และ ≥๗ มม. ในแพะกลุม ๓ มีจํานวนมากกวากลุมท่ี ๑ และ ๒ (P<๐.๐๕) นอกจากน้ันแลวคาดัชนี
ในการแบงเซลล (% PCNA labeling index) ในเนื้อเยื่อชั้นกรานูโลซาและชั้นทีกาของรังไข
ในแพะกลุมท่ี ๒ และ ๓ มีคาสูงกวาในแพะกลุมท่ี ๑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<๐.๐๕) ดังน้ัน
การใหอาหารแบบข้ันบันไดโดยการจํากัดอาหารเปนเวลา ๒๑ วัน และการใหอาหารเพ่ิมข้ึนเปนเวลา 
๒๑ วัน สงผลดีตอการเจริญเติบโตทดแทน สุขภาพ และความสมบรูณพันธุของแพะพ้ืนเมืองไทย
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 ชื่อโครงการ การทดสอบองคประกอบผลผลิตและผลผลิตของสายพันธุสบูดําที่เกิดจาก
   การกลายพันธุที่มีอายุ ๒ - ๔ ป ใน ๓ สภาพพื้นที่ 
 เจาของผลงาน ธีรพันธ บัญญัติรัชต, อริยาภรณ พงษรัตน, อรวรรณ รักสงฆ, สุดารัตน สกุลคู
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

 จากการศึกษาองคประกอบผลผลิตและผลผลิตของสายพันธุกลายพันธุสบูดําท่ีมีอายุ ๓ ป 
จํานวน ๙ พันธุ กับพันธุเปรียบเทียบ (ทาพระ) ๑ พันธุ ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี กาฬสินธุ และสกลนคร 
พบวา การเปรียบเทียบระหวางจังหวัดองคประกอบผลผลิตและผลผลิต ปลูกในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี : กาฬสินธุ : สกลนคร จํานวนผลรวม (๗๑๕ : ๓๘๔ : ๔๑๕) น้ําหนักผลรวม (กรัม) 
(๑,๗๓๕ : ๗๙๘ : ๑,๐๔๖) จํานวนเมล็ดรวม (๑,๗๒๔ : ๘๔๔ : ๑,๐๗๘) น้ําหนักเมล็ดรวม (กรัม) 
(๑,๐๙๗ : ๔๗๑ : ๕๗๘) จํานวนชอรวม (๑๔๐ : ๗๓ : ๑๗๕) จํานวนผลตอชอ (๕.๓ : ๕.๐ : ๒.๔) 
เปอรเซ็นตการกะเทาะ (๖๒.๐ : ๕๘.๐ : ๕๔.๙) มีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ ๐.๐๑ 
(P<๐.๐๑) ยกเวนนํ้าหนัก ๑๐๐ เมล็ด (กรัม) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางทรีตเมนต (สายพันธุกลายพันธุ) พบวา องคประกอบผลผลิตและผลผลิต มีความแตกตางกัน
ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๑ (P<๐.๐๑) ยกเวนนํ้าหนัก ๑๐๐ เมล็ด (กรัม) และเปอรเซ็นต
การกะเทาะ โดยท่ีสายพันธุเบอร ๑๕ ใหคาเฉล่ียสูงสุดของจํานวนผลรวม (๗๗๙) น้ําหนักผลรวม 
(กรัม) (๑,๘๘๘) จํานวนเมล็ดรวม (๒,๐๑๐) นํ้าหนักเมล็ดรวม (กรัม) (๑,๑๖๒) จํานวนชอรวม 
(๑๙๖) จํานวนผลตอชอ (๔.๙) การเปรียบเทียบปฏิกิริยาระหวางจังหวัดท่ีทดสอบกับทรีตเมนต พบวา 
องคประกอบผลผลิตและผลผลติไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบเปอรเซ็นตน้ํามัน
และปริมาณไขมันของทรีตเมนต พบวา ปริมาณไขมันมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 
๐.๐๑ (P<๐.๐๑) โดยที่สายพันธุเบอร ๑๕ ใหปริมาณไขมันสูงสุด ๓๕๒.๖ กรัม สวนเปอรเซ็นต
ไขมันในแตละทรีตเมนตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

 ชื่อโครงการ การทดสอบองคประกอบผลผลิตและผลผลิตของลูกผสมสบูดําที่ผานการคัดเลือก
   ที่มีอายุ ๒ - ๔ ป ใน ๓ สภาพพื้นที่
 เจาของผลงาน ธีรพันธ บัญญัติรัชต, วิเชียร อุนเรือน, อริยาภรณ พงษรัตน, อรวรรณ รักสงฆ, สุดารัตน สกุลคู
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

 จากการศึกษาองคประกอบผลผลิต และผลผลิตของพันธุลูกผสมที่มีอายุ ๓ ป จํานวน 
๙ พันธุ ไดแก พันธุลูกผสม ๒๕x๔, ๓๑x๘, ๓x๓๐, ๒๕x๑๖, ๕x๔, ๓๑x๕, ๔x๗, ๒๕x๒๔, 
๒๙x๒๕) และพันธุเปรียบเทียบ (ทาพระ) ๑ พันธุ ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี กาฬสินธุ และสกลนคร
พบวาการเปรียบเทียบระหวางจังหวัด องคประกอบผลผลติและผลผลติไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหวางทรีตเมนตพบวาพันธุลูกผสม ๔ x๗ ใหคาเฉลี่ยสูงสุดของจํานวน
ผลรวม น้ําหนักผลรวม (กรัม) จํานวนเมล็ดรวม น้ําหนักเมล็ดรวม(กรัม) และเปอรเซ็นตการกะเทาะ 
เทากับ ๑๐๐๖, ๒๓๗๐, ๒๕๖๙,๑๕๐๔ และ ๖๒.๔ ตามลําดับ สวนคาเฉล่ียจํานวนผลตอชอ และ
น้ําหนัก ๑๐๐ เมล็ด ไมมีความแตกตางทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบปฏิกิริยาระหวางจังหวัดกับทรีตเมนต 
(พันธุลูกผสม) พบวา จํานวนผลรวม น้ําหนักผลรวม (กรัม) จํานวนเมล็ดรวม น้ําหนักเมล็ดรวม (กรัม) 
จํานวนชอรวม และเปอรเซ็นตการกะเทาะ มีความแตกตางทางสถิติ (P< ๐.๐๑) โดยพันธุลูกผสม 
๕x๔ ที่จังหวัดอุบลราชธานีมีคาเฉลี่ยของจํานวนผลรวม นํ้าหนักผลรวม (กรัม) จํานวนเมล็ดรวม 
น้ําหนักเมล็ดรวม (กรัม) มีคาเทากับ ๑๒๒๙, ๒๙๒๑, ๓๐๗๑ และ ๑๘๗๔ ตามลําดับ สวนพันธุ
ลูกผสม ๒๙x๒๔ ท่ีจังหวัดอุบลราชธานีใหคาเฉล่ียสูงสุดของจํานวนชอ (๒๑๗) สําหรับพันธุลูกผสม 
๔x๗ ท่ีจังหวัดอุบลราชธานีใหคาเฉล่ียเปอรเซ็นตการกะเทาะสูงสูด (๖๖.๗) สวนลักษณะอ่ืนๆ เชน 
จํานวนผลตอชอและน้ําหนัก ๑๐๐ เมล็ด ไมมีความแตกตางทางสถิติ และเม่ือเปรียบเทียบเปอรเซ็นต
นํ้ามันและปริมาณนํ้ามันตอแปลงของพันธุ พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
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 ชื่อโครงการ การทดสอบองคประกอบผลผลิตและผลผลิตของสายพันธุสบูดําที่เกิดจากการเพิ่มชุด
              โครโมโซมที่มีอายุ ๒ - ๔ ป ใน ๒ สภาพพื้นที่
 เจาของผลงาน อรวรรณ รักสงฆ, อริยาภรณ พงษรัตน, ธีรพันธ บัญญัติรัชต, สุดารัตน สกุลคู, วิเชียร อุนเรือน  
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

 สบูดําเปนพืชพลังงานชนิดหนึ่งที่มีพื้นฐานทางพันธุกรรมแคบ ซึ่งเปนเหตุใหผลผลิตตํ่า 
การกลายพันธุโดยการเพ่ิมชุดโครโมโซมเปนวิธีหน่ึงท่ีสามารถสรางความแปรปรวนทางพันธุกรรม 
ใหกับประชากรเพื่อใชในงานปรับปรุงพันธุ โคลชิซีน (Colchicine) เปนสารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช
ในการเพิ่มชุดโครโมโซม การศึกษาในครั้งนี้ใชสวนของเมล็ดและตนกลาที่มีอายุ ๓ วัน มาแช
ในสารละลายโคลชิซีน และใชสวนของยอดออนที่มีอายุ ๑ เดือน โดยวิธีการหยดยอดดวย
สารละลายโคลชิซีนในความเขมขน ๐, ๐.๐๕, ๐.๑๐, ๐.๑๕ และ 0.20% เปนเวลานาน ๔๘ ช่ัวโมง 
ผลการทดลอง พบวา วิธีการแชตนกลาท่ีมีอายุ ๓ วัน ในสารละลายเขมขน ๐.๐๕% เปนวิธีการท่ีสามารถ
ชักนําใหเกิดตนเททระพลอยด (tetraploid) และมิโซพลอยด (mixoploid) และไดมีการนําตน
ท่ีเพ่ิมชุดโครโมโซมจํานวน ๙ ตน ไปปลูกทดสอบองคประกอบผลผลิตและผลผลิตใน ๒ สภาพพ้ืนท่ี 
คือ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผลการทดสอบ พบความแตกตางของขนาดปากใบ (stomata) จํานวนก่ิงแรกตอตน และจํานวนดอก
ตอชอ ระหวางตนปกติและตนกลายพันธุ นอกจากน้ียังพบวาผลออนจากตนท่ีกลายพันธุรวงหมด
กอนจะพัฒนาสมบูรณ ทําใหไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได ประกอบกับไดเกิดเหตุการณไฟไหม
ที่แปลงทดสอบพันธุที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กอใหเกิดความเสียหายจนกระทั่งไมสามารถ
ดําเนินการทดลองตอไปไดอีก อยางไรก็ตาม พื้นที่ทดสอบที่จังหวัดกาฬสินธุ ที่ยังคงอยูสามารถ
ใชประโยชนดานการเรียน การสอนแกนักศึกษาและผูที่สนใจทั่วไปได

 ชื่อโครงการ ผลิตภัณฑซุปครีมกึ่งสําเร็จรูปจากไรนํ้านางฟา
 เจาของผลงาน สุภกาญจน พรหมขันธ, ศุกฤชชญา เหมะธุลิน
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณคาทางโภชนาการและสารอาหารสําคัญในไรน้ํานางฟา 
สภาวะท่ีเหมาะสมในการอบแหงไรน้ํานางฟา และพัฒนาผลิตภัณฑซุปครีมก่ึงสําเร็จรูปจากไรน้ํานางฟา โดย
จากการศึกษาคุณภาพของไรน้ํานางฟาสายพันธุสิรินธรท่ีเพาะเล้ียงภายในฟารม สาขาวิชาประมง คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พบวา มีความช้ืน รอยละ 
๙๐.๘๙ โปรตีน รอยละ ๖๔.๘๓ ไขมัน รอยละ ๕.๕๖ เถา ๑๓.๕๖ และคารโบไฮเดรต รอยละ ๑๖.๐๓ และ
จากผลการศึกษาเปรียบวิธีการอบแหงแบบตูอบลมรอนและการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง พบวา ไรน้ํานางฟา
อบแหงจากการอบแหงแบบแชเยือกแข็งมีคุณภาพดีกวาไรน้ําอบแหงแบบตูอบลมรอน โดยมีคาความช้ืน 
โปรตีน ไขมัน เถา และคารโบไฮเดรต เทากับ ๑.๖๖, ๖๙.๕๕, ๙.๔๔, ๑๑.๔๘ และ ๙.๕๓ ตามลําดับ มีคาสี  
L*, a*, b* , C* และ ho ๖๘.๐๙, ๒.๕๙, ๑๙.๘๒, ๑๙.๙๙ และ ๘๒.๕๖ ตามลําดับ สวนคาคุณภาพทางจุลินทรีย 
พบวา ไรน้ํานางฟาท่ีผานการอบแหงแบบแชเยือกแข็ง พบจํานวนจุลินทรียท้ังหมด ๘๐๐ โคโลนีตอกรัม 
แตไมพบ ยีสต รา และโคลิฟอรม และจากการพัฒนาสูตรซุปครีมก่ึงสําเร็จรูปจากไรน้ํานางฟา โดยจัดส่ิงทดลอง
แบบ Mixture Design ปจจัยท่ีศึกษารอยละของไรน้ํานางฟา แปงมันฝร่ัง และครีมเทียม โดยมีส่ิงทดลอง 
๕ ส่ิงทดลอง จากการคัดเลือกสูตรท่ีเหมาะสมโดยใชพ้ืนท่ีผิวตอบสนอง (RSM) พบวา สูตรท่ีเหมาะสม
ประกอบดวย ไรน้ํานางฟาอบแหงรอยละ ๕ แปงมันฝร่ังรอยละ ๒๕ ครีมเทียมรอยละ ๓๐ นมผงรอยละ 
๒๐ น้ําตาลทรายบดรอยละ ๑๒ เกลือรอยละ ๔ ชีสผงรอยละ ๑ และผงปรุงรส รอยละ ๓ โดยผลิตภัณฑซุปครีม
ก่ึงสําเร็จรูปจากไรน้ํานางฟาท่ีพัฒนาได มีโปรตีนรอยละ ๑๑.๓๕ ความช้ืนรอยละ ๘.๑๖ เถารอยละ ๖.๔๙ 
ไขมันรอยละ ๗.๓๐ คารโบไฮเดรตรอยละ ๖๖.๗๐ ใหพลังงาน ๓๗๗.๙๐ Kcal/๑๐๐g และพบวิตามินเอ 
(เบตาแคโรทีน) ๐.๓๔  g/๑๐๐g และแคลเซียม ๒,๗๕๑.๕๐ mg/kg โดยผูบริโภคใหการยอมรับ
ผลิตภัณฑซุปครีมก่ึงสําเร็จรูปจากไรน้ํานางฟารอยละ ๘๙ และคิดจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑรอยละ ๕๘  
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๙

 ชื่อโครงการ การใชประโยชนแคโรทีนอยดจากไรนํานางฟาเปนสารยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดซั่น
   ในอาหารปลาแฟนซีคารฟ
 เจาของผลงาน จิตรา สิมาวัน, รวมฤดี พานจันทร, โฆษิต ศรีภูธร, สมศักดิ์ ระยัน
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชประโยชนของแคโรทีนอยดจากไรน้ํานางฟา
เปนสารยับย้ังปฏิกิริยาออกซิเดช่ันในอาหารปลาแฟนซีคารฟ การทดลองท่ี ๑ ศึกษาความคงตัวของสี และ
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ ๒, ๒-Diphenyl-l-Picrylhydrazyl (DPPH) ในระหวางการเก็บ
รักษาไรน้ํานางฟาในบรรจุภัณฑ ๔ แบบ ในอุณหภูมิตางกัน ๓ ระดับ เปนเวลานาน ๐ ๘ ๑๖ และ ๒๔ 
สัปดาห พบวา ในสัปดาหท่ี ๘ การเก็บรักษาไรน้ํานางฟาบดละเอียดในถุงอะลูมิเนียมฟอยลสุญญากาศรวมกับ
อุณหภูมิ -๒๐ องศาเซลเซียส มีปริมาณแคโรทีนอยดเฉล่ียสูงสุด ๑๑๙.๗๑±๐.๔๒ ไมโครกรัมตอกรัม 
มีความคงตัวของความสวางสี (L value) สูงสุด ๔๐.๙๑±๐.๖๒ คาสีแดง (a* value) และคาสีเหลือง 
(b* value) มีแนวโนมสูงสุดและพบสารตานอนุมูลอิสระเฉล่ียสูงสุด ๙๑.๖๗±๐.๘๙ เปอรเซ็นต ท่ีอุณหภูมิต่ํา 
(๔ องศาเซลเซียส และ -๒๐ องศาเซลเซียส) ในการทดลองท่ี ๒ ศึกษาประสิทธิภาพการเปนสารกันหืน
ของแคโรทีนอยดจากไรน้ํานางฟาในอาหารปลาแฟนซีคารฟท่ีมีระดับแคโรทีนอยด ๐ ๒๕ ๕๐ ๗๕ และ 
๑๐๐ มิลลิกรัมตออาหาร ๑ กิโลกรัม ทําการเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ ๔ แบบท่ีอุณหภูมิหอง (๒๘ องศา
เซลเซียส) เปนระยะเวลานาน ๖ เดือน พบวาถุงอะลูมิเนียมฟอยลสุญญากาศรวมกับระดับความเขมขนของ
แคโรทีนอยด ๑๐๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีคากรดไทโอบารบิวทูริก (TBARS) ต่ําสุดเฉล่ีย ๐.๑๐๐๕±๐.๐๐๑ 
มิลลิกรัมมัลลัลไดอัลดีไฮดตอกิโลกรัมอาหาร ในเดือนท่ี ๓ แตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>๐.๐๕) กับถุง
อะลูมิเนียมฟอยดแบบไลอากาศ (เดือนท่ี ๒ และ ๖) ดังน้ัน การเพ่ิมความคงตัวและลดปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน
ของไรน้ํานางฟาลง ควรเก็บรักษาไรน้ํานางฟาผงในบรรจุภัณฑท่ีปองกันแสงภายในระบบสุญญากาศและ
ท่ีอุณหภูมิต่ํา เพ่ือลดอัตราการเส่ือมสภาพของแคโรทีนอยด และสามารถผสมปริมาณแคโรทีนอยดจาก
ไรน้ํานางฟา ๑๐๐ มิลลิกรัมตออาหาร ๑ กิโลกรัม เพ่ือลดอัตราการหืนของอาหารปลาแฟนซีคารฟไดดีท่ีสุด

 ชื่อโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไรนํ้านางฟาในบอดินดวยการควบคุมทางชีววิธี
 เจาของผลงาน นัยนา เสนาศรี, โฆษิต ศรีภูธร, นิศาชล  แกวมา 
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 จากการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงไรน้ํานางฟาในบอดินดวยการควบคุม
ทางชีววิธี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการลดแอมโมเนียในการเลี้ยงไรนํ้านางฟา เพื่อลด
ปริมาณการเปลี่ยนถายนํ้าในบอดินและศึกษาวิธีการกําจัดศัตรูของไรนํ้านางฟา โดยแบง
ออกเปน ๓ การทดลอง สรุปไดวาการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไรนํ้านางฟาในบอดิน
ดวยการควบคุมทางชีววิธี มีแนวโนมในการลดปริมาณแอมโมเนียที่ละลายในนํ้าไดทั้งการ
ทดลองที่ ๑ ๒ และ ๓ โดยมีปริมาณแอมโมเนียตํ่าสุดเทากับ ๐.๐๗±๐.๐๐ ๐.๕๐±๐.๐๖ 
และ ๐.๐๗±๐.๐๑ มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ และยังมีผลดีตออัตราการเจริญเติบโต
และรอยละของอัตราการรอดตายที่เหมาะสําหรับการเลี้ยงไรนํ้านางฟา ดังนั้น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเล้ียงไรน้ํานางฟาในบอดินดวยการควบคุมทางชีววิธีนาจะเปนอีกทางเลือก 
ใหกับผูเลี้ยงไรนํ้านางฟาทั่วไป และผูเลี้ยงไรนํ้านางฟาเชิงการคาได ในการเพิ่มรายได 
ใหมากขึ้นและไมตองลงทุนสูงในการเปลี่ยนถายนํ้าเพื่อลดปริมาณแอมโมเนียในการเลี้ยง
และสามารถหาวัสดุตามทองถิ่นได
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๑๐

 ชื่อโครงการ การพัฒนามาตรฐานไรนํ้านางฟาแชแข็งเพื่อการสงออก
 เจาของผลงาน สมพิศ ตามสั่ง, โฆษิต ศรีภูธร
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคืเพ่ือศึกษาคุณคาทางโภชนาการของสารอาหารประเภท
โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน และสารแคโรทีนอยด ในระดับอุณหภูมิที่ใชในการแชแข็ง
ไรนํ้านางฟาแตกตางกัน ๓ ระดับ คือ ที่ระดับอณุหภูมิ -๔ องศาเซลเซียส -๑๐ องศา
เซลเซียส และ -๒๐ องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการแชแข็งแตกตางกัน ๗ ระดับ คือ
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และ ๖ เดือน โดยมีการวางแผนการทดลองแบบ ๓ x ๗ Factorial
experiment in CRD จากผลการศึกษาพบวาคุณคาทางโภชนาการของสารอาหารดังกลาว
ที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น  และระยะเวลาที่นาน มีผลทําใหคุณคาทางโภชนาการลดลง
 คุณคาทางโภชนาการของสารอาหารทั้ง ๔ ชนิด จะสามารถคงคุณคาไวไดดีที่สุด
เมื่อเก็บไวที่ระดับอุณหภูมิตํ่า และระยะเวลาสั้น จากผลการทดลอง คือ สารอาหารประเภท
โปรตีนจะคงคุณคาที่สุดเมื่อเก็บไวที่ระดับอุณหภูมิ -๒๐ องศาเซลเซียส เปนระยะเวลานาน
๑ เดือน สารอาหารประเภทไขมันจะคงคุณคาที่สุด เมื่อเก็บไวที่ระดับอุณหภูมิ -๔ องศา
เซลเซียส เปนระยะเวลานาน ๑ เดือน สารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต จะคงคุณคาที่สุด
เมื่อเก็บไวที่ระดับอุณหภูมิ -๑๐ องศาเซลเซียส ระยะเวลานาน ๑ เดือน และสารอาหาร
ประเภทแคโรทีนอยด จะคงคุณคาที่สุดเมื่อเก็บไวที่ระดับอุณหภูมิ -๒๐ องศาเซลเซียส 
เปนระยะเวลานาน ๑ เดือน ตามลําดับ

 ชื่อโครงการ การใชประโยชนจากไรนํ้านางฟาเปนแหลงเสริมโปรตีนและแคโรทีนอยด
   ในสูตรอาหารปลาทอง
 เจาของผลงาน จิตรา สิมาวัน, นิศาชล  แกวมา, โฆษิต ศรีภูธร, สุภัชญา  ธานี
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชประโยชนจากไรน้ํานางฟาไทย เปนแหลง
เสริมโปรตีนและแคโรทีนอยดในสูตรอาหารปลาทองเทียบกับแหลงวัถตุดิบอื่น (ไรแดง) ผสมใน
อาหารเทากันรอยละ ๕ ๑๐ ๑๕ และ ๒๐ ที่ระดับโปรตีนเทากันรอยละ ๔๕ วางแผนการทดลอง
แบบสุมตลอด (Completely randomized design: CRD) เริ่มเลี้ยงปลาทองนํ้าหนักเฉลี่ย 
๘.๔๐ - ๘.๕๘ กรัมเปนเวลานาน ๙๐ วัน พบวา การใชไรนํ้านางฟาและไรแดงเปนแหลงเสริม
โปรตีนและแคโรทีนอยดในสูตรอาหารปลาทองที่ระดับแตกตางกันไมมีผลตออัตราการเจริญ
เติบโตและประสิทธิภาพการใชประโยชนจากอาหาร (p>๐.๐๕) แตเมื่อเพิ่มระดับการผสมไรนํ้า
นางฟาสูงสุดรอยละ ๒๐ สงผลทําใหปลาทองมีสีเขมขึ้น โดยพบคาความสวางสี (L) ลดลงตํ่าสุด 
(๓๘.๖๔±๑.๑๗) แตคาสีแดง (a*) สูงสุด (๒๖.๓๕±๑.๕๗) คาสีเหลือง (b*) สูงสุด (๓๑.๖๑±
๑.๓๔) ปริมาณแคโรทีนอยดในเน้ือรวมกับหนังสูงสุด (๓๔.๙๖±๑.๕๐ ไมโครกรัมตอกรัม) และ
ในเกล็ดสูงสุด (๕๓.๗๗±๑.๑๑ ไมโครกรัมตอกรัม) อยางแตกตางกันทางสถิติ (p<๐.๐๕) กับกลุม
ปลาทองไดรับอาหารสูตรอ่ืนๆ โดยการเพ่ิมข้ึนของคาสีในปลาทองไดรับอิทธิพลมาจากอาหารท่ีกิน
เขาไป ดังน้ัน อาหารปลาทองสามารถเพิม่ปริมาณไรนํา้นางฟาในอาหารไดสูงสุดรอยละ ๒๐ โดย
ไมมีผลตออัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารของปลา แตการเลือกใชไรนํ้า
นางฟาเปนแหลงวัตถุดิบสําหรับเพิ่มสารสีและโปรตีนในอาหารปลาสวยงามควรคํานึงถึงตนทุน
คาอาหารเนื่องจากไรนํ้านางฟามีราคาตนทุนสูงตอหนวยสูง
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๑๑

 ชื่อโครงการ การสกัดแอสตาแซนทินและแคโรทีนอยดจากไรนํ้านางฟาใช ในอุตสาหกรรม
 เจาของผลงาน ชเวง สารคลอง, คมสร ลมไธสง, โฆษิต ศรีภูธร, รวมฤดี พานจันทร, นัยนา เสนาศรี
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 ไรนํ้านางฟาเปนส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งท่ีเปนแหลงของแอสตาแซนทินและแคโร-
ทีนอยดซ่ึงเปนสารสีจากธรรมชาติ การศึกษาในคร้ังน้ีสนใจศึกษาวิธีการในการสกัดแอสตา-
แซนทินและแคโรทีนอยดจากไรนํ้านางฟาอบแหงโดยใชตัวทําละลายอินทรียชนิดตางๆ 
เมื่อสกัดแลวสามารถใหปริมาณสารแอสตาแซนทินและแคโรทีนอยดที่สูงที่สุด จากการ
ศึกษาพบวาเม่ือสกัดดวยอะซิโตนใหปริมาณสารแอสตาแซนทินและแคโรทีนอยดสูงท่ีสุด
เม่ือเปรียบเทียบกับเอทานอลและเมทานอล คือ มีคาเทากับ ๑๐.๖๘±๐.๓๗, ๗.๘๕±๐.๐๗ 
และ ๕.๓๗±๐.๑๓ ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ จากตัวอยางไรนํ้านางฟาอบแหง 
๐.๕ กรัม 
 การเก็บรักษาสารสกัดแอสตาแซนทินและแคโรทีนอยดในนํ้ามันแตละชนิดและ
ท่ีระดับแตกตางกัน จากการศึกษาพบวาการเก็บรักษาในน้ํามันมะกอกและท่ีระดับความเขมขน
ของสารสกัดแอสตาแซนทินและแคโรทีนอยด ๑๐,๐๐๐ ppm ใหคาความเขมขนมากท่ีสุด 
(p < ๐.๐๕)

 ชื่อโครงการ เทคนิคการผลิต การฟก และการเก็บรักษาไขแหงไรนํ้านางฟา และองคประกอบ
   ทางเคมีของตัวออนไรนํ้านางฟาเพื่อใช ในเชิงการคา
 เจาของผลงาน โฆษิต ศรีภูธร, คมศร ลมไธสง, รวมฤดี พานจันทร, นัยนา เสนาศรี
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 การศึกษาอิทธิพลของแสง อุณหภูมิ และระยะเวลาในการแชไขในนํ้าตอความ
สามารถในการฟกของไขไรน้ํานางฟาสิรินธร วางแผนการทดลองแบบ ๒x๕x๗ Factorial
experiment in CRD ประกอบดวย ๓ ปจจัย ไดแก อิทธิพลของแสง มี ๒ ระดับ
คือ มืดกับสวาง อุณหภูมิ ๕ ระดับ คือ ๔ ๑๐ ๑๐ ๓๐ และ ๔๐ องศาเซลเซียส
และระยะเวลาการแชไขในนํ้า ๗ ระดับ คือ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ และ ๓๕ วัน จํานวน
๕ ซํ้า ผลการศึกษาพบวาไขไรนํ้านางฟาที่ทําการฟกในสภาวะมืด ที่อุณหภูมิ ๔๐ องศา
เซลเซียสในระยะเวลาแชไขในนํ้า ๓๐ วัน มีอัตราการฟก เทากับรอยละ ๗๑.๔๐±
๒๘.๐๓ รองลงมา คือ ทีส่ภาวะแสงมืดที่อุณหภูมิ ๔๐ องศาเซลเซียส ในระยะเวลาแชไข
ในนํ้า ๑๕ วัน เทากับรอยละ ๖๓.๔๐±๓๒.๕๓ และท่ีสภาวะแสงมืดท่ีอุณหภูมิ ๓๐ องศา
เซลเซียส ในระยะเวลาแชไขในน้ํา ๑๐ วัน เทากับรอยละ ๕๙.๕๐±๘.๙๖ ตามลําดับ
ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p>๐.๐๕)



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๑๒

 ชื่อโครงการ ศึกษาการเลี้ยงและใชประโยชน ไรนํานางฟาไทยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี สูเกษตรกร
   ในจังหวัดสกลนคร
 เจาของผลงาน โฆษิต ศรีภูธร, สมพิศ ตามสั่ง, รวมฤดี พานจันทร, นัยนา เสนาศรี, จารุวัฒน เครือศรี
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 วัตถุประสงคของการทดลองคร้ังนี้เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไรนํ้านางฟาไทย
โดยใชอาหารผงสําหรับเปนอาหารรวมกับสาหรายคลอเรลลา และถายทอดเทคโนโลยีการใช
ประโยชนจากไรน้ํานางฟาไทยระยะแรกฟกสําหรับอนุบาลสัตวน้ําวัยออน ทําการถายทอดเทคโนโลยี
สูเกษตรกรในตําบลแร อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จํานวน ๖๐ คน เลี้ยงไรนํ้านางฟาไทย
อายุ ๕ วัน เล้ียงดวยสาหรายคลอเรลลา ๒ x ๑๐๖ เซลลตอมิลลิลิตร รวมกับอาหารเสริมสําเร็จรูป
เปนเวลา ๑๕ - ๒๕ วัน ในถังพลาสติกบรรจุนํ้าประปาปราศจากคลอรีน ๒๐ ลิตร ที่ระดับความ
หนาแนนของไรนํ้านางฟา ๓๐ ตัวตอลิตร และใชลูกไรนํ้านางฟาไทยอนุบาลลูกปลาและลูกกุง
กามกราม ผลของการถายทอดเทคโนโลยีพบวาเกษตรกรสามารถผลติไรน้ํานางฟาไทยตัวเต็มวัย
ขนาดความยาวลําตัวประมาณ ๒.๕๒ - ๓.๕๕ เซนติเมตร มีนํ้าหนัก ๐.๐๘๒ - ๐.๑๕ กรัม 
อัตรารอดรอยละ ๖๖.๐ - ๗๕.๐ และสามารถผลผลิตไขแหงไดประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ 
ฟองตอกะละมังขนาด ๒๐ ลิตร บรรจุไขแหงพรอมฟกในถุงพลาสติก ถุงแบบสูญากาศ และ
ถุงอลูมิเนียมฟรอยด ตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ และ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ฟอง ไรนํ้า
นางฟาไทยตัวเต็มวัยสามารถนํามาแชแข็งเปนอาหารสําหรับปลาสวยงามและสัตวนํ้าเศรษฐกิจ 
หรือเลี้ยงเปนสัตวสวยงามได และยังสามารถเลี้ยงเพื่อเก็บไข สวนตัวออนของไรนํ้านางฟาไทย
พบวามีสารอาหารที่เพียงพอสําหรับเปนอาหารอนุบาลสัตวนํ้าวัยออนได

 ชื่อโครงการ การพัฒนาแผนกลยุทธหมากเมาในจังหวัดสกลนคร
 เจาของผลงาน กรรณิการ สมบุญ, สุดารัตน สกุลคู, พรประภา ชุนถนอม, ศิริพร สารคลอง, เดือนรุง อุบาลี
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) 
มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดในการจัดทาแผนกลยุทธหมากเมาในจังหวัดสกลนคร 
โดยระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับหมากเมาในระดับชุมชนและระดับนโยบายหนวยงานรัฐ เพ่ือใหทราบ
ถึงความตองการของชุมชนและหนวยงานรัฐที่มีตอการพัฒนาหมากเมาโดยสรางแผนกลยุทธหมากเมาท่ีสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมและเปนที่ยอมรับของหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดสกลนคร โดยศึกษาวิจัยผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับหมากเมาในจังหวัดสกลนคร ไดแก ผูปลูกหมากเมา ผูรวบรวมผลหมากเมา ผูแปรรูปผลิตภัณฑ ผูจําหนายผลิตภัณฑ 
ผูบริโภค หนวยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ก่ียวของ รวบรวมขอมูลโดยใชการประชุมกลุมยอย และการประชมุเชิงปฏิบติั
แบบมีสวนรวม เพื่อการวิเคราะหสภาพปญหาและหาทางแกไขรวมกัน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบบันทึกภาคสนามและ
รวบรวมขอมูลทุติยภูมิของชุมชน ใชการสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึกไมเปนทางการ และใชแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะเวลาในการศึกษา ในป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ใชการวิเคราะหขอมูลโดยจําแนกขอมูลและสรุป
แตละประเด็นยอยโดยเรียบเรียงเชิงพรรณนา
 ผลการศกึษาพบวา แผนกลยทุธหมากเมาในจังหวัดสกลนคร มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมและเปนท่ี
ยอมรับของหนวยงานท่ีเก่ียวของในจังหวัดสกลนคร โดยการประชุมกลุมยอย รวมกันพิจารณา และผานความเห็นชอบ
จากผูเชี่ยวชาญ ไดแผนกลยุทธ ที่ประกอบดวย ๗ พันธะกิจ ๖ เปาหมาย ๔ วัตถุประสงค ๒๐ ยุทธศาสตร 
ซึ่งไดประเมินความสอดคลองโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นผูมีสวนเกี่ยวของกับหมากเมาในจังหวัดสกลนคร 
ในประเด็นตางๆ ของแผนกลยุทธโดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่เห็นดวยในระดับมากถึงมากที่สุด



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
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๑๓

 ชื่อโครงการ การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงดานาแบบประณีต
 เจาของผลงาน พัชรี มงคลวัย, จิตรา สิมาวัน, บุญทิวา ชาติชํานิ
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 การวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาชีววิทยาบางประการของแมลงดานา เพ่ือการเพาะเล้ียง 
ตลอดจนรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการกินอาหารของแมลงดานา และนําผลการวิจัยถายทอดสูเกษตรกร
การศึกษาชีววิทยาบางประการ ไดแก วิธีการฟกไขแมลงดานาโดยรวบรวมไขจากธรรมชาติ มาฟก
ในหองปฏิบัติการ พบวาอุณหภูมิและความช้ืนเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการฟกไขแมลงดานา โดยอุณหภูมิ
ท่ีเหมาะสมอยูระหวาง ๓๒ - ๓๕ องศาเซลเซียส ความช้ืนประมาณรอยละ ๗๐ - ๘๐ % ไขท่ีสมบูรณ
จะฟกออกเปนตัวภายในเวลาไมเกิน ๗ วัน วิธีการเล้ียงแมลงดานาแบบเล้ียงเด่ียว สามารถปองกัน
การกินกันเองของแมลงดานา และควบควมคุณภาพน้ํา อาหารท่ีเหมาะสมสําหรับตัวออนแมลงดานา
ในระยะแรก คือ ลูกออดกบการจําแนกเพศจากบริเวณอวัยวะท่ีเรียกวาแทรป (Trap) สามารถ
ใชจําแนกเพศของแมลงดานาไดอยางแมนยํา การศึกษารอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการกินอาหารของ
แมลงดานา โดยใหอาหารในปริมาณตางกัน ๓ แบบ คือ การทดลองท่ี ๑ ใหลูกออดกบวันละ ๒ ตัว 
การทดลองท่ี ๒ ใหลุกออดกบวันละ ๑ ตัว และการทดลองท่ี ๓ ใหลูกออดกบหน่ึงตัวตอสองวัน 
พบวา ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชในการลอกคราบแตละคร้ังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<๐.๐๕) 
โดยกอนการลอกคราบคร้ังท่ี ๑ การใหกินลูกออดกบหน่ึงตัวตอสองวัน จะมีระยะเวลาในการลอกคราบ
เร็วท่ีสุด (๕.๐๕ วัน) สวนการการลอกคราบคร้ังท่ี ๒ และ ๓ การใหกินลูกออดกบวันละ ๒ ตัว 
จะมีระยะเวลาในการลอกคราบเร็วท่ีสุด (๔.๐๕ และ ๖.๖๘ วัน ตามลําดับ) แมลงดานาสวนใหญ
มีระยะเวลาในการลอกคราบแตละคร้ังเฉล่ีย ๕ วัน แตอาจมีบางสวนท่ีมีการลอกคราบกอนหรือหลัง
ระยะเวลาดังกลาว และมีเกษตรกจากองคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย อําเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร จํานวน ๖๐ คน เขารับการถายทอดเทคโนโลยี การเพาะเล้ียงกมลงดาแบบประณีต

 ชื่อโครงการ วัสดุปลูกที่เหมาะสมตอการพัฒนาหญานวลนอยเพื่อการคาในเขตพื้นที่ชลประทาน  
   อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 เจาของผลงาน อัมพร ภูศรีฐาน, สุบรรณ ทุมมา, กนกกาญจน วรวุฒิ  
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลของชนิดวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโต
และการใหผลผลิตของหญานวลนอยท่ีปลูกในเขตพ้ืนท่ีชลประทานของอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในชวง
เดือนกุมภาพันธ-พฤศจิกายน ๒๕๕๕ วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete  
Block Design) กําหนดวัสดุปลูกท่ีศึกษาเปน ๔ ชนิดๆ ละ ๒ ซ้ําๆ ในพ้ืนท่ี ๔ แปลง (บลอค) ปลูกหญา
นวลนอยในพ้ืนท่ีขนาด ๒x๓ เมตร จํานวน ๓๒ แปลง อัตราสวนท่ีปลูกคือ ๑:๔ (หญานวลนอย ๑ ตรม.
ปลูกได ๔ ตรม.) เก็บเก่ียวผลผลิตเม่ืออายุ ๖๐ วัน ผลการเปรียบเทียบอิทธิพลของชนิดวัสดุปลูกพบวา 
ท้ังการเจริญเติบโต (ความสูงของหญา ความกวางของใบ ความยาวของใบ ความยาวปลอง น้ําหนักสด 
และน้ําหนักแหง) และผลผลิต (น้ําหนักแผนหญาตอตารางเมตร) ของหญานวลนอยไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (p>๐.๐๕) อยางไรก็ตาม พบวาน้ําหนักแผนหญาท่ีได (เฉล่ียเทากับ ๖.๒๗ กก./ตรม.) สูงกวา
น้ําหนักแผนหญาท่ีไดจากแหลงผลิตในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี (เฉล่ียเทากับ ๓.๕๐ กก./ตรม.) 
ประมาณ ๒ เทา และพบวาหญาท่ีปลูกดวยข้ีเลนผสมแกลบเผาใหหญาท่ีมีคุณภาพสีดีท่ีสุด คือ ไดสีเขียวเขม 
Group green ๑๔๑ A สําหรับความหนาแนนของหญาพบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>๐.๐๕) 
จากหญาท่ีปลูกดวยข้ีเลน ข้ีเลนผสมข้ีหมอกรองออย ข้ีเลนผสมแกลบเผา และข้ีเลนผสมฟางแหงหมักเฉล่ีย
เทากับ ๐.๗๔, ๐.๘๐, ๐.๖๘ และ ๐.๖๖ ตรม. หรือเทียบเปนรอยละ ๗๔, ๘๐, ๖๘ และ ๖๖ ตามลําดับ 
สวนตนทุนในการผลิตหญานวลนอยในรอบการผลิตแรกพบวา มีคาต่ําสุดไรละ ๗๓,๗๓๐ บาท จากส่ิงทดลอง
ข้ีเลน อยางไรก็ตาม คาท่ีไดยังมากกวาตนทุนในการผลิตหญานวลนอยในแถบกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ปทุมธานี ซ่ึงใชตนทุนปลูกรอบการผลิตแรกเพียงไรละ ๕๐,๐๐๐ บาท
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๑๔

 ชื่อโครงการ ผลของการทําประมงดวยลอบยืน และขายตอปลาชนิดเดนในลุมนํ้าสงครามตอนลาง
 เจาของผลงาน นัยนา เสนาศรี, โฆษิต ศรีภูธร, รวมฤดี พานจันทร, สมศักดิ์ ระยัน, ทวนทอง จุฑาเกตุ, 
   วิระวรรณ ระยัน, บุญทิวา ชาติชํานิ
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 ศึกษาผลของการทาํประมงดวยลอบยืน และขายตอปลาชนิดเดนในลุมน้ําสงคราม
ตอนลาง ดําเนินการระหวางเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๔ - กรกฎาคม ๒๕๕๕ เก็บตัวอยางปลา
จากจํานวน ๓ สถานี ในลุมน้ําสงครามตอนลาง โดยใชขาย และลอบยืนขนาดชองตา ๓๕ - 
๕๕ มิลลิเมตร พบชนิดปลาท่ีจับไดดวยขายจํานวน ๑๖ วงศ ๓๔ สกุล ๔๒ ชนิด จากลอบยืน 
๑๙ วงศ ๕๔ สกุล ๗๔ ชนิด พบปลา ปลาสรอยเกล็ดถี่ (Thynnichthys thynnoides) 
ปลาซา (Labiobarbus leptocheilus) ปลาตะเพียนทอง (Barbonymus altus) ปลาสรอยขาว 
(Henicorhynchus siamensis) ปลาสรอยนกเขา (Osteochilus hasselti) เปนปลาชนิดเดน
ที่ถูกจับไดดวยขาย พบปลา ปลากระมังครีบสูง (Puntioplites falcifer) ปลาเนื้อออน 
(Micronema bleekeri) เพี้ย (Morulius chrysophekadian) ปลาโจกเขียว (Cos-
mocheilus harmandi) และ ปลาตะเพียนทอง (Barbodes altus) เปนปลาชนิดเดน
ถูกจับไดดวยลอบยืน เม่ือพิจารณาคาความยาวท่ีเหมาะสมของปลาท่ีถูกจับจากขาย และลอบยืน  
แตละขนาดชองตา และขนาดเริ่มสืบพันธุวางไขของปลาที่เปนชนิดเดน พบวาชองตาขนาด 
๓๕ มิลลิเมตร เปนขนาดชองตาท่ีเล็กท่ีสุดท่ีเหมาะสมสําหรับการทําประมงดวยลอบยืน และ
ขายในลุมน้ําสงครามตอนลาง เพ่ือเปดโอกาสใหสัตวน้ําเจริญเติบโตถึงขนาดแรกเร่ิมสืบพันธุได 
และไดแพรพันธุอยางนอยหนึ่งครั้งกอนที่จะถูกจับไปใชประโยชน

 ชื่อโครงการ การสํารวจและรวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชใน Genus Antidesma 
   เพื่อจัดทาฐานขอมูลสาหรับการพัฒนาใชประโยชนตอไป
 เจาของผลงาน สุดารัตน สกุลคู, กรรณิการ สมบุญ, สุจิตรา เจาะจง
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 จากการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมเมาหลวงตัวผูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร จํานวน
๒๐ สายตน ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมโดยใชเทคนิค AFLP เมาหลวงตัวผู จํานวน ๒๐ สายตน มีลักษณะ
ทางพันธุกรรมท่ีแตกตางกัน โดยมี cophenetic correlation จาก Simple matching เทากับ ๐.๗๐ Jaccard 
เทากับ ๐.๙๕ และจาก Dice เทากับ ๐.๙๕ ซ่ึงพบวามีคาใกลเคียงกัน วิธี Simple matching coefficients 
index สามารถแยกหมากเมาตัวผูออกเปน ๓ กลุม สวนวิธี Jaccard coefficients index และ DICE coeffi-
cients index สามารถแยกหมาเมาตัวผูออกไดเปน ๕ กลุม ซ่ึงไมสอดคลองกับการจัดกลุมตามความแตกตาง
ของลักษณะปรากฏ และชนิด และปริมาณสารตานอนุมูลอิสระท่ีพบ ใบและดอกของเมาหลวงตัวผูมีสารประกอบ
โพลีฟนอลสูง โดยเฉพาะใบเมาตัวผูมีสารประกอบโพลีฟนอล และมีปฏิกิริยาตานอนุมูลอิสระ (๒๑๑.๓๕๔ - 
๗๒๙.๘๙๖ g/g, ๘๗.๗๐๖% - ๘๕.๒๐%) สูงกวาดอกเมา (๒๑๓.๔๓๗ - ๖๐๙.๒๗๐ g/g, ๕๒.๓๗% 
๔ - ๘๔.๔๕๘%) และใบเมาตัวเมีย (๑๐๔.๖๘๗ - ๕๔๕.๗๒๙ g/g, ๗๖.๖๖๒% - ๙๑.๗๐๖%) ชนิดและ
ปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระในใบและดอกเมาตัวผู ดวยเทคนิค HPLC ท้ัง ๒๐ สายตน พบวา คาเฉล่ีย
ของปริมาณสารตานอนุมูลอิสระแตละชนิดในดอกเมา ๒๐ สายตนสูงกวาท่ีพบในใบเมา แมวาคาปริมาณสูง
ท่ีสุดของสารตานอนุมูลอิสระในใบเมาสวนใหญจะสูงกวาคาสูงสุดของปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในดอกเมา 
แตเน่ืองจากปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในใบเมามีการกระจายตัวมากกวาในดอกเมา ยกเวน gallic acid 
ท่ีพบในใบเมาตัวผูมีปริมาณสูงท่ีสุด และคาเฉล่ียรวมทุกสายตนสูงกวาท่ีพบในดอกเมา catechin มีปริมาณ
มากท่ีสุดในใบเมาตัวผูสายตน SKM๑๓ แตปริมาณเฉล่ียในดอกเมาตัวผู ๒๐ สายตน (๕๑๕๙.๓๒ mg/
๑๐๐gDW) สูงกวาคาเฉล่ียของใบเมา ๒๐ สายตน (๓๗๖๔.๑๓ mg/๑๐๐gDW) ในเมาหลวงตัวผูพบวา
ท้ังใบและดอกเมามีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระสูง โดยเฉพาะ catechin และ procyanidin B๒ สามารถ
พัฒนาใชประโยชนจากเมาหลวงตัวผูเปนผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพตอไป
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๑๕

 ชื่อโครงการ การศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกิ่งตนอุโลก
 เจาของผลงาน ณัชชา พันธมา, Luis  Ernesto Garcia

 หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 จากการศึกษาองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ จากสวนสกัดหยาบ
เมทานอล จากกิ่งตนอุโลกดวยวิธีการทางโครมาโทกราฟ สามารถแยกสารบริสุทธิ์ได 
๖ สาร ซึ่งการพิสูจนโครงสรางทางเคมีของสารบริสุทธิ์ที่แยกได อาศัยหลักการทาง
สเปกโทรสโคป ไดแก FT-IR, ๑H NMR, ๑๓C NMR, และ ๒D NMR การวิเคราะห
โครงสรางสารพบวา สาร ๑ คือ scopoletin สาร ๒ คือ scopolin และสาร ๔ คือ 
loganoside ในขณะที่โครงสรางของสาร ๓ ๕ และ ๖ อยูระหวางการพิสูจนโครงสราง 
และผลการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม acetylcholine esterase (AChE) พบวา
สาร ๒ สามารถยับยั้งเอนไซมชนิดนี้ไดโดยความเขมขนตําสุดที่ยับยั้งไดคือ 50 นาโนกรัม 
สําหรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร ๑ และสาร ๓ - ๖ อยูระหวางการดําเนินการ

 ชื่อโครงการ การใช -aminolevulinic acid (ALA) ในการสงเสริมการเจริญเติบโตของแหนแดง
   เพื่อใชเปนปุยพืชสดในนาขาว
 เจาของผลงาน ศศิธร อินทรนอก, พรรณลดา ติตตะบุตร, หนึ่ง เตียอํารุง, สิตาภา เกื้อคลัง
 หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 ความรูเก่ียวกับการอยูรวมกันของแหนแดงและไซยาโนแบคทีเรียไดนํามาประยุกตใชเปนปุย
พืชสดในนาขาวกันอยางกวางขวางมาเปนเวลาชานาน แตปญหาหลักของการเจริญเติบโตของแหนแดง 
คือ คุณสมบัติทางเคมีของพ้ืนท่ีนาท่ีมีความเปนกรด-ดาง และความเค็มสูง งานวิจัยน้ีจึงศึกษาผลของ
ความเขมขนของกรดอะมิโนลิวูลินิก ( -aminolevulinic acid : ALA) ในการอยูรวมกันของแหนแดง
และไซยาโนแบคทีเรียในสภาวะท่ีไมเหมาะสม โดยตรวจวัดความสามารถในการตรึงไนโตรเจนดวยวิธี 
Acetylene Reduction Assay (ARA) และปริมาณชีวมวลของแหนแดง พบวา ALA ท่ีความเขมขน 
๐.๐๐๐๑ มก./ล. จะทําใหความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงข้ึนในสภาวะกรด-ดาง และเค็ม นอกจากน้ี 
ALA ยังทําใหปริมาณชีวมวลของแหนแดงเพ่ิมข้ึนอีกดวย โดยวิธีท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมปริมาณชีวมวล
ของแหนแดง คือ การกระตุนแหนแดงดวย ๐.๐๐๐๑ มก./ล. ALA เปนเวลา ๒ วันกอนนํามา
เพาะเล้ียง รวมกับการพน ๐.๐๐๐๑ มก./ล. ALA ในระหวางการเพาะเล้ียง เม่ือนําผลการทดลอง
มาใชกับการเพาะปลูกขาวในระดับกระถางและระดับแปลงทดลอง โดยใชการปลูกขาวในระบบประณีต 
พบวาใหผลสอดคลองกัน น่ันคือ การทดลองท่ีใชปุยอินทรียรวมกับแหนแดงจะใหการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตสูงท่ีสุด โดยใหผลผลิต ๑,๕๙๓.๘๒ กก./ไร นอกจากน้ีแหนแดงยังชวยใหคุณสมบัติทางเคมี
ของดินสูงข้ึน เปนแหลงไนโตรเจน และชวยเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ซ่ึงเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพืช
ตอไป เม่ือนํางานวิจัยน้ีไปถายทอดเทคโนโลยี ณ บานสวนใหญหมูท่ี 8 ตําบลลําปลายมาศ อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย โดยมีการบรรยายในหัวขอ กรดอะมิโนลิวูลินิก แหนแดง และการปลูกขาว
ในระบบประณีต อีกท้ังยังมีปฏิบัติการเก่ียวกับการเตรียมแปลง และการปลูกขาวในระบบประณีตรวมกับ
การใชแหนแดง พบวาผลการประเมิน ความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับรอยละ ๙๓.๔๐



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๑๗

ผลงานวิจัย ประจําป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
ดานเทคโนโลยี



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๑๘

ผลงานวิจัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
สาขาเทคโนโลยี

การศึกษาเชิงทดลองเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบหัวพนไฟชนิดวัสดุพรุนโดยใชเชื้อเพลิงเหลว
การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับตัดสินใจเลือกพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดกาฬสินธุ
การพัฒนาดานการจัดการโรงสีขาวชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ
การใชเทคโนโลยีการยายฝากตัวออนและการแชแข็งตัวออนเพื่ออนุรักษและขยายพันธุโคพื้นเมืองของเกษตรกรรายยอย
การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมผานเว็บหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นของ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เครื่องปู-มวนพลาสติกสําหรับแปลงเพาะปลูก
การพัฒนารถดํานาเดินตามสําหรับใชกับตนกลาแบบลางราก
การวิจัยและพัฒนาเครื่องซอยขนมขาวเกรียบ
การออกแบบและพัฒนาเตาไฟฟาเหนี่ยวนําดวยความถี่สูงแบบ ๓ ระบบ
การศึกษาการจายอากาศแบบวงแหวนในหัวพนไฟชนิดวัสดุพรุนแบบใชเชื้อเพลิงเหลว
การถายทอดเทคโนโลยีจุดเหมาะสมในการทํางานของเครื่องยนตในการเกษตรที่ใชเชื้อเพลิงเอทานอล ๑๐๐ %

ระบบผลิตกระแสไฟฟาจากแรงดันคลื่นนํ้าตํ่า
การวิจัยและพัฒนาเครื่องยนตดีเซลรอบตํ่าในการเกษตร เพื่อใชเชื้อเพลิงแก็สปโตรเลี่ยมเหลว
โครงการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยีสังคม
การพัฒนารูปแบบหองสมุดมนุษย



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๑๙

 ชื่อโครงการ การศึกษาเชิงทดลองเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบหัวพนไฟชนิดวัสดุพรุน
   โดยใชเชื้อเพลิงเหลว
 เจาของผลงาน บัณฑิต กฤตาคม, พิพัฒน อมตฉายา, รพีพงศ เปยมสุวรรณ
 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 โครงงานวิจัยนี้เปนการสรางและติดตั้งอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนในหัวพนไฟ       
วัสดุพรุนชนิดเม็ดกลมอัดแนน โดยใชอากาศเปนสารทํางาน และใชนํ้ามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง 
เพ่ือศึกษากลไกการเผาไหมของหัวพนไฟ และประสิทธิผล ( ) ของอุปกรณแลกเปล่ียนความรอน 
อุปกรณการทดลองแบงออกเปน ๔ สวนท่ีสําคัญ คือ สวนท่ี ๑ หองจายน้ํามันเช้ือเพลิง สวนท่ี ๒ 
คือ วัสดุพรุนหัวพนไฟ (PB) สวนที่ ๓ การผสมกันระหวางอากาศหมุนวนกับไอนํ้ามันดีเซล 
และสวนสุดทายเปนวัสดุพรุนตัวแผรังสี (PE) เปนตําแหนงที่มีการติดตั้งอุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอน (HE) วัสดุพรุนที่ใชในการทดลองเปนหินตูปลา โดยใน PB และ PE จะใชหินตูปลา
ท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ ๐.๕ cm. ( PB = ๐.๔๕) และ ๑.๕ cm. ( PB = ๐.๕๒) ตามลําดับ 
ในการทดลองจะทําการจายอากาศหมุนวนแบบสามทิศทาง (QA) อยูในชวง ๑๐ - ๓๐ m๓/hr 
สวนอากาศเย็นที่ทําการแลกเปลี่ยนความรอนจะศึกษาในชวงอัตราการไหล (QAH) เริ่มจาก ๕ 
ถึง ๓๕ m๓/hr และปริมาณเช้ือเพลิงท่ีจายใหกับระบบ (QF) อยูในชวง ๑.๔๖๖ - ๗.๕๗๓ cc/min 
จากการทดลองพบวาโครงสรางทางอุณหภูมิตลอดความยาวของหัวพนไฟและอุณหภูมิ
อากาศขาออกจาก HE (Tc, out) มีแนวโนมลดลงตาม QA และ QAH ที่เพิ่มขึ้น แตมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตาม QF และยังพบวา Tc, out มีคาอยูในชวง ๑๒๐ - ๑๖๐oC เมื่อ QA และ QAH มีคา
นอยกวา ๑๕ และ ๒๕ m๓/hr ตามลําดับ แต QF ควรมีคามากกวา ๔ cc/min หากพิจารณา
คา  จะพบวามีแนวโนมลดลงตาม QA และ QAH แตจะเพิ่มขึ้นตาม QF

 ชื่อโครงการ การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับตัดสินใจเลือกพื้นที่ปลูกยางพารา
   ในจังหวัดกาฬสินธุ
 เจาของผลงาน มณฑกานต ทุมมาวัติ, อุดม วงคสุภา, ธรรมรัตน บุญรอด, จิราวรรณ จงสมชัย, วิรัตน สิทธิชัย
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

 ราคายางพาราที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นในปจจุบัน สงผลใหเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ
หันมาเริ่มปลูกยางพารามากขึ้นเรื่อยๆ แตดวยขอจํากัดดานกายภาพของพื้นที่ จึงจําเปนตองมี
ขอมูลในการเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ และเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับตัดสินใจเลือกพ้ืนท่ี
ปลูกยางพาราในระดับเกษตรกรและระดับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนเครื่องมือจัดเก็บและ
วิเคราะหขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกพื้นที่ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ 
โดยวิธีการวิเคราะหขอมูลดินปริมาณนํ้าฝน สภาพอากาศ และวิเคราะหหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับ
ปลูกยางพารา จากตารางมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของดิน และสภาพอากาศของ 
Sinthurahat ผลการศึกษาพบวาจังหวัดกาฬสินธุ มีพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราในระดับ
ความเหมาะสมมาก จํานวนพื้นที่ทั้งหมด ๑ อําเภอ รวมพื้นที่ระดับความเหมาะสมมาก จํานวน 
๑๑๓,๑๔๑.๖๗ ไร คิดเปนรอยละ ๒.๔๑ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดในจังหวัดกาฬสินธุ ระดับความเหมาะสม
ระดับปานกลาง จํานวนพ้ืนท่ีท้ังหมด ๑๓ อําเภอ รวมพ้ืนท่ีระดับความเหมาะสมปานกลาง จํานวน 
๓,๗๖๓,๔๗๗.๖๙ ไร คิดเปนรอยละ ๘๐.๒๓ ของพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดกาฬสินธุ ระดับ
ความเหมาะนอย จํานวนพื้นที่ทั้งหมด ๔ อําเภอ รวมพื้นที่ระดับความเหมาะนอยจํานวน 
๗๗๘,๘๙๗.๓๙ ไร คิดเปนรอยละ ๑๖.๖๐ ของพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดกาฬสินธุ



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๒๐

 ชื่อโครงการ การพัฒนาดานการจัดการโรงสีขาวชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ
 เจาของผลงาน สมพร นนทภา, นวลจันทร สิมะสุวรรณรงค, พัฒนา พึ่งพันธุ, ยุพาภรณ ชัยเสนา,
   วนิตา บุญโฉม, สุทธิพงษ บุตรสาพันธุ
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑. เพื่อใหผูประกอบการมีความรู ความเขาใจ และทักษะเรื่อง
การตรวจสอบคุณภาพขาว ๒. เพื่อใหผูประกอบการมีความเขาใจ สามารถใชงานเครื่องจักรสําหรับ
สีขาวไดอยางเหมาะสม และสามารถซอมบํารุงเครื่องจักรโรงสีไดดวยตนเอง ๓. เพื่อใหผูประกอบการ
ไดบูรณาการการจัดการระบบการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ๔. เพ่ือลดตนทุนการผลิตของโรงสีขาวชุมชน 
ผลการวิจัยพบวา
 ๑. ความรู ความเขาใจ และทักษะเร่ืองการตรวจสอบคุณภาพขาวของผูประกอบการผูประกอบการ
สวนใหญมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการตรวจสอบความช้ืนของขาวเปลือก การตรวจสอบขาวเปนโรค 
และการตรวจสอบอัตราการกะเทาะ
 ๒. ความสามารถใชงานเครื่องจักรสําหรับสีขาวไดอยางเหมาะสม และสามารถซอมบํารุง
เครื่องจักรโรงสีไดดวยตนเอง ผูประกอบการสวนใหญมีความรู ความเขาใจหลักการทํางานของเครื่อง
กะเทาะขาวเปลือก
 ๓. การบูรณาการการจัดการระบบการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ผูประกอบการสวนใหญ
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิต วิธีการสุมตัวอยางขาวเปลือก การจัดระบบ
กะเทาะขาวเปลือก แยกขาวกลอง ขาวขาว และความรู ความเขาใจวิธีการกําหนดราคา วิธีการสีขาว 
การจัดระบบการผลิต
 ๔. ตนทุนการผลิตของโรงสีขาวในชุมชน หลังจากมีการปรับปรุงเครื่องจักรโดยการปรับตั้ง
ระยะของหินขัดขาวใหเหมาะสม กําลังการผลิตของโรงสีขาวมีกําลังการผลิตสูงขึ้น

 ชื่อโครงการ การใชเทคโนโลยีการยายฝากตัวออนและการแชแข็งตัวออนเพื่ออนุรักษและ
   ขยายพันธุ โคพื้นเมืองของเกษตรกรรายยอย
 เจาของผลงาน ชโลธร อัมพร, สมจิตร กันธาพรม, จักรกฤษณ เยรัมย, จักรกฤษณ จักรสัมฤทธิ์
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

 การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงคในการใชเทคโนโลยีการยายฝากตัวออนและ
การแชแข็งตัวออนเพ่ืออนุรักษและขยายพันธุโคพ้ืนเมืองไทยโดยประกอบดวย ๒ การทดลอง 
คือ แผนงานทดลองที่ ๑ เพื่อศึกษาวิธีการ ที่เหมาะสมตอการกระตุนเพิ่มการตกไขในโค
พื้นเมืองไทย แผนงานทดลองที่ ๒ เพื่อศึกษาอัตราการตั้งทองของแมโคตัวรับ จากตัวออน
ที่ไดรับการแชแข็งแบบลดอุณหภูมิอยางชา และตัวออนที่ไดรับการแชแข็งแบบวิทริฟเคชั่น 
 ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปรียบเทียบวิธีการ (protocol) กระตุนเพิ่ม
การตกไขในโคพ้ืนเมืองไทย พบวาจํานวนของคอรปสลูเทียม (CL) และจํานวนไขท่ีไมไดรับ
การปฏิสนธิ ทรีทเมนตที่ ๑ สูงกวา ทรีทเมนทที่ ๒ (P<๐.๐๕) แตสําหรับทรีทเมนตที่ ๒  
สามารถใหตัวออนที่สามารถแชแข็งและยายฝากไดสูงกวาทรีทเมนตที่ ๑ (P<๐.๐๑)  
การเลือกใชวิธีการกระตุนเพิ่มการตกไขที่เหมาะสม คือ ทรีทเมนตที่ ๒ โดยพิจารณาจาก
จํานวนตัวออนที่สามารถแชแข็งและยายฝากไดที่สูงกวาทรีทเมนตที่ ๑ สําหรับอัตราการ
ตั้งทองของตัวออนแชแข็งแบบลดอุณหภูมิอยางชาและแชแข็งแบบวิทริฟเคช่ันไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (P>๐.๐๕) 
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๒๑

 ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมผานเว็บหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นของ
   คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 เจาของผลงาน วุฒิพงษ ฮามวงศ, หทัยรัตน เทียบแสง
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดสรางเว็บฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้น
ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไดมีการ
ศึกษารวบรวมเอกสารการสรางเว็บชวยฝกอบรม เอกสารการสรางหลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน ๒๓ หลักสูตร แลวดําเนินการวิเคราะหออกแบบ
เน้ือหาผานรูปแบบการฝกอบรมผานเว็บไซตตามแนวคิดของกาเย (Gagne’s Instructional Model) 
นําเว็บไซตชวยฝกอบรมมาทดลองใชกับกลุมประชากรและเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมิน แลววิเคราะหขอมูลทางสถิติ
 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง จํานวน ๓๐๐ คน มีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย = ๔.๐๙) ซึ่งดานที่มี
คามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ ดานการใชงาน (คาเฉลี่ย = ๔.๒๗) ดานเนื้อหา (คาเฉลี่ย= ๔.๐๑) และดานการนาเสนอ (คาเฉลี่ย 
= ๓.๙๙) ตามลาดับ การที่กลุมผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอเว็บชวยฝกอบรมทั้ง ๓ ดาน อาจเปนเพราะมีความ
คิดเห็นวาเว็บไซตนี้มีการออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมที่เหมาะสมกับเนื้อหา มีภาพประกอบชัดเจน มีภาพวิดิทัศนประกอบ
การฝกอบรม สะดวกตอการใชงานเพียงลากเมาสไปหลักสูตรก็สามารถใชงานไดทันที ไมตองไปฝกอบรมในหองประชุม หรือ
สถานที่อื่นไกล สามารถเรยีนรูไดจากที่ทางานของตนเองหรือที่บานไดทุกที่ ทุกเวลา เปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา
 จากการหาคา F-test พบวา กลุมผูเขารับการฝกอบรมผานเว็บไซต มีความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานเว็บ 
(Web-Based Training : WBT) หลักสูตรระยะสั้นของคณะทรัพยากรธรรมชาติไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่วา ผูเขารับการฝกอบรมผานเว็บไซตมีความพึงพอใจตอเนื้อหา การนําเสนอ และ
การใชงานของเว็บไซตชวยฝกอบรมไมแตกตางกัน

 ชื่อโครงการ เครื่องปู-มวนพลาสติกสําหรับแปลงเพาะปลูก
 เจาของผลงาน จรัญ มงคลวัย, พิศมาส หวังดี, ศรายุทธ พลสีลา
 หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองปู-มวนพลาสติกสําหรับแปลงเพาะปลูกติดพวง
ทายรถแทรกเตอร มีจุดประสงคเพ่ือลดข้ันตอนในการยกรอง และปูพลาสติกของเกษตรกร
ที่ปลูกผักแบบคลุมดินดวยพลาสติกเครื่องปู-มวนพลาสติกสําหรับแปลงเพาะปลกู ใชกับ
พลาสติกหนากวาง ๘๐ - ๑๒๐ เซนติเมตร ประกอบดวย ผาน สามารถถอดเขา-ออกได 
ผานจานยกรองเสนผาศูนยกลาง ๔๕ เซนติเมตร ชุดลอยางกดทับพลาสติกติดสปริง เพื่อ
ใหลอกดทับพลาสติกอยูตลอดเวลา ชุดผานจานขนาดเสนผาศูนยกลาง ๔๐ เซนติเมตร
สําหรับกลบชายพลาสติก สามารถปรับมุมจานและหนาจานได จากการทดสอบการทํางาน
ในพื้นที่เพาะปลูก โดยใชพลาสติกหนากวาง ๑.๒๐ เมตร ใชความเร็วการเคลื่อนที่ของ
รถแทรกเตอรเฉลี่ย ๑.๐ เมตรตอวินาที พบวา การทํางานในแปลง ระยะหางระหวาง
แถวปลูก ๖ เมตร ความสามารถการทํางาน ๓๖๐๐ เมตรตอชั่วโมง ประสิทธิภาพการ
ทํางานรอยละ ๗๕.๑ และประสิทธิภาพการกลบชายพลาสติก รอยละ ๘๖
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๒๒

 ชื่อโครงการ การพัฒนารถดํานาเดินตามสําหรับใชกับตนกลาแบบลางราก
 เจาของผลงาน สมพร หงษกง, จรัญ มงคลวัย
 หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 รายงานวิจัยนี้เสนอการพัฒนารถดํานาเดินตาม สําหรับตนกลาลางรากที่สามารถ
ปกดําไดครั้งละ ๔ กอ การออกแบบจะกําหนดระยะหางระหวางกอและแถวเทากับ ๒๕ 
เซนติเมตร ความลึกของตนกลาที่ปกดําเทากับ ๕ เซนติเมตร และใชกับตนกลาแบบ
ลางรากที่มีความยาวเทากับ ๒๕ เซนติเมตร การทดสอบการทาํงานของรถดํานาจะกําหนด
ความลึกของตมเทากับ ๒๐ เซนติเมตร ความเหลวของตมเทากับ ๕ เซนติเมตร และ
ทําการทดสอบรถดํานาตามเงื่อนไข การลื่นไถล ประสิทธิภาพในการทํางาน จํานวนกอ
ที่ผิดพลาดในการปกดําและอัตราการทํางาน พบวา รถดํานามีการลื่นไถลตํ่ากวารอยละ ๕ 
ประสิทธิภาพในการทํางานรอยละ ๘๙ จํานวนกอที่ไมไดรับการปกดํารอยละ ๑๙.๘ กอ 
และอัตราการทํางานของรถดํานามีคาขนาดพื้นที่เทากับ ๖๒๕ ตารางเมตรตอชั่วโมง

 ชื่อโครงการ การวิจัยและพัฒนาเครื่องซอยขนมขาวเกรียบ
 เจาของผลงาน พงษศักดิ์ นาใจคง, กัมปนาท ถายสูงเนิน
 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 การวิจัยและพัฒนาเครื่องซอยขนมขาวเกรียบ  จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองซอยขนมขาวเกรียบสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีผลิตขนมขาวเกรียบ
ขายเปนสินคา   ใหสามารถเพิ่มผลผลิตและลดเวลาที่ใชในขั้นตอนการซอยขนมขาวเกรียบ  
ใชกรณีตัวอยางกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวเกรียบบานทาแดง  และกลุมแมบานเกษตรกร
บานปอนางเหริญ  โดยการเก็บขอมูลข้ันตอนการผลิตขนมขาวเกรียบ   ลักษณะของกอนขนม
ขาวเกรียบ และคุณลักษณะของแผนขนมขาวเกรียบที่ซอยเสร็จ เพื่อนํามาใชออกแบบ
เครื่องจักร การออกแบบและสรางเครื่องซอยขนมขาวเกรียบครั้งนี้ใชมอเตอรกระแสสลับ 
๒๒๐ โวลต ขนาด ๑/๒ แรงมา เปนตัวตนกําลังตอเขากับชุดทดรอบ  ขับใหขอเหวี่ยงหมุน  
สงใหใบจับมีดวิ่งตัดแบบเฉียงที่ความเร็ว ๑๓๕ ครั้งตอนาที การปอนกอนขนมขาวเกรียบ
สามารถปรับอัตราปอนได ๔ ขั้น ความละเอียดการอัตราปอนเริ่มที่ ๐.๕ มิลลิเมตรตอฟน 
การบรรจุกอนขนมขาวเกรียบลงถาดปอนไดคร้ังละ ๒ กอน (ท่ีกอนขนมขาวเกรียบขนาดโต
ไมเกิน ๕๐ มิลลิเมตร และยาวไมเกิน ๓๕๐ มิลลิเมตร)  
 จากการทดลองการทํางานของเครื่องซอยขนมขาวเกรียบ  ผลการเก็บขอมูลพบวา   
ที่อัตราปอนตํ่าสุด ๒ ฟนสามารถผลิตไดอยางนอย ๑๖.๘ กิโลกรัมตอชั่วโมง ที่คา
ความหนาแผนขนมขาวเกรียบเฉลี่ย ๑.๒๔ มิลลิเมตร
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๒๓

 ชื่อโครงการ การออกแบบและพัฒนาเตาไฟฟาเหนี่ยวนําดวยความถี่สูงแบบ ๓ ระบบ
 เจาของผลงาน จํานงค อมตาริยกุล, วันทนา อมตาริยกุล
 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเตาไฟฟาเหนี่ยวนําดวยความถี่สูงแบบ ๓ ระบบ 
และเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแกน ซ่ึงประกอบดวยเตาชุบแข็ง เตาหลอมอลูมิเนียม และเตาหลอมเหล็กหลอ 
การใชงานจะใชทีละระบบพบวาเตาชุบแข็งสามารถชุบแข็งเพลาไดขนาดเสนผาศูนยกสาง 
๑ ๑/

๒
 น้ิว และเม่ือนําช้ินงานไปจุมสารชุบจะไดโครงสรางมารเทนไซต เตาหลอมอลูมิเนียม 

พบวาอุณหภูมิที่เกิดขึ้นโดยการเหนี่ยวนําสามารถหลอมโลหะอลูมิเนียมไดและและเตา
หลอมเหล็กหลอพบวาเตาสามารถหลอมเศษเหล็กเหนียวได

 ชื่อโครงการ การศึกษาการจายอากาศแบบวงแหวนในหัวพนไฟชนิดวัสดุพรุนแบบใชเช้ือเพลิงเหลว
 เจาของผลงาน บัณฑิต กฤตาคม, พิพัฒน อมตฉายา, ทวีศิลป เล็กประดิษฐ
 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 โครงการวิจัยนี้เปนการศึกษาการเผาไหมของเชื้อเพลิงเหลวในหัวพนไฟวัสดุพรุน
ที่มีการจายอากาศแบบวงแหวน วัสดุพรุนที่เลือกใชเปนแบบเม็ดกลมอัดแนนทํามาจากเม็ด
เซรามิกสทรงกลมชนิดอะลูมินา-คอรดิไรท (Al-Co) ท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉล่ียเทากับ 
๐.๗ cm หัวพนไฟจะมีสวนประกอบหลักๆ ๓ สวน ประกอบไปดวยสวนที่ ๑ เปนสวนจาย
เช้ือเพลิง สวนท่ี ๒ เปนช้ันวัสดุพรุน (PB) ซ่ึงสองสวนแรกน้ีจะยึดติดเปนช้ินเดียวกัน สําหรับ
สวนท่ี ๓ จะเปนการจายอากาศแบบส่ีทางและเกิดการเผาไหม โดยสวนท่ี ๓ จะสรางครอบ PB ไว 
เพื่อให PB สามารถเลื่อนตัวไดซึ่งระยะการปรับตําแหนงของระยะหางระหวางผิวดานลาง
ของ PB กับตําแหนงการจายอากาศสี่ทาง (XPA) แบงเปน ๔ ระยะ ไดแก -๓๐, -๑๐, ๑๐ 
และ ๓๐ mm และนิยามช่ือหัวพนไฟตามระยะ XPA ได คือ SPB#๓๐, SPB#๑๐, APB#๑๐ 
และ APB#๓๐ ตามลําดับ จากการทดลองพบวาเปลวไฟมีลักษณะเปนวงแหวนอยางเดนชัด
ท่ี XPA เทากับ ๓๐ mm (APB#๓๐) โครงสรางทางอุณหภูมิ (T) ของหัวพนไฟท้ัง ๔ รูปแบบ 
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามปริมาณอัตราการจายเช้ือเพลิง (QF) แตมีแนวโนมลดลงตามอัตราการจาย
อากาศสี่ทิศทาง (QA) ที่เพิ่มขึ้น ปริมาณ CO ของหัวพนไฟทั้ง ๔ รูปแบบ มีแนวโนมลดลง
เม่ือ QA เพ่ิมข้ึนและ QF ลดลง สําหรับ NOX ในกรณี SPB มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตาม QF ท่ีเพ่ิมข้ึน
และ QA ลดลง แตในกรณี APB เพ่ิมข้ึนเล็กนอย เน่ืองจากกลไกการเผาไหมแบบข้ันตอน (Staged
combustion) ใน APB ท่ีสงผลใหระดับอุณหภูมิการเผาไหมต่ําและเกิดการเปล่ียนแปลงเล็กนอย
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๒๔

 ชื่อโครงการ การถายทอดเทคโนโลยีจุดเหมาะสมในการทํางานของเครื่องยนตในการเกษตร
   ที่ใชเชื้อเพลิงเอทานอล ๑๐๐ %
 เจาของผลงาน เขมวัตร อินทรวิเศษ, เสริมศักดิ์ อักขราสา
 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการใชเชื้อเพลิงเอทานอลและ
เทคนิคการปรับแตงเคร่ืองยนตในการเกษตร เพ่ือใชเช้ือเพลิงเอทานอลจากผลการถายทอด
เทคโนโลยี ทําใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องยนต 
อุปกรณ ชิ้นสวนของเครื่องยนต และความรูเกี ่ยวกับเชื้อเพลิงเอทานอล เชื้อเพลิง
แก็สโซฮอล และการใชเชื้อเพลิงในเครื่องยนตเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น คิดเปน ๗๕.๙ % 
โดยทําใหเกษตรกรมีความมั่นใจในการใชเช้ือเพลิงจากเอทานอลในเคร่ืองยนตของ
เกษตรกร คิดเปน ๙๒ % และเกษตรมีความพึงพอใจในภาพรวมของการฝกอบรมในคร้ังน้ี
คิดเปน ๙๕ %

 ชื่อโครงการ ระบบผลิตกระแสไฟฟาจากแรงดันคลื่นนํ้าตํ่า
 เจาของผลงาน ศักดิ์ระวี ระวีกุล
 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

 งานวิจัยเร่ืองเคร่ืองผลิตพลังงานไฟฟาจากคล่ืนน้ํา มีวัตถุประสงคเพ่ือวิจัยการผลิต
พลังงานไฟฟาจากแรงของคล่ืนน้ําต่ํา โดยพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจะถูกสะสมไวในแบตเตอร่ี 
เพื่อนํามาใชกับเครื่องใชไฟฟาโดยทั่วไป และพลังงานไฟฟาที่เกิดจากคลื่นนํ้าเปนพลังงาน
ไฟฟา ที่มีกระบวนการผลิตที่ไมเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมเปนพลังงานที่สะอาด ซึ่ง
เกิดจากธรรมชาติ และยังเปนตนแบบอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับวิธีการผลิตพลังงานไฟฟา 
โดยไมตองใชเชื้อเพลิง
 ตัวเคร่ืองผลิตพลังงานไฟฟาจากคล่ืนน้ํา จะประกอบไปดวยโครงสรางของทุนลอย
ซายและขวา เปนตัวรับแรงจากคล่ืนน้ําแลวเกิดการโยกตัวของทุนลอย สวนของทุนตรงกลาง
จะรับแรงโยกตัวของทุนลอยท้ังสองขาง แรงท่ีผลักจากทุนลอยน้ี จะสงผลทําใหกานชักเพลา
ขอเหว่ียงในทุนตรงกลางน้ัน เกิดการเคล่ือนท่ีในลักษณะคร่ึงวงกลม แรงหมุนท่ีเพลาขอเหว่ียง
จะถูกสงตอไปยังชุดทดสอบความเร็วรอบ โดยใชโซขับในการสงผานแรงและความเร็วรอบ 
เคร่ืองกําเนิดพลังงานไฟฟาจะถูกขับใหหมุนดวยอัตราการทดรอบความเร็วรอบที่อัตราทด 
๑ ตอ ๒๐ จากเพลาขอเหวี่ยง พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดมีกระแสอัดประจุแบตเตอรี่สูงสุดที่ 
๐.๒๑ แอมแปรตอชั่วโมง ที่ระดับความสูงของคลื่นนํ้าโดยเฉลี่ยที่ ๐.๓๐ เมตร ผลจากการ
ทดสอบสามารถอัดประจุแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต ๔๐ แอมแปรตอชั่วโมงไดเปนอยางดี
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๒๕

 ชื่อโครงการ การวิจัยและพัฒนาเครื่องยนตดีเซลรอบตํ่าในการเกษตร เพื่อใชเชื้อเพลิง
   แก็สปโตรเลี่ยมเหลว
 เจาของผลงาน เขมวัตร อินทรวิเศษ, ไทร ศรีโยธา
 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการออกแบบ และพัฒนาชุดตัดแตงตอออย 
โดยมีปจจัยที่ทําการศึกษา คือ ๑) ลักษณะการจับยึดของชุดใบมีดแบบอิสระ และ
กึ่งอิสระ ๒) มุมของคมใบมีด ๒ ระดับ คือ ๓๐ องศา และ ๔๕ องศา โดยมีวิธี
ทดสอบดังนี้ คือ ติดตั้งชุดตัดแตงตอออยเขากับชุดสงกําลังที่ทําหนาที่รับกําลังจากเพลา
อํานวยกําลังของแทรกเตอร แลวเดินเครื่องที่ความเร็วรอบของเพลาอํานวยกําลัง 
๕๔๐ รอบตอนาที โดยใชชุดใบมีด ๒ แบบ และระดับมุมของคมใบมีด ๒ ระดับ 
โดยทําการทดสอบกับชุดใบมีดทั้ง ๒ แบบ และทุกระดับของใบมีด เก็บผลซํา ๓ ครั้ง
 ผลจากการทดสอบพบวา ชุดใบมีดที่มีการจับยึดแบบกึ่งอิสระ มุมของคมใบมีด 
๓๐ องศา มีเปอรเซ็นตของความยาวในการตัดขาด ๙๓.๒๒ % ซึ่งใหผลที่ดีกวาชุดใบมีด
ที่ทําการทดสอบเชนเดียวกัน และความสามารถในการทํางาน ๑๑.๗๒ ไรตอชั่วโมง 
ซึ่งใหรอยขาดที่เรยีบและไมทําใหตอออยโยกคลอน

 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยีสังคม
 เจาของผลงาน ภัชรินทร ซาตัน, สิริอร วงษทวี, ธรรมรัตน บุญรอด, ธนกร ญานกาย, 
   สมนิตย สิงหาอาจ, พรนภา หมั่นเรียน
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคพัฒนาระบบงานสํานักงานอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี
สังคม (E-Office) ในการบริหารงานดานการรับ-สงหนังสือราชการของคณะ ผลจาก
การพัฒนาทําใหหนวยงานภายใน คณะเทคโนโลยีสังคม มีความพรอมท้ังในเร่ืองโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกหนวยงานภายในคณะ มีการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการ และเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตได มีการเขาถึง
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-Office) เพื่อรับสงขอมูลขาวสารและเอกสารราชการไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว ทําใหประหยัดงบประมาณคากระดาษ หมึกพิมพและวัดสุสํานักงานอื่นๆ 
รวมทั้งเวลาและคาใชจายในการเดินทางมาติดตอราชการได ไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการใชโปรแกรมและการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และมีความตระหนัก 
เห็นคุณคาของการใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาและการบริการ มีการรวมมือกัน
เปนเครือขายในระดับคณะ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ICT) 
ใหสามารถใชประโยชนท้ังระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-Office) และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบตางๆ อยางเต็มที่ อยางมีประสิทธิภาพ



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๒๖

 ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบหองสมุดมนุษย
 เจาของผลงาน คงศักดิ์ สังฆมานนท, ชลิตา คําหอม, รติมา ปลั่งกลาง, อุไรลดา ศรีอุนลี, วราภรณ วังหอม
 หนวยงาน  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 หองสมุดมนุษย หมายถึง กิจกรรมหองสมุดมีชีวิตแบบหน่ึงท่ีมีการจัดบริการหนังสือมีชีวิตหรือบุคคลผูมีจิตอาสา
เปนกุศลท่ีตองการถายทอดองคความรูของตนแกผูอานท่ีสนใจฟงในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดไว การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนารูปแบบหองสมุดมนุษยในสํานักวิทยบริการและเทคโนลีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
และศึกษาผลของการใชรูปแบบหองสมุดมนุษยท่ีพัฒนาข้ึน วิธีดําเนินการวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงจําแนก
เปน ๓ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ การศึกษาบริบทและการสรางรูปแบบหองสมุดมนุษย ระยะท่ี ๒ การพัฒนารูปแบบหองสมุดมนุษย 
โดยใชการวิจัยปฏิบัติการ ๓ วงจร และ ระยะท่ี ๓ การศึกษาผลการใชรูปแบบหองสมุดมนุษย โดยใชการวิจัยปฏิบัติการ ๒ วงจร 
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย นักศึกษา จํานวน ๑๓๘ คน ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับผูวิจัย ในภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา 
๒๕๕๔ และในภาคการศึกษาท่ี ๑ (ภาคฤดูรอน) ปการศึกษา ๒๕๕๕ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ๑) เอกสารโครงงาน
หองสมุดมนุษย ๒) แบบสังเกตพฤติกรรมในหองสมุดมนุษย ๓) แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และ ๔) แบบสัมภาษณ
นักศึกษาผูเขารวมโครงการ การวิเคราะหขอมูลใชการหาคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเพ่ือจัดหมวดหมูขอมูล
 ผลการวิจัยสรุปไดวารูปแบบหองสมุดมนุษยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน ซ่ึงมีองคประกอบ ๕ สวน 
ไดแก ๑) ความเปนมาและความสําคัญ ๒) วัตถุประสงค ๓) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย การใหนักศึกษา
ทําโครงงานเรียนรูจากการบริการวิชาการแกสังคม การเรียนแบบรวมมือ และการจัดการความรู ๔) กระบวนการเชิงกลยุทธ 
ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน ๔ ขั้นของการวิจัยปฏิบัติการ ไดแก ขั้นวางแผน-เตรียมการจัดหองสมุดมนุษย ขั้นปฏิบัติการจัด
หองสมุดมนุษย ขั้นสังเกต-ประเมิน และขั้นสะทอนผลปรับปรุง และ ๕) การนําไปใช มีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก และ
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
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ผลงานวิจัย ประจําป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
ดานวิทยาศาสตร
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๒๘

ผลงานวิจัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
สาขาวิทยาศาสตร

การคํานวณสัมประสิทธิ์การดูดกลืนและการกระเจิงรังสีดวงอาทิตยของฝุนละอองในบรรยากาศ
ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ สําหรับอาคารและสํานักงาน
การศึกษาการกะเทาะขาวฮางงอกดวยเครื่องกะเทาะแบบแรงเหวี่ยง
การหาปริมาณแอนโทไซยานนิและคาสีในน้ําค้ันสดและผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมจากพืชเมืองรอนท่ีมีสีมวงโดยไมทําลายดวยเทคนิค FT-NIRs

เครื่องตรวจวัดสารพิษตกคางจากยาฆาแมลงในผักและผลไมโดยใชผลึกพีโซอิเล็กตริกไบโอเซนเซอร
สถานีตรวจวัดระดับพลังงานจากรังสีและแสงอาทิตยอยางงาย
การใชแบคทีเรียกรดแลคติกในนํ้าพืชหมักแบบผงแหงเปนสารโพรไบโอติกในการเลี้ยงไก
อิทธิพลของกรรมวิธีการอบชุบภายใตสภาวะการเผาอุนที่มีตอพฤติกรรมการสึกหรอของแมพิมพตัด
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการถายเทความรอนของถานชีวมวลอัดขึ้นรูป
ศึกษาผลกระทบรถยนตที่ติดตั้งกาซเอ็นจีวี (NGV) ที่มีผลตอระบบรองรับนํ้าหนัก และระบบเบรก สําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล
การนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชใหมโดยใชทอความรอนหนาตัดแบนแบบสั่นชนิดวงรอบที่มี copper-nano water mixture เปน
สารทํางานสําหรับเครื่องอุนอากาศ
การเรงปฏิกิริยาการเปลี่ยนกลโูคสเปน ๕-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอล โดยใชตัวเรงปฏิกิริยากรดชนิดของแข็ง
คุณลักษณะการถายเทความรอนของระบบระบายความรอน แบบทรานสไปเรชั่นชนิดวัสดุพรุนโฟมเซลเปดแบบแผนประกบ
การศึกษาความเขากันไดของพอลิเมอรผสมระหวางยางพาราและแปงมันสําปะหลังดัดแปรทางเคมี
การเปรียบเทียบความสามารถในการเพิ่มคารบอนที่ผิวเหล็กกลาคารบอนตํ่าของถานไมชนิดตางๆ ในกระบวนการแพ็กคารเบอไรซิง
การเตรียมอนุภาคพอลิเมอรที่มีรอยพิมพประทับโมเลกุลสาหรับการวิเคราะหสารเมลามีน
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๒๙

 ชื่อโครงการ การคํานวณสัมประสิทธิ์การดูดกลืนและการกระเจิงรังสีดวงอาทิตยของฝุนละออง
   ในบรรยากาศ
 เจาของผลงาน สายันต โพธิ์เกตุ, อภิวัฒน บุญเขื่อง
 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

 ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหาอัตราสวนการลดลงของรังสีดวงอาทิตยเน่ืองมาจาก
ฝุนละอองในบรรยากาศ และเพ่ือคํานวณหาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนและการกระเจิงรังสีดวงอาทิตย
ของฝุนละออง ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยใชขอมูลความเขมรังสีดวงอาทิตยจากสถานีวัด ๔ สถานี คือ 
สถานีวัดจังหวัดเชียงใหม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสงขลา รวมกับ
ขอมูลภาคพื้นดินในวันที่ทองฟาปราศจากเมฆในการวิเคราะหหาชนิดของฝุนละอองในอากาศ 
ผูวิจัยใชแบบจําลอง Tanre’ et al. หาคาความเขมรังสีดวงอาทิตยท่ีระดับพ้ืนดิน แลวเปรียบเทียบ
กับคาความเขมรังสีดวงอาทิตยท่ีวัดไดจากสถานีวัด ในการวิเคราะหหาชนิดของฝุนละอองในอากาศ
ของแตละสถานี สรุปไดวา สถานีวัดจังหวัดเชียงใหม จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดนครปฐม  
ฝุนละอองในอากาศเปนแบบ Continental สวนสถานีวัดจังหวัดสงขลา ฝุนละอองในอากาศ
เปนแบบ Maritime 
    จากการวิเคราะหจะไดวาฝุนละอองแตละชนิดมีการกระเจิงและการดูดกลืนรังสี
ดวงอาทิตยไมเทากัน โดยในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดจําแนกฝุนละอองในจุดที่มีการวัดความเขมรังสี
ดวงอาทิตยได  ๒ ชนิด คือ  Continental  และ Maritime โดยฝุนละอองแบบ Continental 
มีการกระเจงิ ๑.๙๘ % ดูดกลืน ๙๘.๐๒ % ฝุนละอองแบบ Maritime มีการกระเจิง ๔.๑๔ % 
ดูดกลืน ๙๕.๘๖ %    

 ชื่อโครงการ ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ สําหรับอาคาร
   และสํานักงาน
 เจาของผลงาน เอกวิทย หายักวงษ, อาภาพล มหาวีระ, นครินทร ศรีปญญา
 หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 โดยท่ัวไป ระบบปรับอากาศในอาคารและสํานักงานทําใหเกิดการใชพลังงานประมาณ 
๖๐ % ของพลังงานไฟฟาที่สิ้นเปลืองทั้งหมด เนื่องจากเครื่องปรับอากาศถูกใชงานตลอด
ท้ังวัน เพ่ือปรับอุณหภูมิใหเหมาะสมกับการทํางานภายในแตละหอง การควบคุมเคร่ืองปรับ
อากาศใหทํางานอยางเหมาะสมจะทําใหเกิดการประหยัดพลังงานได ในบทความน้ีไดนําเสนอ
อุปกรณควบคุมเครื่องปรับอากาศจากระยะไกล ซึ่งสามารถควบคุมการทํางาน ตรวจสอบ
สถานะของเครื่องปรับอากาศและอุณหภูมิหองขณะนั้น ผานการปอนคําสั่งทางโปรแกรม
คอมพิวเตอรโดยใชการรับ-สงขอมูลระยะไกล รูปแบบมาตรฐาน RS-๔๘๕ จากผล
การทดสอบพบวาอุปกรณดังกลาว สามารถควบคุมเคร่ืองปรับอากาศใหทํางานอยางเหมาะสม
จากระยะไกล ทําใหสามารถจัดการพลังงานไฟฟาในอาคารและสํานักงานได
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 ชื่อโครงการ การศึกษาการกะเทาะขาวฮางงอกดวยเครื่องกะเทาะแบบแรงเหวี่ยง
 เจาของผลงาน วินัย หลาวงษ, พิศมาส หวังดี, จรัญ มงคลวัย, ภาณุวัฒน ไชยเชษฐ, ชัชฎา หลาวงษ
 หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 การวิจัยการศึกษาการกะเทาะขาวฮางงอกดวยเครื่องกะเทาะแบบแรงเหวี่ยง 
มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบและสรางเคร่ืองกะเทาะขาวฮางงอก
แบบแรงเหวี่ยง ซึ่งผลการศึกษา คือ เครื่องกะเทาะขาวฮางงอกแบบแรงเหวี่ยงตนแบบ 
ออกแบบสรางโดยใชขอมูลจากการศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติทางกายภาพ
ของขาวฮางงอกเบ้ืองตน การศึกษาเปรียบเทียบเคร่ืองกะเทาะแบบแรงเหว่ียงสาหรับกะเทาะ
ขาวฮางงอกเบื้องตน การศึกษาปจจัยความเร็วรอบใบเหวี่ยง ชนิดของผนังกระทบและ
รูปแบบใบเหว่ียงท่ีมีผลตอการกะเทาะขาวฮางงอก เคร่ืองกะเทาะขาวฮางงอกแบบแรงเหว่ียง
ตนแบบ เปนเคร่ืองกะเทาะแบบแรงเหวีย่งเพลานอนพรอมชุดอุปกรณ แยกแกลบออกจาก
ขาวท่ีกะเทาะแลว คุณลักษณะท่ีสาคัญของเคร่ือง ไดแก ความเร็วรอบใบเหว่ียง ๒,๐๘๐ รอบ
ตอนาที ผนังกระทบแบบสายพานแบน และรูปแบบใบเหวี่ยง ๘ ใบโคง
 ผลการทดสอบและประเมินผลเครื่องกะเทาะขาวฮางงอกแบบแรงเหวี่ยง สรุปได
ดังนี้ การกะเทาะเทากับ ๘๗.๑๐ เปอรเซ็นต ขาวเต็มเมล็ดเทากับ ๗๘.๗๐ เปอรเซ็นต 
และขาวแตกหักเทากับ ๘.๔๐ เปอรเซ็นต ความสามารถในการทางานเทากับ ๒๕.๒๓ 
กิโลกรัม/ชั่วโมง กําลังที่ใชในการกะเทาะเทากับ ๑.๕๖ กิโลวัตต พลังงานจําเพาะเทากับ 
๖๑.๗๐ กิโลวัตต-ชั่วโมง/ตัน

 ชื่อโครงการ การหาปริมาณแอนโทไซยานินและคาสีในนํ้าคั้นสดและผลิตภัณฑเครื่องดื่มจากพืช
   เมืองรอนที่มีสีมวงโดยไมทําลายดวยเทคนิค FT-NIRs
 เจาของผลงาน พรประภา ชุนถนอม, ภานุวัฒน ทรัพยปรุง, อรอนงค พวงชมภู, ศุภชัย ภูลายดอก,
   อรนุช สีหามาลา, ปยะมาศ จานนอก
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคาสี ปริมาณของแข็งทั้งหมดปริมาณของแข็ง
ที่ละลายนํ้าไดทั้งหมด ความเปนกรดดาง ปริมาณกรด ปริมาณแอนโทไซยานิน ฟนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์การตาน
อนุมูลอิสระ ไดแก %DPPH activity และ FRAP ของผลิตภัณฑเครื่องดื่มที่มีสีมวงจํานวน ๒๐๒ ตัวอยาง 
ดวยคลื่นแสงอินฟราเรดยานใกลแบบฟูเรียรทรานสฟอรมและหัววัดไฟเบอรออปติก ไดคัดเลือกสเปคตรัมและแบง
ตัวอยางเปน ๕ กลุม เพื่อการสรางสมการทดสอบโดยใช Smooting (Savisky-Golay) สเปกตรัมของอนุพันธ
อันดับ ๒ เพื่อใหคาสมการทดสอบของปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี C และ oh ที่ดีที่สุด พบวากลุมนํ้าองุนดาํ
มีคาความผิดพลาดจากผลการทดลอง (SEC) ของคาแอนโทไซยานินและคาสี C เทากับ ๑.๑๔ mg/L และ 
๐.๔๖ ตามลําดับ และมีคาความผิดพลาดจากสมการ (SEP) เทากับ ๑.๙๐ mg/L และ ๑.๓๙ ตามลําดับ 
และมีผลตางเฉลี่ยของคาจริงและคาทานาย (bias) เทากับ -0.10 mg/L และ 0.00 ตามลําดับ แตนํ้ากระเจี๊ยบ 
บลูเบอรี่และแครนเบอรี่สามารถทํานายคาสี oh ไดดีที่สุด โดยมีคาความผิดพลาดจากผลการทดลอง (SEC) เทากับ 
๑.๓๒ มีคาความผิดพลาดจากสมการ (SEP) เทากับ ๒.๓๐ และมีผลตางเฉลี่ยของคาจริงและคาทํานาย (bias) 
เทากับ -๐.๐๒ เทคนิคนี้สามารถทํานายปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี C และ oh ไดอยางแมนยํา
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 ชื่อโครงการ เคร่ืองตรวจวัดสารพิษตกคางจากยาฆาแมลงในผกัและผลไมโดยใชผลึกพีโซอิเล็กตริก                                       
   ไบโอเซนเซอร
 เจาของผลงาน ภาณุวัฒน ไชยเชษฐ, พุทธชาต ทองโคตร, พิเชษฐ เทบํารุง
 หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 งานวิจัยน้ีไดศึกษาการสรางเคร่ืองตรวจวัดสารเคมีตกคางในผักและผลไม โดยใช
ผลึกพิโซอิเล็กตริกแบบควอซเปนไบโอเซนเซอร ผลึกพิโซอิเล็กตริกแบบควอซที่ใชเปน
ไบโอเซนเซอรน้ีจะข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางความถ่ีของการส่ันของผลึกพิโซอิเล็กตริก
และมวลที่วางอยูบนพื้นผิวของผลึกซึ่งคิดคนคนแรกโดย Sauerbrey เมื่อสั่นในโหมด
ของการสั่นสะเทือนที่สอดคลองกับชนิดและความหนาของสารที่วางบนพื้นผิวจะมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกัน ความถี่ของการสั่นของผลึกพิโซอิเล็กตริกจะแปรผันตรงกับ
การเปล่ียนแปลงมวลท่ีวางบนพ้ืนผิวผลึก ในโครงการวิจัยน้ีใชผลึกพิโซอิเล็กตริกแบบควอซ
เปนไบโอเซนเซอรเพื่อตรวจหาปริมาณสารตกคางจากยาฆาแมลงในผักและผลไมบางชนิด
ในเขตจังหวัดสกลนคร แลวเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน EU 

 ชื่อโครงการ สถานีตรวจวัดระดับพลังงานจากรังสีและแสงอาทิตยอยางงาย
 เจาของผลงาน สมพร หงษกง, วัชรายุทธ ลําดวน
 หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 รายงานวิจัยนี้เสนอการตรวจวัดปริมาณคารังสีและความสวางของแสงอาทิตย
บนพื้นราบ โดยการใชอุปกรณตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทองฟาและตําแหนง
ของดวงอาทิตยผานเขาแบบจําลองโครางขายประสาทเทียม ที่ถูกฝกสอนดวยขอมูลจริง
และมีความถูกตองจากสถานีวัดที่ไดมาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากสถานีวัด
ดวยสถานีวัดอยางงายและเครื่องมือวัดที่ไดมาตรฐานพบวา คาที่ไดจากการตรวจวัดดวย
สถานีวัดอยางงายมีความผิดพลาดจากขอมูลจริงตํากวารอยละ ๑๕ ซึ่งประโยชนสามารถ
ใชตรวจวัดพลังงานรังสีและความสวางของแสงทดแทนเครื่องมือวัดที่มีราคาแพง
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๓๒

 ชื่อโครงการ การใชแบคทีเรียกรดแลคติกในน้ําพืชหมักแบบผงแหงเปนสารโพรไบโอติกในการเล้ียงไก
 เจาของผลงาน เสมอใจ บุรีนอก, เฉลิมพล เยื้องกลาง, เกศรา อําพาภรณ, ศศิพันธ วงศสุทธาวาส
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 ทําการศึกษาเพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพการใชแบคทีเรียกรดแลคติกผงแหง และผงแหงจากนํ้าพืชหมัก
เปนสารโพรไบโอติกทดแทนสารปฏิชีวนะในไกเนื้อ จํานวน ๒๐๐ ตัว (อายุ ๑ วัน) จํานวน ๔ กลุม ทดลองตามสูตร
อาหาร ดังนี้ กลุมควบคุมที่ไดรับอาหารพื้นฐาน (T๑) กลุมที่เติมสารปฏิชีวนะหรือออกซี่เดตราไซคลิก ๐.๐๕ % (T๒)
กลุมที่เติม Lactobacillus plantarum ST๑ ๐.๒ % (T๓) และกลุมที่เติมผงแหงจากนํ้าพืชหมัก ๑ % (T๔) ตามลําดับ
ทําการแบงลูกไกตามกลุมทดลองแบบสุมตลอด จํานวน ๕ ซํ้า ซํ้าละ ๑๐ ตัว
 การใชสารเสริมในอาหาร ไมมีผลตอการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารในไกเน้ือ การใชแบคทีเรีย
กรดแลคติกผงแหงและผงแหงจากนํ้าพืชหมัก มีปริมาณ E.coli ในมูลตํ่าที่สุด (P<๐.๐๕) เม่ือเปรียบเทียบกับกลุม
ควบคุมและกลุมที่เติมสารออกซี่เดตราไซคลิก นํ้าหนักของลําไสเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับนํ้าหนักตัว พบวา กลุมที่เติม
สารออกซี่เดตราไซคลิน มีปริมาณตํ่าที่สุด ปริมาณ HDL ในซีรั่มของไกเนื้อที่ไดรับการเสริมสารโพรไบโอติก 
มีแนวโนมสูงกวากลุมอื่นๆ จํานวนแบคทีเรียกรดแบคติกในสวนซีกับในกลุมควบคุมตํ่ากวากลุมที่ไดรับอาหารอื่นๆ
(P<๐.๐๕) ผลการศึกษาพบวา การเติม Lactobacillus plantarum ST๑ เชื้อเดี่ยวและผงแหงจากนํ้าพืชหมัก
เชื้อผสมที่มีคุณสมบัติเปนสารโพรไบโอติก สามารถทดแทนการใชสารปฏิชีวนะในการเลี้ยงไกเนื้อได

 ชื่อโครงการ อิทธิพลของกรรมวิธีการอบชุบภายใตสภาวะการเผาอุนที่มีตอพฤติกรรมการสึกหรอ
   ของแมพิมพตัด
 เจาของผลงาน ชานนท บุนนท, กนกอร นุยเล็ก, ศาสตรา บุญมาก
 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสึกหรอของพันชอบชุบดวยกรรมวิธีแกสคารบู
ไรซิ่ง กรรมวิธีบรรยากาศสุญญากาศ และกรรมวิธีเผาอุนสภาวะอบตอเนื่องกําหนดใหชุดคมตัด
แมพิมพใชรูปรางสี่เหลี่ยม ขนาดดาย เทากับ ๑๐ x ๑๐ มิลลิเมตรขนาดพันชเทากับ ๙.๘๖ x 
๙.๘๖ มิลลิเมตร ปมตัดวัสดุ เหล็กคารบอน AISI ๑๐๒๐ ความหนา ๑.๕ มิลลิเมตร ดวยพันช
ที่อบชุบทั้ง ๓ วิธี ตัวอยางละ ๒๒,๐๐๐ ชิ้น ในสภาพไมใชสารหลอลื่น
 ผลการทดลองพบวา ลักษณะการสึกหรอของพันช มี ๒ ลักษณะ คือ การสึกหรอดานขาง
แมพิมพ และการสึกหรอดานหนาแมพิมพ ชวงแรกของการปมตัดเกิดการสึกหรออยางรวดเร็ว 
เม่ือทําการปมตัดจํานวนเพ่ิมข้ึนของการสึกหรอของพันชเพ่ิมข้ึนตามจํานวนคร้ังการปมตัด เม่ือปม
ตัดช้ินท่ี ๑ - ๒๐ มีการสึกหรออยางรวดเร็ว การสึกหรอของพันชท่ีอบชุบกรรมวิธีแกสคารบูไรซ่ิง 
กรรมวิธีบรรยากาศสุญญากาศ และกรรมวิธีเผาอุนสภาวะอบตอเนื่องมีคาเทากับ ๖.๘๐ m, 
๖.๘๐ m และ ๗.๖๗ m ตามลําดับ เม่ือปมตัดช้ินงานช้ินท่ี ๒๑ - ๑๘,๐๐๐ มีการสึกหรอเพ่ิมข้ึน
แบบตอเนื่อง ๗๑.๗๕ m, ๑๓.๗๐ m และ ๔๕.๕๔ m ตามลําดับ เมื่อปมตัดชิ้นที่ ๒๒,๐๐๐ 
พันชเกิดการสึกหรออยางรวดเร็ว คาการสึกหรอ เทากับ ๑๑๒.๗๐ m, ๒๗.๓๐ และ ๖๐.๙๔ m
ตามลําดับ สรุปไดวาพันชที่อบชุบดวยกรรมวิธีบรรยากาศสุญญากาศมีการสึกหรอนอยที่สุด 
รองลงมาคือพันชที่อบชุบดวยกรรมวิธีเผาอุนสภาวะอบตอเนื่อง และพันชที่อบชุบดวยกรรมวิธี
กาซคารบูไรซิ่ง มีการสึกหรอมากที่สุด
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๓๓

 ชื่อโครงการ การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการถายเทความรอนของถานชีวมวลอัดขึ้นรูป
 เจาของผลงาน ชาญ ราชวงศ, กิตติพงษ ธารเอี่ยม, พิจิตร บัวระภา
 หนวยงาน  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

 โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการถายเทความรอน
ของถานชีวมวลอัดขึ้นรูป ผลการวิจัยพบวารูปรางทรงกระบอกทําใหนํ้าเดือดเร็วที่สุด 
ปริมาณ ๑/

๒
 เตาใชเวลานอยที่สุดที่ทําใหนํ้าเดือด ความหนาแนน ๑.๕ เทา สามารถ

ถายเทความรอนไดดีที่สุด สวนชนิดของไมพบวาถานจากไมกระถินเผาไหมไดดีมีผลตอ
การถายเทความรอนสูงสุด ผลการทดสอบทางสถิติพบวาชวงอุณหภูมิที่ ๑ และ ๒ 
มีปจจัยเด่ียว ๓ ปจจัย คือ รูปราง ปริมาณและชนดิของไมมีอิทธิพลตอการถายเทความรอน
ทุกชวงอุณหภูมิสวนปจจัยรวมเกือบทั้งหมดไมสงผลตอการทดสอบเวนปจจัยรวมระหวาง 
รูปราง*ปริมาณ ในชวงอุณหภูมิที่ 2 ซึ่งสงผลตอการทดสอบ ชวงอุณหภูมิที่ 3 และ ๔ 
ปจจัยเดี่ยวทุกปจจัยมีอิทธิพลตอการทดสอบ ชวงอุณหภูมิที่ ๓ มี ๓ ปจจัยรวมคือ 
รูปราง*ชนิดของไม, ปริมาณ*ความหนาแนน และ รูปราง*ปริมาณ*ชนิดของไม มีอิทธิพล
ตอการทดสอบ ชวงอุณหภูมิที่ ๔ มี ๔ ปจจัยรวมคือ รูปราง*ปริมาณ รูปราง*ความ
หนาแนน ปริมาณ*ชนิดของไม และ รูปราง*ปริมาณ*ความหนาแนน มีผลตอการถายเท
ความรอนของถานอัดขึ้นรูปที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .๐๕ 

 ชื่อโครงการ ศึกษาผลกระทบรถยนตที่ติดตั้งกาซเอ็นจีวี (NGV) ที่มีผลตอระบบรองรับนํ้าหนัก 
   และระบบเบรก สําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล
 เจาของผลงาน เอกราช ไชยเพีย, ไตรทศ แกวเหงา, พัฒนพงษ แกวโพธิ์, ศันสนีย ไชยเพีย, สะเวียง จําปา
 หนวยงาน  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบรถยนตที่ติดต้ังกาซเอ็นจีวี 
(NGV) ที่มีผลตอระบบรองรับนํ้าหนัก และระบบเบรก สําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล 
แบงออกเปน ๓ การทดสอบ คือ ทําการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเบรก การทดสอบ
อัตราการสึกหรอของยาง และทดสอบมุมลอรถยนต
 เมื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเบรก รถยนตที่ไมติดตั้งกาซเอ็นจีวี 
จะมีคาประสิทธิภาพในการเบรก ๕๕% รถยนตที่ติดตั้งกาซเอ็นจีวี ๕๑.๘% การทดสอบ
การสึกหรอของยางรถยนตท่ีไมติดต้ังกาซเอ็นจีวี ท้ังลอซายและลอขวาจะสึกหรอ ๐.๓๙๗ 
มิลลิเมตร สวนรถยนตที่ติดตั้งกาซเอ็นจีวี ทั้งลอซายและลอขวาจะสึกหรอ ๐.๖๓๒ 
มิลลิเมตร โดยใชโปรแกรม Minitab ในการวิเคราะหความถดถอย จึงไดสมการ
ในการคํานวณ รถยนตที่ไมติดตั้งเอ็นจีวีคือ Y = ๗.๙๕ - ๐.๐๐๐๑๖๗X รถยนต
ที่ติดตั้งเอ็นจีวีคือ Y = ๗.๙๑ - ๐.๐๐๐๒๕๖X    
 ผลการวิจัยรถยนตท่ีท่ีติดต้ังกาซเอ็นจีวี มีประสิทธิภาพการเบรกลดลง   การสึกหรอ
ของยางเพ่ิมข้ึนและมุมลอรถยนตมีการเปล่ียนแปลง  ดังน้ันผูขับข่ีควรตรวจเช็คระบบเบรก
และยาง และมุมลออยูสมํ่าเสมอ จะทําใหการขับขี่มีความปลอดภัย
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๓๔

 ชื่อโครงการ การนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใช ใหมโดยใชทอความรอนหนาตัดแบนแบบสั่นชนิด
 
   วงรอบที่มี copper-nano water mixture เปนสารทํางานสําหรับเครื่องอุนอากาศ
 เจาของผลงาน วสันต ศรีเมือง, ปรีชา ขันติโกมล, พิพัฒน อมตฉายา
 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 งานวิจัยน้ีนําเสนอผลการทดสอบหาประสิทธิผลของเคร่ืองอุนอากาศแบบ CLOFHP ตนแบบ
ในหองปฏิบัติการวิจัย เคร่ืองอุนอากาศแบบ CLOFHP ถูกทดลองในกรณีไมเติมสารทํางาน ใชน้ํา 
และน้ําผสมผงทองแดงระดับอนุภาคนาโนเปนสารทํางาน ใชน้ํารอนเปนแหลงจายความรอนท่ีอุณหภูมิ 
๗๕oC อากาศอุณหภูมิหองทดลอง ( ๒๘oC) ไหลผานสวนควบแนนดวยความเร็ว ๐.๒, ๐.๔ และ 
๐.๖ m/s ตามลําดับ ผลการทดลองพบวา เคร่ืองอุนอากาศแบบ CLOFHP ท่ีใชน้ําผสมผงทองแดง
ระดับอนุภาคนาโนเปนสารทํางานน้ัน มีคาอัตราการถายเทความรอนสูงกวากรณีไมเติมสารทํางานและ
กรณีใชน้ําเปนสารทํางาน อัตราการถายเทความรอนเพ่ิมข้ึนตามความเร็วของอากาศท่ีไหลผานสวน
ควบแนน นอกจากน้ียังพบวาเม่ือความเร็วอากาศเพ่ิมข้ึน จะทําใหอุณหภูมิผิวทอท่ีสวนควบแนน แตอุณหภูมิ
ผิวทอท่ีสวนกันความรอนมีคาลดลง ความเร็วของอากาศมีผลนอยมากตอการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ
ท่ีผิวทอสวนทําระเหย การกระจายอุณหภูมิท่ีผิวทอตลอดความยาวของ CLOFHP กรณีใชน้ําผสม
ผงทองแดงระดับอนุภาคนาโน กรณีใชนํ้า และกรณีไมเติมเปนสารทํางาน มีคาความชันเพิ่มขึ้น 
ตามลําดับ ประสิทธิผลของเครื่องอุนอากาศแบบ CLOFHP ในกรณีใชนํ้าผสมผงทองแดงระดับ
อนุภาคนาโน กรณีใชน้ําและกรณีไมเติมสารทํางาน มีคาเปน ๐.๖๓๗, ๐.๕๖๕ และ ๐.๑๒๓ ตามลําดับ
 เคร่ืองอุนอากาศแบบ CLOFHP ถูกออกแบบใหมใหมีขนาดเหมาะสมกับสภาวะจริง และ
ติดตั้งใชงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งใชนํ้าผสมผงทองแดงระดับอนุภาคนาโนเปนสารทํางาน 
ความเร็วของอากาศไหลผานสวนควบแนน ๐.๖ m/s จากการทดลองพบวา เครื่องอุนอากาศ
แบบ CLOFHP สามารถทําใหอากาศอุนขึ้น ๑๓oC 

 ชื่อโครงการ การเรงปฏิกิริยาการเปลี่ยนกลูโคสเปน ๕-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอล โดยใชตัวเรง
   ปฏิกิริยากรดชนิดของแข็ง
 เจาของผลงาน อาทิตย อัศวสุขี, สุดารัตน สมบัติศรี, ปกิต กําบุญมา
 หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 งานวิจัยนี้ศึกษาการเรงปฏิกิริยาการเปลี่ยนกลูโคสเปน ๕-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอลซึ่งเปนสารตัวกลาง
ที่สามารถนําไปพัฒนาเปนเชื้อเพลิง และวัสดุโดยใชซีโอไลตซึ่งไดรับการปรับปรุงเปนตัวเรงปฏิกิริยา การทดลอง
ดําเนินการที่อุณหภูมิ ๑๑๐ - ๑๕๐ องศาเซลเซียส โดยใชสารละลายกลูโคสที่มีความเขมขนเริ่มตน ๕ เปอรเซ็นต
โดยน้ําหนักในไดเมทิลซัลฟอกไซด  จากตัวเรงปฏิกิริยาซีโอไลตท่ีมีตําแหนงท่ีวองไวเปนกรดท่ีนํามาทดสอบ  (HZSM-๕, 

HBeta, และ HY) พบวาตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-๕ ใหผลผลิตเปน ๕-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอลในปริมาณสูงที่สุด
ซึ่งเกิดจากการเรงปฏิกิริยาดวยตําแหนงกรดบรอนสเตดซึ่งอยูบริเวณปากรูพรุนของซีโอไลต  นอกจากนี้ยังพบวา
ตัวเรงปฏิกิริยา ๑Cr/HZSM-๕ สามารถเพิ่มผลผลิตของ ๕-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอลใหสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการใช 
HZSM-๕ เปนตัวเรงปฏิกิริยา สันนิษฐานวาโครเมียมบนตวัเรงปฏิกิริยาซีโอไลตท่ีมีตําแหนงท่ีวองไวเปนกรดชวยเรง
ปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชนัของกลูโคสเปนฟรักโตสไดดีข้ึน  ซ่ึงการเกิดปฏิกิริยาในข้ันตอนน้ีเปนข้ันกําหนดอัตราการเกดิ
ปฏิกิริยา และตําแหนงโครเมียมน้ีสามารถเรงปฏิกิริยาดีไฮเดรชนัของฟรักโตสเกิดเปน ๕-ไฮดรอกซเีมทิลเฟอฟูรอลได 
การเติมนํ้าเปนสารปอนรวมในปฏิกิริยาสามารถเรงปฏิกิริยารีไฮเดรชันของ ๕-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอลเปนกรด
เลวูลินิก และกรดฟอรมิกทําใหปริมาณ ๕-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอลลดตํ่าลง
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๓๕

 ชื่อโครงการ คุณลักษณะการถายเทความรอนของระบบระบายความรอน แบบทรานสไปเรชั่น
   ชนิดวัสดุพรุนโฟมเซลเปดแบบแผนประกบ
 เจาของผลงาน พิพัฒน อมตฉายา, บัณฑิต กฤตาคม, ทวีศิลป เล็กประดิษฐ
 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 ระบบระบายความรอนแบบทรานสไปเรช่ันโดยใชวัสดุพรุนเซลลูลารเปดแบบประกบ 
ถูกทําการการทดลองเพื่ออธิบายคุณลักษณะการถายเทความรอนรวมระหวางการพาและ
การแผรังสีความรอน วัสดุพรุนท่ีเลือกใชคือ คอรดิไรท-อะลูมินา (Cordierite-Alumina, 
Cr-Al) ท่ีมีคาจํานวนรูตอหน่ึงหนวยน้ิว (PPI) แตกตางกัน ๒ คาไดแก ๖ และ ๒๐ ในการ
ทดลองจะทําการศึกษาทั้งหมด ๔ กรณี ประกอบไปดวย กรณีที่ ๑ และ ๒ จะใชวัสดุพรุน
ที่มีความหนา ๒cm แบบ Cr-Al#๖ และ Cr-Al#๒๐ ตามลําดับ สําหรับกรณีที่ ๓ และ ๔ 
จะใชวัสดุพรุนที่มีความหนา 1 cm จํานวน 2 แผนประกบกันเปนแบบ Cr-Al#6/20 และ 
Cr-Al#๒๐/๖ ฟลักซการแผรังสี (Radiative heat flux, qR,F) อยูในชวง ๐.๙๘ ถึง 
๑๖.๕๖ kW/m๒ อากาศท่ีปอนมาจากดานลางหรือผนังผิวดานหลังมีคาความเร็ว (u) ในชวง 
๐.๔๒๔ ถึง ๑.๔๘๕ m/s จากการทดลองพบวาอุณหภูมิผิวเฉลี่ยทางดานผิวหนา (TSF) 
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามคา qR,F แตจะลดลงตาม u ที่เพิ่มขึ้นในทุกรูปแบบของการทดลอง 
สวนอุณหภูมิผิวเฉลี่ยทางดานผิวหลัง (TSB) แทบไมมีการเปลี่ยนแปลงตามคา qR,F และ u 
สําหรับประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงพลังงาน (Conversion efficiency, c) พบวาคา c 
สูงขึ้นตามคา qR,F และ u ที่เพิ่มขึ้น โดย c มีคาสูงสุดประมาณ ๗๕, ๗๘, ๕๐ และ ๗๘ % 
สําหรับวัสดุพรุนเซลลูลารเปดในกรณี Cr-Al#๖, #๒๐, #๖/๒๐ และ #๒๐/๖ ตามลําดับ

 ชื่อโครงการ การศึกษาความเขากันไดของพอลิเมอรผสมระหวางยางพาราและแปงมันสําปะหลัง    
    ดัดแปรทางเคมี
 เจาของผลงาน พนิดา สวัสดี, รัตนฐาภัทร บุญเกิด, ชัยยศ จันทรแกว
 หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 พอลิเมอรผสมท่ีเตรียมจากยางพารา (NR) และแปงมันสําปะหลังดวยเคร่ืองบดผสม
สองลูกกล้ิงและข้ึนรูปเปนแผนบาง (ความหนาประมาณ ๐.๒๕±๐.๐๓ มม) โดยกระบวนการอัด 
ซึ่งแปงมันสําปะหลังที่ใชในการเตรียมพอลิเมอรผสมมาจากแปงมันสําปะหลังดิบและแปงมัน
สําปะหลังดัดแปรทางเคมี (แปงคารบอกซีเมทิล; CMS และแปงครอสลิงแบบไดสตารซฟอสเฟต; 
RS๔) ศึกษาความเขากันไดและสมบัติเชิงกลของพอลิเมอรผสมท่ีอัตราสวนตางๆ ดวยเทคนิค
ฟูเรียทราน สฟอรมสเปกโทรสโกป กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) 
ดิฟเฟอรเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร เทอรโมกราวิเมทริกแอนาไลซิส และเคร่ืองทดสอบ
แรงดึงอเนกประสงค พบวาพอลิเมอรผสมท่ีเตรียมจาก NR และ RS๔ ท่ีอัตราสวน ๑๐๐ ตอ 
๓๐ พีเอชอาร ใหคาความทนแรงดึง และรอยละการยืดสูงสุดที่ ๙.๐๐ เมกะปาสคาล และ 
๑๕๕๒ ตามลําดับ รวมท้ังมีอุณหภูมิการสลายตัวใกลเคียงกับของ NR ท่ีประมาณ ๒๔๐ องศา
เซลเซียส และเกิดการเปลี่ยนแปลงของกราฟเพียงหนึ่งชวงการสลายตัว แสดงใหเห็นวา
การสลายตัวดวยความรอนท้ังของ NR และ NR:RS๔ ผสมน้ันเกิดในข้ันตอนเดียว นอกจากน้ี
ผลจากภาพถาย SEM ของพ้ืนผิวภาคตัดขวางยังแสดงใหเห็นวามีแรงยึดเหน่ียวระหวางสองวัฏภาค
ของ NR และ RS๔ โดยที่ RS๔ เปนวัฏภาคกระจายที่กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอใน NR 
ที่เปนวัฏภาคตอเนื่อง จากงานวิจัยนี้สามารถสรุปไดวาพอลิเมอรผสม NR:RS๔ (๑๐๐:๓๐)
มีความเขากันและสามารถปรับปรุงสมบัติเชิงกลได
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 ชื่อโครงการ การเตรียมอนุภาคพอลิเมอรที่มีรอยพิมพประทับโมเลกุลสาหรับการวิเคราะห
   สารเมลามีน
 เจาของผลงาน รัชนีวรรณ การคา, อมร ไชยสัตย, ปรียาภรณ ไชยสัตย
 หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 งานวิจัยนี้ เปนการเตรียมอนุภาคพอลิเมอรที่มีรอยพิมพประทับโมเลกุลสาหรับ
การวิเคราะหสารเมลามีนโดยการสังเคราะหแบบตกตะกอน โดยไดทาการศึกษาปจจัยตางๆ
ท่ีมีผลตอการสังเคราะห เชน ชนิดและปริมาณของมอนอเมอรเช่ือมรางแห ปริมาณของตัวเร่ิม
ปฏิกิริยา และปริมาณของเมลามีน จากผลการทดลองพบวา สภาวะท่ีเหมาะสมในการสังเคราะห 
คือ ใชไดไวนิลเบนซีนเปนมอนอเมอรเช่ือมรางแห ใชเบนโซอิลเปอรออกไซดปริมาณ ๙.๕๒ %
โมลของมอนอเมอร อัตราสวน กรดเมทาคริลิก:ไดไวนิลเบนซีน : เมลามีน เปน ๑๖๗ : ๘ : ๑ 
(เมลามีนที่ความเขมขน ๐.๖๐ % โมลของมอนอเมอรทั้งหมด) จากนั้นทาการสกัดเมลามีน
ออกจากอนุภาคพอลิเมอรท่ีมีรอยพิมพประทับโมเลกุลท่ีเตรียมได โดยใชสารละลายกรดอะซิติก
เขมขน ๕ % ในเอทานอล และศกึษาประสทิธิภาพในการจบั เมลามนีในสารละลายมาตรฐาน
ของเมลามนี ความเขมขน ๒๐๐ ppm จากการทดลองพบวา อนุภาค พอลิเมอรท่ีมีรอยพิมพ
ประทบัโมเลกุลที่ไดสามารถจับเมลามีนได ๒๐.๓๓ มิลลิกรัมตอกรัมของอนุภาคพอลิเมอร
ที่มีรอยพิมพประทับโมเลกุลสุดทาย ไดนาอนุภาคพอลิเมอรที่มีรอยพิมพประทับโมเลกุลนี้
ไปใชเปนเฟสคงที่ในการสกัดดวยวัฏภาคของแข็ง พบวา อนุภาค MIP สามารถจับเมลามีน
ในตัวอยาง นมผงที่มีการเติมสารมาตรฐานเมลามีน ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีความเที่ยง 
(%RSD = ๔.๑๓) และความแมน (%recovery = ๙๔.๒๕) อยูในเกณฑที่ดี

 ชื่อโครงการ การเปรียบเทียบความสามารถในการเพ่ิมคารบอนท่ีผิวเหล็กกลาคารบอนต่ําของถานไม
   ชนิดตางๆ ในกระบวนการแพ็กคารเบอไรซิง
 เจาของผลงาน ณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ, นางวรรณา หอมจะบก
 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเพ่ิมปริมาณคารบอนท่ีผิว
ของเหล็กกลาคารบอนตาํโดยถานไมชนิดตางๆ ในกรรมวิธีแพ็กคารเบอไรซิง วิธีการทดลองทํา
โดยใชเหล็กกลาคารบอนต่ํา AISI ๑๐๒๐ ผานกรรมวิธีแพ็กคารเบอไรซิง โดยใชถานไมชนิดตางๆ 
ไดแก ไมยูคาลิปตัส กะลามะพราว ไมมะขาม ไมไผ และเหงามันสําปะหลัง เปนสารเพ่ิมคารบอน
ผสมสารเรงปฏิกิริยาจากธรรมชาติ คือ หินปูนปน ท่ีปริมาณสวนผสม ๑๐% โดยน้ําหนักอุณหภูมิ
ในการเพ่ิมคารบอน ๙๕๐oC เวลา ๒, ๔ และ ๖ ช่ัวโมง ทําการตรวจสอบปริมาณคารบอนแตละช้ัน
ความลึกของช้ินทดสอบท่ีผานการเจียระไนดวยเคร่ืองออพทิคอลอิมิสชันสเปกโตรสโคป ทดสอบ
ความแข็งแบบไมโครวิกเกอรสและตรวจสอบโครงสรางจุลภาค จากผลการทดลองทําใหทราบวา
ถานไมท่ีใหความสามารถในการเพ่ิมคารบอนไดสูงสุด คือ ถานไมยูคาลิปตัส รองลงมาคือ ถานไม
มะขาม ถานเหงามันสําปะหลัง ถานกะลามะพราว และถานไมไผ ตามลําดับ โดยมีปริมาณคารบอน
เฉล่ีย ๑.๑๕๗, ๑.๐๖๐, ๐.๙๖๖, ๐.๘๒๙ และ ๐.๗๗๐% ตามลําดับ จากน้ันไดทําการทดลอง
ชุบแข็งมีดมีดตัดออยดวยกระบวนการแพ็กคารเบอไรซิง โดยเปรียบเทียบกับมีดตัดออยท่ีตีจาก
เหล็กใบเล่ือยท่ีมีจําหนายอยูในทองตลาด ผลการทดลองพบวาอุณหภูมิในการเพ่ิมคารบอนท่ีผิว
ท่ีใหคาความแข็งใกลเคียงกับเหล็กใบเล่ือยมากท่ีสุด คือ ๙๐๐oC ท่ีเวลา ๒ ช่ัวโมง อีกท้ังยังให
ความสามารถในการรับการกระแทกท่ีสูงกวาเหล็กใบเล่ือย
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๓๗

ผลงานวิจัย ประจําป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
ดานบริหาร
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๓๘

ผลงานวิจัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
สาขาบริหาร

ผลกระทบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีตอความผูกพันตอองคกร: เปรียบเทียบความแตกตางระหวางบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกลุมภาคอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแกน
ผลกระทบของการมุงเนนความเปนผูประกอบการ และความสามารถทางดานขอมูลการตลาดที่มีตอการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน และความเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมในประเทศไทย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ
โครงการยกระดับการจัดทําบญัชีครัวเรือนของกลุมเกษตรกรไปสูการบัญชีครัวเรือนเพื่อการลงทุนประกอบธุรกิจ SME ที่ยั่งยืน
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๓๙

 ชื่อโครงการ ผลกระทบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีตอความผูกพันตอองคกร:     
   
   เปรียบเทียบความแตกตางระหวางบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
   ในกลุมภาคอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 เจาของผลงาน สุมินทร  เบาธรรม
 หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่มีตอความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรภายใน มรภ.กลุมภาคอีสาน และ มทร.อีสาน รวมถึงเปรียบเทียบความแตกตางในเรื่องของ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันในองคกรระหวางบุคลากร มรภ.กลุมภาคอีสาน และ มทร.อีสาน 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัย ทําการวิเคราะหขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามจํานวน ๑,๖๒๑ คน โดยใช
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพล
ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรทั้ง ๒ กลุม และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความ
ผูกพันตอองคกร ระหวางบุคลากรในสังกัด มรภ.กลุมอีสาน และบุคลากรในสังกัด มทร.อีสาน มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ

 ชื่อโครงการ การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแกน
 เจาของผลงาน วันทนา อมตาริยกุล, จํานงค อมตาริยกุล
 หนวยงาน  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
ในเขตเทศบาลขอนแกนและศึกษาแนวทางการพัฒนาระดับของการมีสวนรวมทางการเมือง 
วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณประชากรและกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ใชการสุมอยางงาย จากนักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน จํานวน 
๕๐๐ คน ขอมูลจากแบบสอบถามใชสถิติวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหารอยละ
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแกนอยูในระดับปานกลาง แตคาเฉลี่ยการมีสวนรวม
ทางการเมืองอยูในระดับตํ่า คือ การไมไดเขารวมเปนกรรมการควบคุมดูและการเลือกตั้ง 
และเม่ือพบวามีการซ้ือเสียงจะแจงคณะกรรมการการเลอืกต้ัง รัฐบาลควรสงเสริมการศึกษา
การมีสวนรวมทางการเมือง การเลือกต้ัง หลักการประชาธิปไตยภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ
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๔๐

 ชื่อโครงการ ผลกระทบของการมุงเนนความเปนผูประกอบการ  และความสามารถทางดานขอมูล
   การตลาดที่มีตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  และความเจริญเติบโตของ
   วิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดยอมในประเทศไทย
 เจาของผลงาน จันทิมา พรหมเกษ, ดาริกา แพงโคตร, ปาณิสรา ประจุดทะศรี, สมพงษ วะทันติ
 หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อใหมีความเขาใจเพ่ิมมากขึ้นเก่ียวกับผลกระทบของการมุงเนนความเปน
ผูประกอบการ และความสามารถทางดานขอมูลการตลาดที่มีตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และ
ความเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมในประเทศไทย โดยทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
ในการศึกษานี้กําหนดใหการมุงเนนความเปนผูประกอบการ และความสามารถทางดานขอมูลการตลาดมีความสําคัญ
ตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และความเจริญเติบโต โมเดลที่ใชในการทดสอบครั้งนี้ไดเก็บรวบรวม
ขอมูลกลุมตัวอยางผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทางดานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 
๓๐๓ บริษัท ผลการศึกษา พบวา การมุงเนนความเปนผูประกอบการ และความสามารถทางดานขอมูลการตลาด
ท่ีมีตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และความเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นอกจากน้ี
ยังพบวาความสามารถทางดานขอมูลการตลาดสงผลกระทบทางบวกตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และ
ความเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม อยางไรก็ตามความสามารถทางดานขอมูลการตลาดไมได
เปนตัวแปรกลางของการมุงเนนความเปนผูประกอบการระหวางการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และความเจริญ
เติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และขอเสนอแนะไดแสดงไวในงานวิจัย    
ในอนาคต

 ชื่อโครงการ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิตคณะเทคโนโลยี
   สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
 เจาของผลงาน ปภาวี สุขมณี
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
 การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ มีวัตถุประสงค เพื่อ ๑) ศึกษาความคิดเห็นตอคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค ๒) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากคณะเทคโนโลยีสังคม ๓) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความคิดเห็นตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคกับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสังคม กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษา ไดแก บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีสังคม จากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๒๒๖ คน เครื่องมือ
ที่ใชในการศึกษาใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่และรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบสมมุติฐาน ไดแก F-test การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ การวเิคราะหสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
 ผลการศึกษาพบวา บัณฑิตจากคณะเทคโนโลยี สวนใหญเปนเพศหญิงจบสาขาวิชาการจัดการ ปฏิบัติงาน
ตําแหนงงาน ครู/อาจารย/นักวิชาการ ระยะเวลาที่ทํางาน ๒ ป สถานประกอบการ/หนวยงาน สวนใหญเปน บริษัท 
อายุของผูตอบแบบสอบถามอยูระหวาง ๒๕ - ๓๐ ป มีบัณฑิตในสถานประกอบการ ๑ คน และเปนเพื่อนรวมงาน
 ความคิดเห็นตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพรวมอยูในระดับดี ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดานความรูความสามารถทาง
วิชาการ ดานทักษะในการปฏิบัติงาน และดานคุณธรรมและจริยธรรม ภาพรวมอยูในระดับดี และความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตทั้ง ๓ ดาน มีความสัมพันธทางบวกกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคทุกดาน ความพึงพอใจของ      
ผูใชบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสังคม ดานความรูความสามารถทางวิชาการกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคทุกดาน



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๔๑

 ชื่อโครงการ การยกระดับการจัดทําบัญชีครัวเรือนของกลุมเกษตรกรไปสูการบัญชีครัวเรือน
   เพื่อการลงทุนประกอบธุรกิจ SMEs ที่ยั่งยืน
 เจาของผลงาน เพชรไพรริน อุปปง, ฐานิตย เกษร, วิมลใย เทือกตาถา, อรอนงค จําปาแกว
 หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือนในปจจุบัน ปญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติทางบัญชีของกลุมเกษตรกร ความตองการในการฝกอบรมการยกระดบัการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาความรูทางบัญชีสูการลงทุนประกอบธุรกิจ SMEs ท่ีย่ังยืน 
ผลการศึกษาพบวา สภาพการทําบัญชีในปจจุบัน ดานการนําบัญชีครัวเรือนมาปฏิบัติ โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง พบวา เกษตรกรสวนใหญแยกสมุดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจายภาคการเกษตร 
และรายรับ-รายจายภายนอกการเกษตรอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา เกษตรกรใชหลักการ
ของการทําบัญชีครัวเรือนมาใชในการจัดการรายรับ-รายจายภายในครอบครัว และเกษตรกรปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูตรวจบัญชีครัวเรือน ดานปญหาและอุปสรรค โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
พบวา ความตอเนื่องในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ประโยชนท่ีรับจากการจัดทําบัญชีครัวเรือนยังไมชัดเจน หรือเปนรูปธรรม 
ดานความรูความเขาใจในการจัดทําธุรกิจ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การใชเงินลงทุน
ในการจัดต้ังธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม สวนดานความตองการในการฝกอบรมน้ัน ภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และพบวาการอบรมเก่ียวกับการควบคุมตนทุนมีความตองการมากท่ีสุด และรองลงมา
คือการอบรมเก่ียวกับวางแผนกําไร นอกจากน้ีเกษตรกรยังเสนอแนวทางในการจัดหลักสูตรการฝกอบรม
เก่ียวกับความตองการฝกอบรม การยกระดบัการจัดทําบัญชีครัวเรือนไปสูการประกอบอาชีพ SMEs 
ท่ีย่ังยืน ความรูเก่ียวกับการเงินและการลงทุน และการฝกอบรมความรูเพ่ือประกอบอาชีพ เชน การทํา
ปลาราสงออก และการทําปลาราบอง เปนตน



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๔๓

ผลงานวิจัย ประจําป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
ดานการออกแบบ



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๔๔

ผลงานวิจัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
สาขาออกแบบ

การศึกษาการออกแบบสถาปตยกรรมภายในหองเรียนเด็กปฐมวัยโดยใช การเรียนรูแบบใชสมองเปนพื้นฐาน
การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการตกแตงผิวดินดวยเทคนิคสกาฟโตบนเครื่องปนดินเผาดานเกวียน แกผูประกอบการเครื่องปน
ดินเผาชุมชนดานเกวียน จังหวัดนครราชสีมา



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๔๕

 ชื่อโครงการ การศึกษาการออกแบบสถาปตยกรรมภายในหองเรียนเด็กปฐมวัยโดยใช การเรียนรู
   แบบใชสมองเปนพื้นฐาน
 เจาของผลงาน วิศณี ไชยรักษ, ขวัญจิต รัตนวรรณนุกูล
 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 ในการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบสถาปตยกรรมภายใน
หองเรียนเด็กปฐมวัยโดยใชการเรียนรูแบบใชสมองเปนพ้ืนฐาน และออกแบบสถาปตยกรรมภายใน
หองเรียนเด็กปฐมวัยโดยใชการเรียนรูแบบใชสมองเปนพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีผลตอ
การออกแบบสถาปตยกรรมภายในหองเรียนเด็กปฐมวัยโดยใชการเรียนรูแบบใชสมองเปนพ้ืนฐาน 
คือ ๑) ความสัมพันธของการใชพื้นที่วางภายในหอง รองรับกิจกรรมที่ใชรวมและกิจกรรมมุม
ประสบการณ ๒) รูปแบบเครื่องเรือนสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกมีขนาดเหมาะสม นํ้าหนักเบา
และปลอดภัย ๓) สี ใชโทนสีออน (พาสเทล) และสีธรรมชาติ เนน สีเขียว สีเหลือง ๔) ใชวัสดุ
ธรรมชาติ ปลอดภัยตอเด็กและมีในทองถิ่น ๕) มุมกิจกรรมที่สงผลตอการเรียนรู 
 สรุปแนวทางการออกแบบหองเรียนเด็กปฐมวัยที่มีความเหมาะสมมี ๒ หอง ไดแก 
หองเรียนขนาด กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร และหองเรียนขนาด กวาง 
๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หองสูง ๓.๐๐ เมตร การออกแบบภายในเนนสภาพ
แวดลอมของหองเรียน เครื่องเรือนเปนสวนหนึ่งในการเรียนรู โดยครูและเด็กมีสวนรวม
ในการปรับและสรางสภาพแวดลอม สีสันใชโทนสีธรรมชาติ เขียว เหลือง บวกกับความสดใส
ของสีสันช้ันเก็บส่ืออุปกรณ และเนนพ้ืนท่ีวางเพ่ือรองรับกับกิจกรรมท่ีใชรวม และกิจกรรมสวนตัว
ของมุมประสบการณตางๆ โดยออกแบบใหช้ันวางส่ือ อุปกรณ โตะเรียนและผนังสามารถท่ีจะเล่ือน
ปรับเปลี่ยนตําแหนงไดสะดวก เพื่อเพิ่มบรรยากาศที่หลากหลายสอดคลองกิจกรรมการเรียนรู

 ชื่อโครงการ การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการตกแตงผิวดินดวยเทคนิคสกาฟโต
   บนเครื่องปนดินเผาดานเกวียน แกผูประกอบการเครื่องปนดินเผาชุมชนดานเกวียน
   จังหวัดนครราชสีมา
 เจาของผลงาน วัชรินทร แซเตีย, เดน รักซอน, ปอยหลวง บุญเจริญ
 หนวยงาน  คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ผลงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ทดลองผสมนํ้าดิน ใหเหมาะสมกับเนื้อดินปน
ดานเกวียน เพื่อตกแตงผิวดินดวยเทคนคิสกาฟโต ในวิธีตางๆ และถายทอดเทคโนโลยีแก
ผูประกอบการเครื่องปนดินเผา ชุมชนดานเกวียน จังหวัดนครราชสีมา
 โดยทดลองในหองปฏิบัติการและการทดลองในพื้นที่เปาหมาย ดวยการใชสูตรทฤษฎี
เสนตรง (Line Blend) จํานวน ๕ สูตร โดยใชวัตถุดิบที่สามารถลดความเขมของสีเนื้อดิน
ดานเกวียน และวัตถุดิบที่ชวยหลอมติดผิวผลิตภัณฑไดดี เชน ดินขาว ดินแบบโดไนท 
หินโดโลไมด ฟริด และบอแร็กซ ซึ่งเผาดวยอุณหภูมิ ๙๐๐oC - ๑,๒๐๐oC เพียงครั้งเดียว 
(One Firing) และใสสารใหสีชนิดออกไซด (Oxide) และสะเดน (Stain) นํามาตกแตงดวย
เทคนิคสกาฟโตบนผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาที่ใชเนื้อดินดานเกวียน
 ผลการวิจัยไดสูตรนํ้าดินที่ ๑.๕, ๒.๔, ๓.๙, ๔.๔ และ ๕.๘ มีความเหมาะสม
ตอการนําไปใชไดดี โดยเฉพาะสูตรที่ ๑.๕ และ ๓.๙ สามารถเผาไดทั้งในเตาแกส เตาไฟฟา 
และเตาฟน โดยไมมกีารเปลี่ยนแปลงของสี สวนในจุดที่ ๕.๘ เมื่อเผาในอุณหภูมิ ๑,๒๐๐oC 
ผิวของนํ้าดินจะมีลักษณะคลายกับการเคลือบดวยนํ้าเคลือบ คือ มีความมันวาว และถายทอด
ใหแกผูประกอบการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การเตรียมวัตถุดิบ และการทดลองใช โดยการ
ศึกษาพบวา ผูประกอบการสามารถนําความรูและกรรมวิธีจากการอบรมและถายทอดไปใชประโยชน
ในการผลิตเคร่ืองปนดินเผาดานเกวียนไดจริง และสามารถนําไปทํากิจกรรมเพ่ือขยายผลในชุมชน
ในรปูแบบตางๆ สูการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑดวยชุมชนที่มีความยั่งยืน



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๔๗

ผลงานวิจัย ประจําป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
ดานคนพิการ



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๔๘

ผลงานวิจัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
สาขาคนพิการ

ระบบควบคุมสภาวะสมดุลขึ้นทางลาดสําหรับรถเข็นคนพิการ
การพัฒนาชุดการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีงานกราฟกสําหรับคนพิการ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมผานเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูเกี่ยวกับเด็กออทิสติก  
การออกแบบและพัฒนารถวิลแชรไฟฟาแบบถอดประกอบได



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๔๙

 ชื่อโครงการ ระบบควบคุมสภาวะสมดุลขึ้นทางลาดสําหรับรถเข็นคนพิการ
 เจาของผลงาน ศักดิระวี ระวีกุล
 หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 รายงานวิจัยน้ีเปนการพัฒนารถเข็นคนพิการข้ึนทางลาดชันโดยการสรางสัญญาณ
ทํางานดวยรถเข็น ระบบขับเคลื่อนการควบคุมสําหรับคนที่มีความบกพรองทางรางกาย
ท่ีจะลดการพ่ึงพากับคนอ่ืนๆ โดยทําใหการเคล่ือนไหวดวยตนเองน้ีทําไดโดยการประยุกตใช
เซ็นเซอรเปนตัวตรวจสอบสถานะของยานพาหนะและความสมดุลในการเคลื่อนที่ของ
รถเข็นท่ีมีพื้นท่ีเอียงโดยจะประกอบดวยสองระบบหลักไดแกระบบกลและระบบไฟฟา 
ระบบทางกลประกอบไปดวยโครงสรางตัวรถ ระบบทางไฟฟาประกอบไปดวยมอเตอร DC 
๑๒ โวลต ๓๓๐ วัตต สําหรับการปรับการขับขี่และแหลงจายใชแบตเตอรี่ ๑๒ โวลต 
๑๘ แอมปช่ัวโมง สวนวงจรควบคุมประกอบดวยวงจรสรางสัญญาณโดยสัญญาณรับมาจาก
เซ็นเซอรแรงโนมถวงแลวไมโครคอนโทรลเลอรที่เปนตัวประมวลผลกลางควบคุม
การทํางานของระบบรถเข็น
 รถเข็นสามารถเคลื่อนที่ผานทางลาดชันไดไมเกิน ๑๐ องศา ผลการทดสอบ
การทํางานพบวาระดับเบาะสามารถปรับไดละเอียดจากมุม ๑๐ องศา ถึง -๑๐ องศา 
และทดสอบการเคลื่อนที่บนถนนที่มีความชันไมเกิน ๑๐ องศา พบวารถสามารถ
ขึ้นทางลาดชันได

 ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีงานกราฟกสําหรับคนพิการ
 เจาของผลงาน ปทมากร เนตยวิจิตร, รัตนาวดี แสงมาลี, ปทมเกสร ราชธานี
 หนวยงาน  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

 การศึกษางานวิจัยคร้ังน้ี มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยี
งานกราฟกสําหรับคนพิการ โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของผูทดลองใชงาน
โดยใชเทคโนโลยีของโปรแกรม Macromedia Captivate โปรแกรม Dreamweaver CS๓
และโปรแกรม Camtasia Studio ในการพัฒนาชุดการเรียนรู รวบรวมขอมูลในรูปแบบสอบถาม
และนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS 
 ผบการวิจัยพบวา รอยละของคาคะแนนเฉล่ียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน
(E๑) และรอยละของคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน (E๒) มีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเกณฑ คือ ๘๑.๖๓/๘๓.๓๘ ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นดานเทคนิควิธีการในสวนของ
การออกแบบโดยรวมอยูในระดับมาก (  = ๔.๓๑, S.D. = ๐.๓๒) การจัดบทเรียนโดยรวม
อยูในระดับมาก (  = ๔.๓๐, S.D. = ๐.๔๑) ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องในสวนของ
ลําดับข้ันในการนําเสนอเน้ือหา (  = ๔.๔๙, S.D. = ๐.๖๔) ดานแบบทดสอบและการประเมินผล
ในสวนของชนิดของแบบทดสอบที่เลือกใช (  = ๔.๓๖, S.D. = ๐.๓๒) ผูใชงานมีความเห็น
ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องโดยรวมอยูในระดับมาก (  = ๔.๓๓, S.D. = ๐.๓๙) ดาน
การออกแบบในสวนของความนาสนใจของหนาจอหลัก (  = ๔.๓๖, S.D. = ๐.๓๒) และ
ดานการจัดบทเรียนในสวนของตัวอยางที่ใชงานในบทเรียน (  = ๔.๔๙, S.D. = ๐.๖๔) 



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๕๐

 ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมผานเครือขายคอมพิวเตอร 
   สําหรับการเรียนรูเกี่ยวกับเด็กออทิสติก    
 เจาของผลงาน สมพงษ วะทันติ, ชลีนุช คนซื่อ, กมล ชวยรักษา
 หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
แบบมีสวนรวมผานเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูเก่ียวกับเด็กออทิสติก ๒) เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมผานเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู
เกี่ยวกับเด็กออทิสติก ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบมีสวนรวมผานเครือขายคอมพวิเตอร สําหรับการเรียนรูเก่ียวกับเด็กออทิสติก ในการ
วิจัยครั้งนี้ไดพัฒนาระบบในสวนของเนื้อหา การออนไลนของผูเชี่ยวชาญในการสนทนา 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน ๓๕ คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม
ผานเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูเกี่ยวกับเด็กออทิสติก พบวา คะแนนสอบ
กอนเรียนกับหลังเรียนแตกตางกัน แสดงวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ท่ีคาระดับนัยสําคัญ ๐.๐๐๐ จะเห็นไดวาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = ๔.๔๒, S.D. = ๐.๓๖)

 ชื่อโครงการ การออกแบบและพัฒนารถวิลแชร ไฟฟาแบบถอดประกอบได
 เจาของผลงาน เอกราช ไชยเพีย, ธีรพงษ ดวงโทลา, พัฒนพงษ แกวโพธิ์, ศันสนีย ไชยเพีย, สะเวียง จําปา
 หนวยงาน  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

 การทําโครงการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค เพื่อการออกแบบและพัฒนารถวิลแชร
ไฟฟาแบบถอดประกอบได เนื่องจากไดพบปญหาการใชวิลแชรของผูพิการที่ใชวิลแชร
ทางไกล เนื่องจากการใชวิลแชรทางไกลหรือขึ้นทางลาดชันทําใหเกิดการเหนื่อยลามาก
 จากการหาสมรรถนะพบวา รถวิลแชรไฟฟาแบบถอดประกอบไดมีรัศมีวงเลี้ยว 
๑ เมตร ความเร็วในการขับขี่ไมเกิน ๓๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง สามารถขับขึ้นทางชันได 
๓๐ องศาและเมื่อชารตหนึ่งครั้ง (๓ ชั่วโมง) สามารถวิ่งได ๓๐ กิโลเมตร 
 จากน้ันใหผูเช่ียวชาญและผูพิการประเมินเพ่ือหาคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพ
พบวาผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม ผูที่มีประสบการณดูแลผูพิการ และผูพิการใหความเห็น
เกี่ยวกับรถวิลแชรไฟฟาแบบถอดประกอบไดเพื่อคนพิการที่ใชวิลแชร โดยใชแบบประเมิน
ออกเปน 3 ดาน โครงสราง ดานการใชงานและดานผลที่ไดรับ จากความเห็นทั้งหมด
ของผูเชี่ยวชาญ ผูที่มีประสบการณดูแลผูพิการ และผูพิการไดคาเฉลี่ย ( ) เทากับ ๔.๒๗ 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมกันเทากับ ๐.๔๖ แสดงวาผูเชี่ยวชาญผูที่มีประสบการณ
ดูแลผูพิการ และผูพิการมีความเห็นใหรถวิลแชรไฟฟาแบบถอดประกอบไดเพื่อคนพิการ
ที่ใชวิลแชรอยูในระดับดีและสามารถนําไปใชงานไดจริง



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๕๑

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลผลกาการปรปฏิฏบับติตงางานน พพ.ศ.ศ.. ๒๕๒๕๕๖๕๖

สถสถาบาบันนวิวจัจยแยและละพัพฒนฒนาา

๕๑

ผลงานวิจัย ประจําป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
ดานสุขภาพ



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๕๒

ผลงานวิจัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
สาขาสุขภาพ

การศึกษาและประเมินความปลอดภัยของอาหารธรรมชาติในจังหวัดกาฬสินธุ
การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดผงพรอมชงจากขาวฮางงอก



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๕๓

 ชื่อโครงการ การศึกษาและประเมินความปลอดภัยของอาหารธรรมชาติในจังหวัดกาฬสินธุ
 เจาของผลงาน กันทิมา ศิริสันติเมธาคม, จิรศักดิ์ ศรีเมฆารัตน, วีระชัย สายจันทา
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

 ในการศึกษาครั้งนี้ทําการสํารวจพื้นที่ ๑๒ จุดในเขตชลประทานลําปาว จังหวัด
กาฬสินธุ โดยทําการเก็บตัวอยางปลาในวงศปลาตะเพียนและหอยฝาเดียวมาทําการทดลอง
หาปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวม การปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli (E. coli) 
และ Salmonella sp. ความชุกของระยะตัวออนของพยาธิใบไมตับ Opisthorchis 
viverrini และการทดสอบการตกคางของยาปฏิชีวนะคลอแรมฟนิคอลและไนโตรฟูแรน  
 จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถบงชี้ไดวา อาหารจําพวกปลาวงศตะเพียนและ
หอยนํ้าจืดที่มีในเขตชลประทานลําปาวน้ันมีปริมาณแบคทีเรียรวมโดยเฉลี่ยคอนขางสูง  
รวมทั้งพบเชื้อกอโรค เชน E. coli และ Salmonella sp. ดวย อีกทั้งมีการปนเปอน
ของระยะเมตาเซอรคาเรียของพยาธิใบไมตับในปลา แตพบในปริมาณที่นอย ไมพบระยะ
เซอรคาเรียในหอย ไมพบยาคลอแรมฟนิคอลและสารไนโตรฟูแรนตกคางในปลาและหอย
ท่ีนํามาทดสอบ ดังน้ัน ผูบริโภคควรบริโภคปลาและหอยท่ีนํามาจากเขตชลประทานลําปาวน้ี
โดยผานกระบวนการปรุงสุก ขั้นตอนการประกอบอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย เพือ่
ปองกันการติดเชื้อจากการบริโภคอาหารเหลานี้
    

 ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดผงพรอมชงจากขาวฮางงอก
 เจาของผลงาน สุภกาญจน พรหมขันธ, ศุกฤชชญา เหมะธุลิน, พนอจิต นิติสุข
 หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชประโยชนจากขาวหักที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
ขาวฮางและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดผงพรอมชงจากขาวฮาง โดยใชขาวหัก
ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการกะเทาะเปลือก ซ่ึงพบวามีปริมาณขาวหักท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนการผลิต
รอยละ ๒๘.๔ จากผลการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของแปงขาวฮาง พบวามีความช้ืนรอยละ ๕.๓๗ 
โปรตีนรอยละ ๖.๖๖ ไขมันรอยละ ๕.๕๖ เถารอยละ ๒.๑๒ เสนใยหยาบรอยละ ๑.๐๙ และคารโบ-
ไฮเดรต รอยละ ๘๔.๕๗ นอกจากน้ันยังพบวามีปริมาณสาร Gamma aminobutyric acid (GABA) 
๗.๒๕ mg/๑๐๐ g และจากผลการศึกษาสูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมผงพรอมชงจากขาว 
พบวา ผูบริโภคตองการใหมีการปรับปรุงในดานสี กล่ินขาว และความหวาน จึงทําการจัดส่ิงทดลอง
แบบ Mixture Design โดยปจจัยท่ีศึกษา คือ แปงขาวเจาฮางหอมมะลิ ๑๐๕ แปงขาวเหนียวดํา
และนํ้าตาลทราย โดยมีสิ่งทดลอง ๗ สิ่งทดลอง จากการคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมโดยใชพื้นที่ผิว
ตอบสนอง (RSM) พบวาสูตรเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพชนิดผงพรอมชงจากขาวฮางท่ีเหมาะสมประกอบดวย 
แปงขาวเจาฮางหอมมะล ิ๑๐๕ รอยละ ๒๕ แปงขาวเหนียวดํารอยละ ๑๐ น้ําตาลทรายบดรอยละ 
๒๕ ครีมเทียมรอยละ ๑๕ ลูกเดือยรอยละ ๑๐ งาดํา (บด) รอยละ ๕ งาดํา (เมล็ด) รอยละ ๕ 
อินนูลินรอยละ ๔.๕ และสารคงตัวรอยละ ๐.๕ โดยนําผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมท่ีพัฒนาไดบรรจุใสซอง
ลามิเนตขนาด ๒๐ กรัม/ซอง และวิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑพบวา ใหพลังงาน ๔๓๑ Kcal/
๑๐๐ g มีความชื้นรอยละ ๔.๓๖ โปรตีนรอยละ ๑๐.๙๒ ไขมันรอยละ ๑๑.๓๑ เถารอยละ ๑.๘๖ 
คารโบไฮเดรตรอยละ ๗๑.๕๓ และพบสาร GABA ๒.๒๑ mg/๑๐๐ g และเม่ือมีการเติมสารอินูลิน พบวา ผลิตภัณฑมีปริมาณ 
Total Dietaty Fiber ๓.๙๘ g/๑๐๐ g โดยผูบริโภคใหการยอมรับผลิตภัณฑรอยละ ๙๔ ไมยอมรับรอยละ ๖ และเมื่อ
พิจารณาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรอยละ ๙๓ ไมซื้อรอยละ ๗



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๕๕

ผลงานวิจัย ประจําป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
ดานทองถิ่น



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๕๖

ผลงานวิจัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
สาขาทองถิ่น

การพัฒนาฝูงพอแมพันธุไกพื้นเมืองไทยพันธุชีดวยดัชนีการคัดเลือก และการทดสอบสมรรถภาพการใหผลผลิตเมื่อเลี้ยงในหมูบาน
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อผลิตขาวเหลือง ๑๑ ปลอดสารพิษ บานโคกลาม ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมูบานโฮมสเตย เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว : กรณีศึกษาบานโคกโกง 
ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 
การศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภัณฑชุมชน (กรณีศึกษา : หมี่ตะคุ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา)



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๕๗

 ชื่อโครงการ การพัฒนาฝูงพอแมพันธุ ไกพื้นเมืองไทยพันธุชีดวยดัชนีการคัดเลือก และการทดสอบ
   สมรรถภาพการใหผลผลิตเมื่อเลี้ยงในหมูบาน
 เจาของผลงาน สุจิตรา สราวิช, วรวิทย รักสงฆ, จิรศักดิ์ ศรีเมฆารัตน, จิระพันธ หวยแสน, กมลพร กําขันตี
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางฝูงพอแมพันธุไกพ้ืนเมืองไทยพันธุชีดวยดัชนีการคัดเลือก
และการทดสอบสมรรถภาพการผลติเม่ือเล้ียงในหมูบาน ผลการทดสอบสมรรถภาพการผลติเม่ือ
นําไกชีอายุ ๒๐ สัปดาห ไปทดลองเลี้ยงในหมูบาน มีผูรวมโครงการ ๑๓๖ ราย รับไก รายละ 
๕ ตัว เพศผู ๒ ตัว เพศเมีย ๓ ตัว พบวาเกษตรกรบานโหมน บานกลางหมื่น บานวังเดือนหา 
บานนาสีนวล และบานคําสรางเท่ียง ไดน้ําหนักไกอายุ ๒๐ สัปดาหเทากับ ๑,๔๗๑.๔๒, ๑,๓๙๕.๘๓, 
๑,๔๕๐.๔๗, ๑,๔๔๖.๖๗ และ ๑,๔๐๕.๐๓ กรัม ตามลําดับ น้ําหนักไกชีเม่ืออายุ ๒๔ สัปดาห เทากับ 
๑,๕๕๙.๕, ๑,๕๑๐, ๑,๕๓๘.๖๕, ๑,๕๐๐ และ ๑,๕๒๒.๖๗ กรัม ตามลําดับ น้ําหนักตัวไกเม่ือใหไข
ฟองแรกในแตละหมูบาน เทากับ ๑,๔๕๒.๐๙, ๑,๓๒๒.๙๑, ๑,๔๐๐.๙๕, ๑,๓๑๖.๖๖ และ 
๑,๓๓๘.๕๕ กรัมตามลําดับ น้ําหนักไขฟองแรกของไกชีแตละหมูบาน เทากับ ๓๔.๖, ๓๖.๘๓, 
๓๔.๑๔, ๓๔.๖ และ ๓๕.๗๖ กรัม ตามลําดับ จํานวนลูกไก/ป เทากับ ๘๙.๕๕, ๗๐.๑๑, ๗๑.๕๔, 
๗๒.๗๒ และ ๖๗.๖๕ ตัว อัตราการฟกออกเทากับ ๕๙.๒๓, ๕๒.๖๔, ๕๙.๑๙, ๕๘.๖๓ และ 
๕๐.๘๘ เปอรเซ็นตตามลําดับ อัตราการตายเทากับ ๑๘.๗๔, ๒๒.๘๗, ๒๖.๐๗, ๑๙.๘๖ และ 
๒๒.๕ เปอรเซ็นตตามลําดับ จํานวนตับไข/ป เทากับ ๕.๖, ๔.๕, ๔.๘๗,๕.๑ และ ๔.๕๘ ตับตามลําดับ 
จํานวนไขในแตละตับ เทากับ ๑๕.๙๙, ๑๕.๕๘, ๑๔.๖๙, ๑๓.๐๘ และ ๑๔.๗๗ ฟองตามลําดับ 
ปริมาณอาหารท่ีกินมีคาเทากับ ๑๑๐.๗, ๑๐๐.๖๓, ๑๐๕.๖, ๑๐๑.๕๖ และ ๑๐๙.๗๑ กรัม/ตัว/วัน 
ตามลําดับ ใหไขปละ ๑๖๒.๖๓, ๑๕๙.๘๔, ๑๕๓.๒๑, ๑๔๘.๙๖ และ ๑๔๕.๑๕ ฟอง ตามลําดับ

 ชื่อโครงการ กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อผลิตขาวเหลือง ๑๑ ปลอดสารพิษ  
            บานโคกลาม ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ
 เจาของผลงาน วัชรินทร สราวิช, อรวรรณ รักสงฆ, ปภาวี สุขมณี, สุจิตรา สราวิช, พนอจิต นิติสุข, อนุชา พุฒิกุลสาคร
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษากระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชน
แบบมีสวนรวมผานการเรียนรูระบบการผลิตขาวเหลือง ๑๑ ที่นําไปสูการพึ่งตนเอง และ
การสรางภูมิคุมกันใหชุมชน 
 ผลจากการวิจัยครั้งน้ีทําใหชุมชนรูจักการวิเคราะหปญหาและศักยภาพของชุมชน 
มีการลําดับความสําคัญของปญหา หาแนวทางในการแกปญหารวมกัน มีการทดลองวิจัย
เพื่อแกปญหาหรือสงเสริมศักยภาพ เกิดการเรียนรูรวมกัน มีการเก็บขอมูลโดยวิเคราะห
ไดวาจะเก็บประเด็นอะไร จากใคร เก็บอยางไร รวมทั้งวิเคราะหแยกแยะขอมูลและนําขอมูล
มาใชประกอบการตัดสินใจแกปญหาหรือพัฒนา
 จากการจัดเวทคีืนขอมูลสูชุมชนพบวา นอกจากเกิดการเรียนรูและหาวิธีแกปญหา
รวมกันแลว ชุมชนยังไดมีโอกาสทดลองปลูกขาวเหลือง ๑๑ ตนเดี่ยวนาดําแบบประณีต 
มีการใชปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ เพื่อเปนตนแบบในดานการประหยัดตนทุน ผลผลิต
ที่ไดมากกวาการปลูกนาดําแบบเดิมอยางเห็นไดชัด สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ยได 
๗๓๗.๖๙ กิโลกรัมตอไรมากกวาทุกปที่ผานมา ตนทุนการผลิตลดลงเฉลี่ย ๑,๒๒๗.๕๐ 
บาทตอไรตอครอบครัว ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น ไมเปนหนี้คาปุยหรือคาสารกําจัด
ศัตรูพืชอีกตอไป 



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๕๘

 ชื่อโครงการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมูบานโฮมสเตย เพื่อเพิ่ม
   ศักยภาพการทองเที่ยว : กรณีศึกษาบานโคกโกง ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ 
   จังหวัดกาฬสินธุ
 เจาของผลงาน วราพร พูลเกษ, วนุชชิดา สุภัควนิช, ธีติพล วิมุกตานนท
 หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษของชมุชนเพือ่สงเสรมิการทองเทีย่วของชมุชน
หมูบานโฮมสเตย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชนใหมีความเข็มแข็งในการใชภาษาอังกฤษในการสงเสริมการทองเท่ียว และเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชนหมูบาน
โฮมสเตย 
 ผลการวิจัยพบวา (๑) ชุมชนหมูบานโฮมสเตยมีความตองการใหบทเรียนมีเนื้อหาเกี่ยวกับหมูบานโฮมสเตยจํานวน 
๕ หัวขอ คือ การตอนรับนักทองเท่ียว การแนะนําเก่ียวกับท่ีพักโฮมสเตย แหลงทองเท่ียวในหมูบานโฮมสเตย การแสดงพ้ืนบาน 
ประเพณีและวัฒนธรรม และอาหารพืน้บาน โดยจัดเรียงตามลําดับความสําคัญของเน้ือหาในการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษา
อังกฤษ ๒) กอนการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ โดย
หลังการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชุมชนหมูบานโฮมสเตยมีทักษะการ สื่อสารภาษาอังกฤษสูงกวากอนการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ๓) ชุมชนหมูบาน โฮมสเตยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดตอการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของชุมชนหมูบาน
โฮมสเตย คือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษควรเนนประโยชนตอการนําไปใชในการตอนรับและแนะนํานักทองเที่ยวที่เขามา
ทองเท่ียวในหมูบานโฮมสเตยไดจริงและเน้ือหาท่ีนํามาใชในการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษจะตองใหมีความสอดคลอง
กับทองถ่ินใหมากท่ีสุด และจะตองมีการติดตามผลการหลังการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมูบานโฮมสเตย
สามารถนําความรูไปปรับใชในการตอนรับและแนะนํานักทองเที่ยว ชาวตางประเทศไดตามสถานการณและบริบทของทองถิ่น 

 ชื่อโครงการ การศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภัณฑชุมชน (กรณีศึกษา :    
 
   หมี่ตะคุ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา)
 เจาของผลงาน สุพรรณี พรภักดี, ดุษฏี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง, ปุริม หนุนนัด 
 หนวยงาน  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อ ศึกษาปจจัยสวนบุคคล
ที่มีตอการตัดสินใจซื้อ และศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับปจจัยการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑชุมชน หมี่ตะคุ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ผลของการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี พฤติกรรมผูบริโภคในการซ้ือหม่ีตะคุ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบวา 
ผูบริโภคสวนใหญซ้ือหม่ีตะคุจากแหลงผลิตอําเภอปกธงชัย ในรูปแบบนํามาปรุงเอง ย่ีหอตราหาดาว ในปริมาณการซ้ือ
โดยเฉลี่ยตอครั้งจํานวน ๑ - ๒ ถุง คาใชจายในการซื้อโดยเฉลี่ยตอครั้ง ๕๐ - ๙๙ บาท ซึ่งซื้อหม่ีตะคุ ๑ - ๒ ครั้ง
ตอสัปดาห โดยเลือกซ้ือจากรานคาปลีกท่ัวไปมาเพ่ือบริโภคเอง โดยตนเองเปนเหตุผลหลักในการตัดสินใจซ้ือ การเลือกซ้ือ
พิจารณาจากคุณสมบัติของเสนหมี่ ผูบริโภคเลือกซื้อหมี่ตะคุ เพราะสะดวกในการรับประทานและไดรับการรับรูสื่อ
การประชาสัมพันธในรูปแบบการบอกตอ  
 การศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑชุมชน หมี่ตะคุ อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา พบวา เพศมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเก่ียวกับปจจัยดานราคาและปจจัยดานการจัดจําหนาย สวนสถานภาพ
สมรสมีผลตอปจจัยดานการจัดจําหนายและปจจัยดาน การสงเสริมการตลาดแตกตางจากสถานภาพโสด
 การศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับปจจัยการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชุมชน  
หมี่ตะคุ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบวา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกบัปจจัยในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑชุมชนมีความสัมพันธระดับปานกลาง



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๕๙

ผลงานวิจัย ประจําป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
ทรัพยสินทางปญญา



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๖๐

ผลงานวิจัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
ทรัพยสินทางปญญา

เครื่องฝานกลวย
เครื่องอัดแผนขนมขาวโปง
อุปกรณระบายความรอนแบบหองบรรจุไอความดันตํ่าชนิดวงรอบ
เครื่องผลิตถานระบบปด
กังหันลมแกนตั้ง
กังหันนํ้าแบบใบปรับมุมไดอยางตอเนื่อง
ชุดตึงเสนดาย
เครื่องเตรียมเสนดาย
เครื่องผลิตพลังงานจากนํ้าไหล
เตาเผาเซรามิกขนาดเล็กแบบเคลื่อนยายและตอประกอบได
แขนกลทําความสะอาดฝารองนั่งชักโครกชนิดปรับหมุนได
เบาะนั่งรถเข็นคนพิการคานเดี่ยวปรับมุมกมเงยตามทางลาดชัน
ฝารองนั่งชักโครกชนิดปรับหมุนไดดวยมอเตอรไฟฟา
เครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากคลื่นนํ้า 
ถานอัดแทงจากวัชพืชและกรรมวิธีการผลิตถานอัดแทง
กรรมวิธีการผลิตผงสียอมธรรมชาติ
เตียงผูปวยปองกันแผลกดทับ
เบาะนั่งรถเข็นสําหรับผูพิการทอนลางปรับขึ้นลงแนวดิ่ง
โลชั่นเมา
ชุดมวนลวดหนามของเครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ
เครื่องอัดอาหารหยาบ
ชุดลดความตึงลวดแกนของเครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ
เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ
อุปกรณปลูกตนกลาขาวแบบมือหมุน
เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยแบบเทอรโมไซฟอน
ผลิตภัณฑเสนไหมที่มีสีตางๆ จากกระบวนการเลี้ยงไหมและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว



สถาบันวิจัยและพัฒนา
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๖๑

 ชื่อผลงาน อุปกรณระบายความรอนแบบหองบรรจุไอความดันตําชนิดวงรอบ
 เจาของผลงาน วสันต ศรีเมือง
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประโยชนของผลงาน

 สงเสริมกลไกใหมีการถายเทความรอนออกจากสวนควบแนนใหเพิ่มขึ้นกวา CVC
    

 ชื่อผลงาน เครื่องอัดแผนขนมขาวโปง
 เจาของผลงาน พงษศักดิ์ นาใจคง
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประโยชนของผลงาน

 สามารถอัดแผนขนมขาวโปงใหไดความหนา ๒ มิลลิเมตร มีความสะดวก รวดเร็ว 
สะอาด ปลอดภัย สามารถใชทดแทนการรีดของแรงงานคน
    

 ชื่อผลงาน เครื่องฝานกลวย
 เจาของผลงาน พงษศักดิ์ นาใจคง, กัมปนาท ถายสูงเนิน
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประโยชนของผลงาน

 สามารถฝานทัง้กลวยสุกและกลวยดิบท่ีผานการปอกเปลือกไดอยางตอเน่ือง รวดเร็ว 
ปลอดภัย สามารถปรับความหนาของแผนกลวยที่ฝานได และใชทดแทนแรงงานคนฝาน
    



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
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 ชื่อผลงาน เครื่องผลิตถานระบบปด
 เจาของผลงาน ไมตรี พลสมคราม
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประโยชนของผลงาน

 เพื่อใหมีเตาผลิตถานที่สามารถสรางผลิตภัณฑไดทั้งสามชนิดคือ ถาน นํ้าสมควันไม 
และโปรดิวเซอรที่สามารถใชเปนกาซเชื้อเพลิงไดโดยไมตองปลอยทิ้งสูบรรยากาศ สามารถ
เรงการกลายเปนถานของไมได ดวยการเพิ่มอัตราการไหลเวียนของกาซสําหรับหมุนเวียน
  ในระบบผลผลิตถานที่ไดสะอาดไมมีเศษดินเจือปน

    

 ชื่อผลงาน กังหันลมแกนตั้ง
 เจาของผลงาน ไมตรี พลสมคราม
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประโยชนของผลงาน

 มีความมุงหมายที่จะแกไขและปรับปรุงขอดอยของกังหันลมแกนตั้งแบบซาโวเนียส  
และขอเสียของกังหันลมแบบดาเรียส เพื่อเพิ่มสัมประสิทธิ์กําลังและแรงบิดสถิตยของกังหัน
ใหมากขึ้นจากการอาศัยทั้งแรงยกและแรงฉุดในการใหแรงบิดแกแกนหลักของโรเตอร
การออกแบบใหมีการปรับมุมไดของใบกังหันลมจากการประดิษฐนี้จะลดภาระของแบริ่งที่จุด
รองรับการหมุนของแกนหลักของโรเตอร ซึ่งจะชวยยืดอายุการใชงานของแบริ่ง    

 ชื่อผลงาน กังหันนํ้าแบบใบปรับมุมไดอยางตอเนื่อง
 เจาของผลงาน ไมตรี พลสมคราม
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประโยชนของผลงาน

 มีความมุงหมายที่จะแกไขและปรับปรุงขอดวยของกังหันวงลอท่ีซึ่งตองสรางใหมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางวงลอท่ีมีขนาดใหญเกินไป และแกไขขอเสียงของกังหันน้ําแบบแรงดล
ที่ตองอาศัยนํ้าที่มีเฮดสงูๆ ดังนั้นเพื่อเพิ่มสัมประสิทธิ์กําลังและแรงบิดของกังหันนํ้าใหมากขึ้น
นอกจากน้ีการออกแบบใหใบกังหันสามารถปรบัมุมไดอยางตอเน่ือง จะชวยใหสามารถลดแรง
ตานทานการหมุนขณะใบกังหันเคลื่อนที่สวนทิศทางการไหลของกระแสนําได

    



สถาบันวิจัยและพัฒนา
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 ชื่อผลงาน ชุดตึงเสนดาย
 เจาของผลงาน มาโนช  ริทินโย
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประโยชนของผลงาน

 เพื่อชวยตึงเสนดายของการเตรียมเสนดายในกระบวนการทอผาดวยเสนดาย เชน ผาฝาย ผาไหม เปนตน 
เปนอุปกรณทุนแรงชวยลดการขาดของเสนดายและลดเวลาการตึงเสนดายลงได
    

 ชื่อผลงาน เครื่องจัดเรียงเสนดาย
 เจาของผลงาน จิตติวัฒน นิธิกาญจนธาร, มาโนช  ริทินโย
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประโยชนของผลงาน

 เพื่อชวยจัดเรียงเสนดายของการทอผาดวยเสนดาย เชน ผาฝาย ผาไหม เปนตน 
เปนเครื่องทุนแรงชวยลดการขาดของเสนดาย ลดขั้นตอนการจัดเรียงเสนดายและลดความ
เมื่อยลายของผูปฏิบัติงาน
    

 ชื่อผลงาน เครื่องผลิตพลังงานจากนํ้าไหล
 เจาของผลงาน ไมตรี พลสมคราม 
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประโยชนของผลงาน

 แกไขและปรบัปรงุขอดอยของกงัหนัวงลอทีซ่ึง่ตองสรางใหมขีนาดเสนผานศูนยกลางวงลอทีม่ขีนาดใหญเกนิไป 
และแกไขขอบกพรองของกังหันนํ้าแบบแรงดลที่ตองอาศัยนํ้าที่มีเฮดสูงๆ แลวยังตองการเปลี่ยนรูปแบบในการสราง
นวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อลดการพึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศและยังเปนการสราง
เครื่องผลิตพลังงานจากน้ําไหลใหมีความเหมาะสมกับสภาพของแหลงนํ้าที่ใหพลังงานอยางในประเทศไทยดวย 
สามารถใชกับรองนํ้าตื้นได
    



สถาบันวิจัยและพัฒนา
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 ชื่อผลงาน เตาเผาเซรามิกขนาดเล็กแบบเคลื่อนยายและตอประกอบได
 เจาของผลงาน เดน รักซอน
 หนวยงาน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประโยชนของผลงาน

 เพือ่ใหไดเตาเผาขนาดเลก็ทีเ่หมาะสมตอการใชงานในครวัเรอืนหรือผูทีเ่ริม่ตนในการผลติเคร่ืองปนดินเผาหรอื
ผูผลิตชิ้นงานขนาดเล็ก จํานวนไมมาก ใชเนื้อที่ในการตั้งเตาเผานอย นํ้าหนักเบา สามารถเคลื่อนยายโดยใชแรงงาน
เพียง ๑ - ๒ คน ใชวัสดุที่หาซื้อไดงายในประเทศ ราคาถูก สรางเองได ซอมเองได ปลอดภัย ประหยัด
เชื้อเพลิงแกสและสามารถปรับเปลี่ยนการใชงานได

    

 ชื่อผลงาน แขนกลทําความสะอาดฝารองนั่งชักโครกชนิดปรับหมุนได
 เจาของผลงาน ศักดิ์ระวี ระวีกุล 
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประโยชนของผลงาน

 เพ่ือประดิษฐแขนกลสําหรับทําความสะอาดฝารองน่ังชักโครก ซ่ึงไดแบงออกเปน ๓ สวน 
โดยแตละสวนทํางานสัมพันธกันอยางเปนระบบ กลาวคือสวนแรกเปนชุดถังเก็บนํ้ายาฆาเชื้อ
พรอมวาลวไฟฟา สวนตอมาคือแขนกลพรอมมอเตอรและชุดเฟองขับหมุนยกแขนกล สวนสุดทาย
  คือกลองเก็บผาสําหรับเช็ดทําความสะอาดพรอมมอเตอรสําหรับ
  หมุนดึงผาทุกๆ สวนของแขนกลสามารถถอดประกอบและทําความ
  สะอาดปรับเปลี่ยนไดตามตองการ

    

 ชื่อผลงาน เบาะนั่งรถเข็นคนพิการคานเดี่ยวปรัมมุมกมเงยตามทางลาดชัน
 เจาของผลงาน ศักดิ์ระวี ระวีกุล 
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประโยชนของผลงาน

 เพื่อประดิษฐเบาะน่ังรถเข็นคนพิการคานเด่ียวปรับมุมกมเงยตามทางลาดชัน
แบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนที่เปนตัวเบาะและสวนที่เปนอุปกรณจับยึดปรับระดับมุม
กมเงย โดยแตละสวนทํางานสัมพันธกันกับอุปกรณในการขับเคล่ือน ซ่ึงเปนสวนปรับระดับเบาะ
  ตามมุมที่รถเข็นคนพิการมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงทางลาดชัน
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 ชื่อผลงาน เครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากคลื่นนํ้า
 เจาของผลงาน ไมตรี พลสมคราม 
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประโยชนของผลงาน

 เพื่อประดิษฐเครื่องจักรสําหรับผลิตกระแสไฟฟาจากคลื่นนําที่มีสวนประกอบหลักๆ ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ 
จะทําหนาที่สรางพลังงานกลโดยอาศัยการเกิดคลื่นในทะเล  เพื่อเปนตนกําลังขับเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิตกระแส
ไฟฟา สวนที่ ๒ จะทําหนาที่ผลิตกระแสไฟฟา    

 ชื่อผลงาน ถานอัดแทงจากวัชพืชและกรรมวิธีการผลิตถานอัดแทง
 เจาของผลงาน วรุณทิพย  ฉัตรจุฑามณี
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประโยชนของผลงาน

 เพื่อเปนการนําเอาวัชพืชที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน นอกจากนี้ ยังสามารถนําไปผลิตเปนอุตสาหกรรมได  

 ชื่อผลงาน ฝารองนั่งชักโครกชนิดปรับหมุนไดดวยมอเตอร ไฟฟา
 เจาของผลงาน ศักดิ์ระวี ระวีกุล 
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประโยชนของผลงาน

 เพื่อประดิษฐฝารองนั่งชักโครกชนิดปรับหมุนไดดวยมอเตอรไฟฟา โดยแตละสวน
ทํางานสัมพันธกันอยางเปนระบบเพื่อใหสัมผัสกับอุปกรณความสะอาดฝารองนั่งชักโครก
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 ชื่อผลงาน เตียงผูปวยปองกันแผลกดทับ
 เจาของผลงาน ศักดิ์ระวี ระวีกุล 
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประโยชนของผลงาน

 สําหรับชวยเหลือผูปวยที่หมดสติและมีสติแตไมสามารถชวยเหลือตนเองไดตองนอนรักษาตัวเปนเวลานาน
เพื่อใหผูปวยสามารถเปลี่ยนทานอนได ดังนั้น เตียงชวยเหลือผูปวยปองกันและลดแผลกดทับนี้ จึงสามารถปองกัน
การเกิดแผลกดทับและบําบัดแผลกดทับใหดีขึ้นได

    

 ชื่อผลงาน เบาะนั่งรถเข็นสําหรับผูพิการทองลางปรับขึ้นลงแนวดิ่ง
 เจาของผลงาน ศักดิ์ระวี ระวีกุล 
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ประโยชนของผลงาน
 เพ่ือใชกับผูพิการทอนลางท่ีไมสามารถเดนิได เพ่ือใหผูพิการสามารถเคลือ่นท่ีไปไหนมาไหนได เพ่ือใหผูพิการ
สามารถใชมือพยุงตัวเองขึ้นนั่งบนรถเข็นเองได เพื่อใหผูพิการสามารถขึ้นลงระหวางเตียงผูพิการกับรถเข็นที่มีระดับ
ตางกันได และสามารถหยิบจับสิ่งของที่อยูบนชั้นสูงท่ีมีความสูงเทากับคนปกติยืนหยิบได

    

 ชื่อผลงาน กรรมวิธีการผลิตผงสียอมธรรมชาติ
 เจาของผลงาน วรุณทิพย  ฉัตรจุฑามณี
 หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประโยชนของผลงาน

 เพื่อตองการไดผงสียอมที่สามารถใชงานไดสะดวกสามารถนํามาละลายนํ้ารอนแลว ยอมเสนใยไหมหรือฝาย
ไดงายไมตองใชเวลามากและไดสีที่เหมือนเดิมทุกครั้งที่ทําการยอม ดังนั้น ถาตองการการผลิตซํ้าอีกก็สามารถทําได
ตามความตองการของตลาด



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๖๗

 ชื่อผลงาน ชุดมวนลวดหนามของเครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ
 เจาของผลงาน ไพรทูล ไชยวงศา, สมพร หงษกง 
 หนวยงาน คณะอุตสากรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ประโยชนของผลงาน

 ลดพื้นที่ในการทํางาน ลดจํานวนแรงงานลงโดยใชคนควบคุมการทํางานของเครื่อง 
๑ คน และเพิ่มผลผลิตกลาวคือ สามารถผลิตลวดหนาม ๑ มวน ความยาว ๔๐ เมตร  
โดยใชเวลาในการทําประมาณ ๑๐ นาที นอกจากนั้นยังเปนการชวยลดอุบัติเหตุจากการ
ทํางานได

 ชื่อผลงาน เครื่องอัดอาหารหยาบ
 เจาของผลงาน ณรงค หูชัยภูมิ, ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ, เฉลิมพล เยื้องกลาง, เสมอใจ บุรีนอก,
  ศศิพันธ วงศสุทธาวาส, บัญชี ลํ้าเลิศ, ศรายุทธ พลสีลา 
 หนวยงาน คณะอุตสากรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ประโยชนของผลงาน

 การจัดใหมีเครื่องอัดบรรจุอาหารหยาบที่สามารถทํางานไดรวดเร็ว โดยไมตองอาศัย
แรงงานคนในการบรรจุอาหารหยาบในกระบวนการเก็บถนอมคุณภาพอาหารหยาบไวใช
ในชวงที่ขาดแคลนอาหารหยาบ สามารถใชงานไดงาย ประหยัด
แรงงานและเวลาในการบรรจุอาหารหยาบเปนประโยชนตอกลุม
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว

ช

 ชื่อผลงาน โลชั่นเมา
 เจาของผลงาน สุดารัตน  สกุลคู
 หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ประโยชนของผลงาน
 เพื่อเปนผลิตภัณฑบํารุงผิวที่มีคุณภาพชวยบํารุงผิวพรรณ
ดวยสารตานอนุมูลอิสระ ที่มีมากในสารสกัดจากผลเมา
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 ชื่อผลงาน เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ
 เจาของผลงาน ไพรทูล  ไชยวงศา
 หนวยงาน คณะอุตสากรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ประโยชนของผลงาน

 เมื่อปอนลวดเหล็กเขาเครื่อง ลวดเหล็กจะถูกดึงเขาไปเปนลวดแกนและทําการ
ประกอบตัวหนามเขากับลวดแกนเปนแบบอัตโนมัติ ซึ่งใชคนควบคุมการทํางานของเครื่อง
เพียงคนเดียวและยังสามารถลดเวลาในการทํางานได

    

 ชื่อผลงาน อุปกรณปลูกตนกลาขาวแบบมือหมุน
 เจาของผลงาน สมพร หงษกง, อภิลักษณ กะเสียน, นัฐวุฒิ สุยวงษ, ธวัชชัย ไกรสิน, นพรัตน ไกรสิน  
 หนวยงาน คณะอุตสากรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ประโยชนของผลงาน

 เพ่ือประหยัดการใชพลังงานสิ้นเปลืองท่ีมีราคาแพงและเปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม 
ซึ่งอุปกรณนี้จะสามารถปกดําตนกลาขาวไดครั้งละ ๒ กอ และเปนตนกลาขาวที่เกษตรกร
ใชในการปกดําดวยมือ ซ่ึงเปนตนกลาท่ีมีความแข็งแรง ทนสภาพการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
  ไดดี เพื่อใหเกษตรกรในครัวเรือนใชการปกดํานา สําหรับทดแทน
  การวาจางแรงงานและคาจางที่มีราคาแพง และเพื่อปลูกจิตสํานึก
  ใหคนรุนใหมไมละทิ้งการทํานาท่ีเปนอาชีพที่อยูคูกับสังคมไทยมานาน 
  ตลอดท้ังเพ่ือศัยกภาพการผลิตขาวของเกษตรกรใหมีความย่ังยืนตอไป    

 เพ่ือประหยัด
ซึ่งอุปกรณนี้จะสามาร
ใชในการปกดําดวยมือ
  
   
  
  

 ชื่อผลงาน ชุดลดความตึงลวดแกนของเครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ
 เจาของผลงาน ไพรทูล  ไชยวงศา
 หนวยงาน คณะอุตสากรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ประโยชนของผลงาน

 ลดพื้นที่ในการทํางาน ลดจํานวนแรงงานลงโดยใชคนควบคุมการทํางานของเครื่อง
๑ คน และเพิ่มผลผลิตกลาวคือ สามารถผลิตลวดหนาม ๑ มวน ความยาว ๔๐ เมตร โดย
ใชเวลาในการทําประมาณ ๑๐ นาที นอกจากนั้นยังเปนการชวยลดอุบัติเหตุจากการทํางานได
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 ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑเสนไหมท่ีมีสีตางๆ จากกระบวนการเล้ียงไหมและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
   ดังกลาว
 เจาของผลงาน จีรภัทร จอดนอก 
 หนวยงาน คณะอุตสากรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ประโยชนของผลงาน

 ชวยแกปญหาการตกสีของผาไหม ผาไหมท่ีไดมีสีนุมนวลเย็นตาและสามารถเกดิเฉดสี
ไดหลากหลาย กระบวนการผลติเสนไหมโดยการเลีย้งไหมดวยวิธีน้ีเปนการลดตนทุนการผลิต 
ลดมลภาวะที่จะเกิดขึ้นจากการฟอกยอม ลดการใชทรัพยากรตางๆ 
ในกระบวนการผลิต เชน ไมตองยอมสีไหมลดปริมาณนํ้าและ
พลังงานที่จะใชในกระบวนการยอมสี ลดปริมาณสารเคมีที่ตองใช
ในการยอมสี

 ชื่อผลงาน เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยแบบเทอรโมไซฟอน
 เจาของผลงาน นําพน พิพัฒน ไพบูลย, สัณหวัจน ทองแดง, บัญชา ลํ้าเลิศ 
 หนวยงาน คณะอุตสากรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ประโยชนของผลงาน

 เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยแบบเทอรโมไซฟอน มุงเนนที่จะออกแบบเครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยที่สามารถ
ใชไดทั้งระบบไฟฟาและกาซแอลพีจี โดยมีเทอรโมไซฟอนเปนอุปกรณชวยในการกระจายความรอนในหมอกลั่น 
เพื่อวัตถุประสงคในการลดระยะเวลาในการกลั่นและประหยัดพลังงาน



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๗๑

โครงการวิจัย ประจําป ๒๕๕๖ 



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๗๒

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  

                                  โครงการ ผูเขารวม ความพึงพอใจ
โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา ๔๕ ๘๙
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยหนาใหม ๕๒ ๙๐.๒๐
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน : การวิเคราะห สังเคราะห ๔๙ ๘๕.๑๒
และเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
โครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๓๘ ๙๐.๒๓
(กิจกรรมที่ ๒ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย 
(NRPM) เพื่อเสนอของบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘”)

โครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพลงในวารสาร ๘๘ ๘๙.๒๒
โครงการวิจัยชุมชน (กิจกรรมที่ ๑  โครงการเทคนิคการศึกษาและวิเคราะหชุมชน) ๓๓ ๗๖
โครงการวิจัยชุมชน (กิจกรรมที่ ๒ โครงการมารูจักงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ๓๙ ๘๔.๔๐
และการออกแบบ เครื่องมืออยางมีสวนรวม)
โครงการฝกอบรมทักษะดานการวิจัย (โครงการยอยที่ ๑ การเสริมทักษะ ๒๐ ๘๖.๒๐
ดานเทคนิคและการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย)
                                   สรุป ๔๖๔ ๘๖.๓๐



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๗๓

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยหนาใหม
ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ หองประชุมมรกตอีสาน (ชั้น ๕)

อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย (โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยหนาใหม) ระหวางวันที ๑๘ - ๒๒ กุมภาพนัธ ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุมมรกตอีสาน (ชั้น ๕) อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยกลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนพัฒนานักวิจัยหนาใหมใหเกิดความม่ันใจในการทํางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรคใหมีประสิทธิภาพ เปนการสรางนักวิจัยหนาใหมใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จํานวน ๕๓ คน โดยในการจัดโครงการไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม 
และผูชวยศาสตราจารยพิสมัย เสรีขจรกิจเจริญ ใหเกียรติเปนวิทยากร ในโครงการดังกลาว และในการจัดงาน
ไดรับความสนใจ จากผูเขารวมโครงการเปนอยางดี ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการอยูในระดับมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ ๙๐.๒๐

โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา
ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรมราชาวดีรีสอรท แอนด โฮเทล จังหวัดขอนแกน

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา ระหวางวันที่ 
๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมราชาวดีรีสอรท แอนด โฮเทล จังหวัดขอนแกน มีผูเขารวม
โครงการ จํานวน ๕๘ คน ไดรับเกียรติจาก คุณจิราภรณ เหลืองไพรินทร จากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เปนวิทยากร ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ คิดเปนรอยละ ๘๙.๐๐



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๗๔

โครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพลงในวารสาร
ระหวางวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอง ๐๑๘๐๑ และ ๐๑๙๐๔ 
ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสาร ระหวางวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผูเขารวมโครงการจํานวน ๘๘ คน โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 
รองศาสตราจารย ดร.รังสรรค พาลพาย ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมินทร เบาธรรม และ ดร.สุภาวิตา อินทรพาณิชย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปนวิทยากร ผลการดําเนินโครงการ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเปน
รอยละ ๘๙.๒๒

โครงการวิจัยชุมชน : โครงการเทคนิคการศึกษาและวิเคราะหชุมชน
ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

ณ หองประชุมพิกุลทอง อาคารเรียนและปฏิบัติการเครื่องกล (อาคาร ๑๔) วิทยาเขตกาฬสินธุ

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเทคนิคการศึกษาและวิเคราะหชุมชน              
ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาเขตกาฬสินธุ โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ภาสกร นันทพานิช เปนวิทยากร ผูมีเขารวมโครงการจํานว ๓๑ คน ความพึงพอใจคิดเปนรอยละ ๘๐



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๗๕

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน : การวิเคราะห สังเคราะห และเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
ระหวางวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมมรกตอีสาน ชั้น ๕ 

อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน : การวิเคราะห สังเคราะห และเขียนขอเสนอโครงการวิจัย) ระหวางวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม 
๒๕๕๖ ณ หองประชุมมรกตอีสาน ชั้น ๕ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยกลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ผูเขาอบรม จํานวน ๕๐ คน โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.สุพักตร พิบูลย เปนวิทยากร 
ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ คิดเปนรอยละ ๘๕.๑๒ 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย (NRPM)
เพื่อเสนอของบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘

ระหวางวันที่ ๒ - ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาเขตสุรินทร วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขตกาฬสินธุ
วิทยาเขตสกลนคร และศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย (NRPM) 
เพ่ือเสนอของบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ดําเนินการระหวางวันที่ ๒ - ๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
ณ วิทยาเขตสุรินทร วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขตกาฬสินธุ วิทยาเขตสกลนคร และศูนยกลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยากร เปนบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแก นางสาวภควรรณ วรรณวัติ 
นางสาวนันทวันทน ดูสันเทียะ นางสาวกิติยาวดี เกตุนอก และ นางสาวอรุณรักษ ดีราชรัมย มีผูเขารับการอบรม 
จํานวนทั้งสิ้น ๑๓๘ คน ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ คิดเปนรอยละ ๙๐.๒๓



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๗๖

โครงการวิจัยชุมชน โครงการมารูจักงานวิจัยเพื่อทองถิ่นและการออกแบบเครื่องมืออยางมีสวนรวม
ระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ อาคารอเนกประสงคมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดําเนินการจัดโครงการมารูจักงานวิจัย 
เพื่อทองถิ่นและการออกแบบเครื่องมืออยางมีสวนรวม จัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ อาคารอเนกประสงคมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักวิจัย 
ไดทราบกระบวนการ เทคนิคการวิจัยเพื่อทองถิ่นการจัดทําเครื่องมืออยางมีสวนรวม และสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งอยู จํานวน ๓๙ คน โดยในการจัดโครงการไดรับเกียรติจาก 
อาจารยกาญจนา ทองทั่ว และคณะ เปนวิทยากร ในโครงการดังกลาว และในการจัดงานไดรับความสนใจจาก
ผูเขารวมโครงการเปนอยางดี  ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๘๔.๔๐

โครงการฝกอบรมการเสริมทักษะดานเทคนิค และการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย
ระหวางวันที่ ๘ - ๙  สิงหาคม ๒๕๕๖

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมทักษะ
ดานการวิจัย ระหวางวันที่ ๘ - ๙  สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได ประเภทโครงการ
วิจัยชุมชน และใหนักวิจัย ไดทราบกระบวนการ เทคนิคและการวิเคราะหขอมูลและเสริมสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งอยู จํานวน ๑๙ คน โดยในการจัดโครงการไดรับเกียรติจาก 
พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย คุณวัชรพงษ เรืองแสน คุณปญญา โพธิกมล ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพร วีระปรียากูร 
ดร.สุทธิศักดิ์ แกวแกมจันทร ผูชวยศาสตราจารยกิตติกร จินดาพล ดร.พีรพจน นิติพจน และผูชวยศาสตราจารย 
ดร.อําภาศรี พอคา ใหเกียรติเปนวิทยากร ในโครงการดังกลาว และในการจัดงานไดรับความสนใจจากผูเขารวม
โครงการเปนอยางดี ความพึงพอใจในการดาํเนินโครงการอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๘๖.๒๐



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๗๗

การเผยแพรผลงานวิจัย

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ใหความสําคัญกับการเผยแพรองคความรูที่ไดจากการวิจัยจึงไดจัดทํา วารสาร 
มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ ๑) เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองคความรูดานวิชาการดานงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ ระหวางนักวิชาการ นักวิจัย และผูที่สนใจโดยทั่วไป ๒) เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐของนักวิชาการและนักวิจัยสูสาธารณชน วารสาร มทร.อีสาน อยูในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และเนนการรับบทความเพื่อตีพิมพในดานวิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร และสหวิทยาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตีพิมพ ปละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ ๒ (กรกฏาคม - ธันวาคม) และ
ในป ๒๕๕๓ วารสารวิชาการ มทร.อีสาน ไดเขาอยูในฐานขอมูล TCI มีคา Impact Factor ๐.๐๕๖ ในป ๒๕๕๖
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๗๘

จดหมายขาว

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดจัดทํา จดหมายขาวสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสื่อในการประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรมการดําเนินงานในดานตางๆ ของสถาบันวิจัย  
และพัฒนา

                                                                                                     

  

         

                   

  . . 2556
   

 
    

        
      rdrmuti@gmail.com 

 1. 
 2. 
 3.  
    4.  :    
  http://ird.rmuti.ac.th/newweb/banner/index.php?s=track

    

R&D Newsletter Rajamangala University of Technology Isan

 4  2  2556 

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÍÕÊÒ¹
 Research and Development Institute 

 ( .) 
   

 ( .) 
 4 - 5  2556   

   

R&D Newsletter

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÍÕÊÒ¹
 Research and Development Institute 

 

 10  2556 
   

 -       
   

   
     
   

 9  2556 
     

   

R&D Newsletter

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÍÕÊÒ¹
 Research and Development Institute 

  
  “Thailand 2020 

”  6 - 30  2556 
   

 . . 2556 - . . 2563 
 

   3   
 -   -  

 -   
-   

  
  

AEC 
   

   
    
   

 “Thailand 2020 ”

   

    

R&D Newsletter Rajamangala University of Technology Isan

 4  3  2556 

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÍÕÊÒ¹
 Research and Development Institute 

 ( )

 “ ”
  

 ( )  
20  27  2556   

   
  “

”  27  2556

   “  
  (
)”  19 - 22  2556 

   
 

  
  

   “
   

( )   
 

R&D Newsletter

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÍÕÊÒ¹
 Research and Development Institute 

“ ”
  

  
    

    
   

 Peer Review
  

   
 

    
  

   

    

R&D Newsletter Rajamangala University of Technology Isan

 4  4  -  2556 

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÍÕÊÒ¹
 Research and Development Institute 

  5 
   4

    
  5  

  4  15 - 16  2556 
  

   
   5, 

 
 5,  Poster Presentation Award. The 4th Rajamangala University 

of Technology International Conference (4th RMUTIC)   Oral 
Presentation Award. The 4th Rajamangala University of Technology 
International Conference (4th RMUTIC)

     
 2556 (Thailand Research Expo 2013) 

 23 - 27  2556   
   

 
 

 
 

 
  

 2556 
 

     



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๗๙

โครงการบริการทางวิชาการ ประจําป ๒๕๕๖ 



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๘๐

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน 

 ๑. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน (โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียน) ประจําป
งบปะมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหวางวันจันทรที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และวันจันทรที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ณ โรงเรียนบานซับเตา ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 ๒. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน (โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียน) ประจําป
งบปะมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหวางวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบานหนองแวง ตําบลอุดมทรัพย 
อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 ๓. โครงการหมูบานราชมงคลอีสาน ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดขอนแกน จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดสุรินทร และจังหวัดสกลนคร



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๘๑

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน (โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียน) 
ประจําปงบปะมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ระหวางวันจันทรที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และวันจันทรที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงเรียนบานซับเตา ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดําเนินการจัดโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน ระหวางวันจันทรที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และวันจันทรที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงเรียนบานซับเตา ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเรียนรู
ในดานการเกษตรของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหดีขึ้น มีการดําเนินโครงการเปนการใหความรู
แกครูและนักเรียนโรงเรียนบานซับเตา โรงเรียนบานหนองแวง และโรงเรียนบานหวยนํ้าเค็ม ตําบลอุดมทรัพย
อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑๑๗ คน ไดรับความอนุเคราะหจาก ผูชวยศาสตราจารยวัชรินทร
สราวิช ผูชวยศาสตราจารยทองยุน ทองคลองไทร นายอดิศร สราวิช และนายคําพา บรรนามล มหาวิทยาลัยเทคโน
โลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ และอาจารยนนทศักดิ์ เปยมผล และคณะบุคลากร ศูนยหนองระเวียง เปน
วิทยากรในการใหความรูครั้งนี้

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน (โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสําหรับนักเรียน) 
ประจําปงบปะมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ระหวางวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงเรียนบานหนองแวง ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดําเนินการจัดโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน ระหวางวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบานหนองแวง ตําบลอุดมทรัพย 
อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเรียนรูในดานการเกษตรของชุมชน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนใหดีขึ้น มีการดําเนินโครงการเปนการใหความรูแกครูและนักเรียนโรงเรียนบานซับเตา 
โรงเรียนบานหนองแวง และโรงเรียนบานหวยนํ้าเค็ม ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
จาํนวน ๑๐๐ คน ไดรับความอนุเคราะหจาก คุณเอกชัย ฤกษเจริญ และคุณวารุณ ขําเอนก ศูนยหนองระเวียง เปน
วิทยากรในการใหความรูครั้งนี้



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๘๒

โครงการหมูบานราชมงคลอีสาน
ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - เดือนกันยายน ๒๕๕๖
ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแกน จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดสุรินทร และจังหวัดสกลนคร

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดําเนินโครงการหมูบานราชมงคลอีสาน ซึ่ง
โครงการนี้ไดดําเนินโครงการมาแลว ๓ ป มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ปจจุบัน 
โดยมุงหวังที่จะใหชุมชนมกีารพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน และ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีหมูบานที่เขารวมโครงการอยางตอเนื่องทั้งหมด จํานวน ๑๐ หมูบาน อยูในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ๒ หมูบาน จังหวัดขอนแกน ๒ หมูบาน จังหวัดกาฬสินธุ ๒ หมูบาน จังหวัดสุรินทร 
๒ หมูบาน และจังหวัดสกลนคร ๒ หมูบาน จากผลการดําเนินโครงการพบวาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น เกิดอาชีพเสริมนอกจากการทําเกษตรกรรมซึ่งสามารถลดรายจายและสรางรายไดใหกับ
คนในชุมชน นอกจากนี้ยังสรางความสามัคคีและเกิดเครือขายชุมชนตนแบบที่มีศักยภาพอีกดวย

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

โครงการสอนเสริมอาชีพสําหรับคนพิการ
ทุกวันพุธ ระหวางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ - เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ (โครงการสอนเสริมอาชีพสําหรับคนพิการ) ระหวางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ - เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
มีวัตถประุสงคเพื่อเสริมสรางทักษะทางดานอาชีพใหกับผูพิการ ใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางเปนสุข การสอน
เสริมอาชีพสําหรับคนพกิารครั้งนี้ เปนการอบรมแบบใหเปลา ไดรับความอนุเคราะหจาก รองศาสตราจารยกาญจนา
ตันสุวรรณรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ พรอมทั้งบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปน
วิทยากรในสาขางานเพนท ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนผูพิการทั้งทางสมอง และการไดยิน ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ รอละ ๘๕ โดยสังเกตจากพฤติกรรมและการสอบถาม



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๘๓

โครงการตอยอดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสําหรับคนพิการ

 ที่  ชื่อโครงการ  ชื่อนักวิจัย งบประมาณ
 ศูนยกลางมหาวิทยาลัย

 ๑ ชุดหัวลากไฟฟาสําหรับรถเข็นคนพิการ
 ๒ การพัฒนาระบบออนไลนเพื่อการประเมินคุณลักษณะของสื่อโทรทัศนที่เหมาะสมสําหรับการรองรับของ
  นักศึกษาพิการดานการไดยินในกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
 วิทยาเขตสุรินทร

 ๓ การพัฒนาสื่อประสมสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เรื่อง ประชาคมอาเซี่ยน
 ๔ ชุดฝกสัมผัสจําแนกชนิดของเปลือกหอยกาบนํ้าจืดสําหรับผูพิการทางสายตา
 วทิยาเขตขอนแกน

 ๕ รถปรับยืนนั่งสําหรับผูสูงอายุหรือผูพิการดวยกําลังลม
 ๖ ชุดพัฒนาทักษะการทรงตัวสําหรับบุคคลพิการ
 ๗ การพัฒนาเครื่องมือยืด-ดึงกระดูกสําหรับคนพิการ
 ๘ ราวบารคูขนานพรอมชุดชวยพยุงในการฝกเดินสําหรับเด็กพิการ
 ๙ ลิฟทสําหรับผูพิการในการขึ้นลงรถยนตสวนบุคคลแบบอัตโนมัติ
 ๑๐ เครื่องกระตุนระบบประสาทแบบมือสัมผัสสําหรับผูพิการออทิสติก
 วิทยาเขตสกลนคร

 ๑๑ โปรแกรมอานเว็บเบาวเซอรเพื่อคนพิการทางสายตา เวอรชัน ภาษาไทย

     



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๘๔

โครงการบริหารจัดการหมูบานราชมงคลอีสาน

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดําเนินโครงการบริหารจัดการหมูบาน
ราชมงคลอีสาน ดังนี้
 ๑. โครงการจัดทําภาพอนาคตของหมูบานราชมงคลอีสาน (Scenario Planning) ในวันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๕๖ ณ หองประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 ๒. โครงการกลไกการขับเคลื่อนหมูบานราชมงคลอีสาน ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ
บานโนนเขา ตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย
 ๓. โครงการผลิตกาซชีวภาพสําหรับครัวเรือน ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
ณ ลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงหมู บานหนองตาโยย อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา และกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย ตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๘๕

โครงการจัดทําภาพอนาคตของหมูบานราชมงคลอีสาน (Scenario Planning) 

ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดําเนินการจัดโครงการจัดทําภาพอนาคต
ของหมูบานราชมงคลอีสาน (Scenario Planning) ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมฐานานุศักดิ์ 
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําภาพอนาคตของ
หมูบานราชมงคลอีสาน ผูเขารวมโครงการจํานวน ๓๖ คน ในการจัดงานไดรับความสนใจจากผูเขารวมโครงการ
เปนอยางดี ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ คิดเปนรอยละ ๘๘

โครงการกลไกการขับเคลื่อนหมูบานราชมงคลอีสาน 

ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ณ บานโนนเขา ตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดําเนินการจัดโครงการกลไกการขับเคลื่อน
หมูบานราชมงคลอีสาน ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ บานโนนเขา ตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง 
จังหวัดบุรีรัมย มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทํากลไกการขับเคลื่อนของหมูบานราชมงคลอีสาน ผูเขารวมโครงการจํานวน 
๓๔ คน ในการจัดงานไดรับความสนใจจากผูเขารวมโครงการเปนอยางดี



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๘๖

โครงการผลิตกาซชีวภาพสําหรับครัวเรือน 
ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖

ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงหมู บานหนองตาโยย อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
และกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดําเนินการจัดโครงการผลิตกาซชีวภาพ
สําหรับครัวเรือน ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงหมู
บานหนองตาโยย อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา และกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ตําบลชองแมว อําเภอ
ลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพสําหรับครัวเรือน และ
ลดคาใชจายในครัวเรือนของประชาชน เพื่อใหประชาชนนําไปใชทดแทนการซื้อแกส LPG เปนการพึ่งพาตนเอง     
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทําใหชุมชนเขมแข็งเปนแบบอยางใหกับหมูบาน อําเภอ หรือจังหวัดใกลเคียง
 

คลินิกเทคโนโลยี

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดําเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยี จํานวน 

๑ โครงการ คือ โครงการใหคําปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คลีนิกเทคโนโลยีเครือขาย ไดดําเนินโครงการ
ใหบริการขอมูลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย โดยออกใหคําปรึกษา ดังนี้
 - บริเวณสวนสาธารณะ ตรงขามโรงแรมเมืองทอง เยื้องศาลากลางจังหวัดนครราชสมีา
 - ทีวาการอําเภอจักราช และที่วาการอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - กลุมแมบาน อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
 - ศูนยขาวหอมมะลิ ชุมชนบานวัง  อําเภอโดนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 - ที่วาการอําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
 - ที่วาการอําเภอบัวลาย ตําบลเมืองพะไล  อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
 - สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ตําบลเมืองปก  อําเภอปกธงชัย  จงัหวัดนครราชสีมา
 -  บานขามปอม ตําบลบัวลาย  อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา
 - บานโนนจาน  ตําบลโนนจาน  อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

                      รวมทั้งสิ้น ๕๘๑,๗๑๐



สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๘๗

ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโลหะดวย (TIG) และการดัดทอสําหรับคนพิการ
ระหวาง วันที่ ๑๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๕๖

ณ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สถานที่ฝกอบรม : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หัวหนาโครงการ  :  ผูชวยศาสตราจารยสุทัศน  ยอดเพ็ชร   
วิทยากร   : นายนพรัตน  อมัติรัตน   นายอภิเดช  บุญเจือ

    นายสัญชัย  รําเพยพัด   นายวิสูตร  หมัดรัง
    นายกําธร  ทองปน  
วันที่ฝกอบรม : วันที่ ๑๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๕๖
ผูเขารับการอบรม  : ตัวแทนคนพิการจากชมรมคนพิการ ๓๒ อําเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา และ
    จังหวัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จํานวน ๒๐ คน 
วัตถุประสงค  
 ๑. เพื่อใหผูพิการที่รับการฝกอบรมสามารถเชื่อมโลหะดวยทิก (TIG) ได
         ๒. เพื่อใหผูพิการที่รับการฝกอบรมสามารถดัดทอได
         ๓. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนพิการใหมีความรูและทักษะดานชาง



โครงการวิจัย ประจําป ๒๕๕๖ 
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๙๑  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ไดร้บัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
 

ศนูยก์ลางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
คณะวิทยา 
ศาสตรแ์ละ
ศิลปศาสตร ์

๒๐ ๑. การ เร่ งปฏิกิ ริย าการ 
เปลี�ยนกลูโคสเป็น ๕-ไฮ 
ดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอล
โดยใชต้วัเร่งปฏกิริยิากรด 
ชนิดของแขง็ 

อาทติย ์อศัวสุข ี 

ปกติ กาํบุญมา 
สุดารตัน์ สมบตัศิร ี

๒๓๗,๐๐๐ 

 

 

   

  ๒. ก า ร ใ ช้  d-aminole-

vulinic acid (ALA) ในการ 
ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโต
ของแหนแดงเพื�อใช้เป็น
ปุ๋ ยพชืสดในนาขา้ว 

ศศธิร อนิทรน์อก 

พรรณลดา ตติตะบตุร 
หนึ�ง เตยีอํารุง 
สติาภา เกื�อคลงั 

๒๒๕,๐๐๐ 

 

 

 

   

  ๓. การพฒันาบทเรยีนแสวง
รูบ้นเวบ็ โดยใชก้ระบวน 
การเรียนแบบร่วมมือ
วิชาระบบสารสนเทศ
เพื�อการจัดการระดับ 
อุดมศกึษา 

พนิดา หล่อวงศต์ระกลู 

ณฐัชยั อนนัตกาล 

  

๑๔๕,๐๐๐ 

 

 

   

  ๔. ศกึษาความเขา้กนัไดข้อง 
พอลิเมอร์ผสมระหว่าง
ยางพาราและแป้งมนัสํา-
ปะหลงัดดัแปรทางเคม ี

พนิดา สวสัด ี

รตัน์ฐาภทัร บุญเกดิ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

   

  ๕. การศกึษาเชงิทฤษฎ ีของ
อะตอมไพออนิกและเค
ออนิกโดยใช้อันตรกิริยา 
ของศกัย์แบบสมจริงใน
หลายรูปแบบโดยวธิทีาง
ฟงักช์นัสเตอรเ์มยีน 

ชาครติ นวลฉมิพล ี

ปรชีา หอยสงัข ์

  

๒๓๗,๕๐๐ 

 

 

   

  ๖. การศึกษาหาสารออก 
ฤทธิ �ทางชีวภาพจากกิ�ง
ตน้อุโลก 

ณชัชา พนัธมา 
หลุยส ์เออรเ์นสโต การเ์ซยี 

๒๑๐,๐๐๐ 

 

   

  ๗. การเตรียมอนุภาคพอลิ
เมอรท์ี�มรีอยพมิพ์ประทบั
โมเลกุลสําหรบัการวเิคราะห ์
สารตา้นออกซเิดชนั 

รชันวีรรณ การคา้ ๓๔๓,๐๐๐    

  ๘. การกระโดดของความ 
ร้อนจําเพาะของตัวนํา
ยวดยิ�งสองแถบพลงังาน 

ที�ข ึ�นกบัทศิทาง 

ปรชีา หอยสงัข ์ ๑๘๖,๘๐๐    

  



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๙๒  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๙. การประเมินศักยภาพ 

พลงังานแสงอาทติย์สําหรบั 
การกลั �น เอทานอลใน
จงัหวดันครราชสมีา 

วโิรจน์ ลิ�มไขแสง ๗๗,๐๐๐    

  ๑๐. การสังเคราะห์โครงสร้าง
นาโนของสารกึ� งตัวนํ า 
แบบโลหะออกไซด์เพื�อ
ประยุกต์ใชใ้นงานเซลล์แสง 
อาทติยแ์บบสยีอ้มไวแสง 

ผไทเทพ รกัษา 
อภสิทิธิ � ใสยดิ 

๒๗๐,๐๐๐ 

 

   

  ๑๑. การพฒันาระบบจดัการ
การเรียนการสอนแบบ 
m-Learning 

ธนินทร ์ระเบยีบโพธิ �   ๑๒๕,๙๔๐   

  ๑๒. การเตรียมแก้วเซรามิก
เฟอร์โรอิเล็กทรกิที�ประกอบ 
ด้วยผลึกนาโนอัลคาไล
ไนโอเบต 

พรพศิ กงภธูร 
ผไทเทพ รกัษา 
อนุสรณ์ นิยมพนัธ ์

  

  

  

๑๓๐,๐๐๐ 

  

  

  

  ๑๓. การเตรียมวัสดุไฮบริด
ไทเทเนียมไดออกไซด์
กบัแคดเมยีมซลิไินด ์

อารพีร อ่อนตาม   ๑๓๐,๐๐๐   

  ๑๔. การใชเ้ศษเครื�องปนัดนิเผา 
ชนิดไม่เคลอืบจากตําบล
ด่านเกวียนเป็นตัวเร่ง
ปฏิกริิยาเฟนตันสําหรบั
การบาํบดันํ�าเสยี 

ณฏัฐณิี ศุภเมธานนท ์

อาทติย ์อศัวสุข ี

  

  

๑๓๐,๐๐๐ 

  

  

  ๑๕. การเปรียบเทียบประ -
สทิธภิาพของวธิวีเิคราะห์
ทางเทคนิคในการลงทุน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

อรยิะ นามวงศ ์   ๑๒๕,๐๐๐   

  ๑๖. การทดลองหาค่าประสทิธผิล
การนําความร้อนของวสัดุ 
พรุนชนิดเมด็กลมอดัแน่น 

รพพีงศ ์เปี�ยมสุวรรณ 

บณัฑติ กฤตาคม 

  

  

๑๒๘,๐๔๐ 

  

  

  ๑๗. การพัฒนาปฏิบัติการ
เคมสีเีขยีวเพื�อนักศกึษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน 

ชยัยศ จนัทรแ์กว้   ๕๐,๐๐๐   

 
 
 

   

 

 

 

     



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๙๓  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๑๘. การประเมนิความหลาก 

หลายทางชีวภาพพื�นที�
ป่าไมโ้ดยการประยุกต์ใช ้
ระบบภูมิสารสนเทศใน
พื�นที�ศูนย์หนองระเวียง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน 

เยาวเรศ จนัทะคตั 

สุจติรา โกศล 

Luis Ernesto Garcia 

Garcia. 

 

  ๕๕๗,๐๐๐ 

 
 

  ๑๙. การศกึษาชาร์มแบรอิอน 
แบบเปิดโดยวิธีการไครลั 
SU(๓) ลากรางเจยีน 

ดรศิ สามารถ 

 
  ๔๘๐,๐๐๐ 

 
 

  ๒๐. ปจัจยัที�ส่งผลต่อความพงึ
พอใจในการใช้ Cloud 

Computing ของนักศกึษา 
สาขาวชิาวทิยาการคอม 
พวิเตอร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
(ศนูยก์ลาง) 

ชลดา  พรหมสุข   ๕๐,๐๐๐   

คณะวิศวกรรม 
ศาสตรแ์ละ

สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

๖๕ ๑. การพัฒนาแบบจํ าลอง 
พฤติกรรมดิน เหนียว
พัน ธะ เ ชื� อ มปร ะส าน
ภายใต้นํ� าหนักบรรทุก
แบบวฎัจกัร 

จริะยุทธ สบืสุข 

มารต์นิ ดงิฟุ ลวิ 
  

๓๐๖,๔๐๐ 

 

 

   

  ๒. การเปรียบเทียบความ 
สามารถในการเพิ�มคาร์ 
บอนที�ผิวเหล็กกล้าคาร์ 
บอนตํ�าของถ่านไม้ชนิด
ต่างๆ ในกระบวนการ 
แพค็คารเ์บอรไ์รซงิ 

ณรงคศ์กัดิ � ธรรมโชต ิ

วรรณา หอมจะบก 

  

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

   

  ๓. การพฒันาการรับกําลัง
อัด คอ นกรีต ผสมหิน
ปลอมที� ใ ช้ก ากแคล -
เซยีมคารไ์บดร์่วมกบัเถ้า
ชานออ้ย 

กิ�งสมร ทพิยโ์ยธา 
นฐัวุฒ ิทพิยโ์ยธา 

๒๕๐,๐๐๐ 

 

   

  ๔. คุณลักษณะการถ่ายเท
คว ามร้อ นของ ร ะบบ
ระบายความร้อนแบบ
ทรานสไปเรชั �นชนิดวสัดุ
พรุนโฟมเซลเปิดแบบ
แผ่นประกบ 

พพิฒัน์ อมตฉายา 
บณัฑติ กฤตาคม 

ทวศีลิป์ เลก็ประดษิฐ ์

๓๔๐,๐๐๐ 

 

 

   

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๙๔  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
 

 
 ๕. ผ ล ข อ ง ก า ร จุ่ ม ชุ บ

ไทเทเนียมภายใตส้ภาวะ
การเปลี�ยนแปลงของ
อุณหภูมแิละเวลาอบชุบ
ที�มีต่อการสึกหรอของ
แมพ่มิพต์ดั 

ชานนท ์บุนนท ์

นฤดม ทาด ี

  

๕๕๗,๐๐๐    

  ๖. การปรบัปรุงคุณภาพ ดิน
เพื�อลดการซึมผ่านของ 
นํ�าในบ่อนํ�าของโรงเรยีน
ขนาดเล็ก ดว้ยนํ�ามนัที�
ผ่านการปรุงอาหาร 

โกศวตั ช่างจตุัรสั  

  

๒๓๐,๐๐๐ 

 

   

  ๗. การศกึษาการจ่ายอากาศ 
แบบวงแหวนในหัวพ่น
ไฟชนิดวสัดุพรุนแบบใช้
เชื�อเพลงิเหลว 

บณัฑติ กฤตาคม 

พพิฒัน์ อมตฉายา 
ทวศีลิป์ เลก็ประดษิฐ ์

๓๔๐,๐๐๐ 

 

 

   

  ๘. การนําความร้อนเหลือ
ทิ�งกลับมาใช้ใหม่โดยใช้
ท่อความร้อนหน้าตดัแบน
แบบสั �นชนิดวงรอบที�ม ี

copper-nano water 

mixture เป็นสารทํางาน
สาํหรบัเครื�องอุ่นอากาศ 

วสนัต์ ศรเีมอืง 
ปรชีา ตนัตโิกมล 

พพิฒัน์ อมตฉายา 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

   

  ๙. การเปลี�ยนแปลงฤทธิ �
ต้ านอ นุมูล อิส ร ะแล ะ
สารประกอบฟีนอลกิของ
ผลมะกอกเกลื�อนที�อยู่ใน
ระหว่างการเกบ็รกัษาใน
สภาพเยน็ 

เพลงพณิ เพยีรภมูพิงศ ์

ปิยะมาศ จานนอก 

นิคม เรไร 

๑๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

   

  ๑๐. การพัฒนาสร้ างเครื� อง 
ควบคุมกําลงัไฟฟ้ารแีอค-
ตีฟแบบสถิตสําหรับแก ้
ปญัหาเสถียรภาพแรงดนั 
ในย่านพลวตั 

พนิิจ ศรธีร ๔๕๗,๕๐๐    

  ๑๑. ผลกระทบของการเพิ�มของ 
ซลิกิาต่อลกัษณะโครงสรา้ง 
ทางจุลภาค, ระยะเวลา
การก่อตัวและกําลังอัด
แรงของจโีอโพลเิมอร ์

เกยีรตสิุดา สมนา   ๓๐,๐๐๐   

    

 

     



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๙๕  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๑๒. การศกึษาอทิธพิลสารขดั

ที�มีผลต่อการตัดอะลู -   
มเินียมเกรด A๖๐๖๑ ใน
กระบวนการขึ�นรูปด้วย
นํ�าแรงดนัสงู 

สุรศกัดิ � มะธโิตปะนํา 
สุรพจน์ วชัโรภากุล 

  

  

๓๐,๐๐๐ 

  

  

  ๑๓. การใช้หินฝุ่นแทนทราย
รองใตแ้ผ่นคอนกรตี  

ภานุมาส เรอืงทพิย ์   ๓๐,๐๐๐   

  ๑๔. ผลกระทบของปริมาณ
มวลรวมละเอยีดจากการ
ย่อย เศษคอนกรีต ต่อ
กาํลงัอดัของมอรต์า้ร ์

รฐัพล สมนา   ๓๐,๐๐๐ 

  

  

  ๑๕. การจัดการและควบคุม
การใช้พลงังานสําหรบัตู้
ทาํนํ�าเยน็  

อสิรยี ์วงศศ์รใีส  

กฤตวทิย ์บวัใหญ่ 

  

  

๓๐,๐๐๐   

  ๑๖. ยดือายุหลงัการเกบ็เกี�ยว
น้อยหน่าพนัธุ์เพชรปาก
ช่องดว้ยฟิลม์ไคโตซาน 

เพลงพณิ เพยีรภมูพิงศ ์

นิคม เรไร 
วรีกุล มกีลางแสน 

  

  

  

๓๐,๐๐๐ 

  

  

  ๑๗. อบแห้งยางแผ่นด้วยตู้อบ 
หอ้งพลงังานแสงอาทติย์
ระบบ Hybrid โดยใช้
แกลบช่วย 

วรีกุล มกีลางแสน 

นิคม เรไร 
อนุวธัน์ นิสยัสขุ 

  

  

  

๓๐,๐๐๐   

  ๑๘. การออกแบบตรวจจับ
โลหะในผา้ โดยใชว้งจร 
เรโซแนนช ์

ภสัสก์ุญช ์ฐติมิหทัธนกุศล 

เอกจติ คุม้วงศ ์

  

  

๓๐,๐๐๐ 

  

  

  ๑๙. การเพิ�มประสิทธิภาพ
การระบายอากาศโดยวธิี
ธรรมชาติโดยใช้ประตู
ระบายอากาศในอาพาร์ท 
เมนท ์

สริพิร วาสนาประเสรฐิ
กติตคิุณ ไตรเสนีย ์

 

  

  

๓๐,๐๐๐ 

  

  

  ๒๐. การศึกษาอิทธิพลของ
กระแส AC และ DC ที�มี
ผลต่อความแข็งและโครง 
สรา้งจุลภาคในการเชื�อม
พอกผิวแข็งเหล็กกล้า
เครื�องมอืเยน็ SKD๑๑ 

อมรศกัดิ � มาใหญ่   ๓๐,๐๐๐   

  ๒๑. ศึกษาประสิทธิผลของ
การจดัการเรยีนการสอน
วชิาสถาปตัยกรรมไทย 

กาญจนา ตนัสวุรรณรตัน์   ๕,๐๐๐   

 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๙๖  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๒๒. การวเิคราะห์ประสทิธภิาพ 

การเรยีนรู้ดว้ยวธิกีารศกึษา 
ดูงานในสถานประกอบการ 
จริงสําหรับรายวิชาการ
สื�อสารขอ้มลูและเครอืขา่ย 

วรรณรยี ์วงศไ์ตรรตัน์   ๕,๐๐๐   

  ๒๓. การศึกษาปจัจยัที�ส่งผล
พฤตกิรรมของผูเ้รยีนและ 
ผลสมัฤทธิ �ในการศึกษา 
กรณีศึกษา : นักศึกษา
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
ต่อการเรียนวิชาเขียน
แบบวศิวกรรม 

คมกร ไชยเดชาธร   ๕,๐๐๐   

  ๒๔. การวเิคราะห์หาประสทิธ ิ
ภาพกระบวนการสอบดว้ย 
วิธีการวัดผลหลังจาก
ทดลองการสอนโดยใช้
ชุดการสอน ๓ บท ที�มผีล 
ต่ อการ เรียนรายวิช า 
Theory of Structures 

กิ�งสมร ทพิยโ์ยธา 
นฐัวุฒ ิทพิยโ์ยธา 

  

  

๕,๐๐๐   

  ๒๕. วธิแีก้ปญัหาการออกแบบ 
วงจร วิชาปฏิบตัิการ
วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 

วชัรพล นาคทอง 
ปิยดนยั บุญไมตร ี
เสกสรร พลศร ี
นส.ภสัสก์ุญช ์ฐติิ
มหทัธนกุศล 

  

  

  

  

๕,๐๐๐   

  ๒๖. การศึกษาผลสมัฤทธิ �ทาง 
การเรยีนวชิาชลศาสตรท์ี�
มกีารทดสอบ ก่อนและ
หลงัเรยีน 

พงศท์ร สาตรา 
นส.สมพนิิจ เหมอืงทอง 

  

  

๕,๐๐๐   

  ๒๗. ปจัจยัที�มผีลต่อผลสมัฤทธิ � 
ทางการเรยีนรายวชิาฟิสกิส ์
ของนักศึกษาคณะวิศว-
กรรมศาสตรแ์ละสถาปตัย-
กรรมศาสตร ์

นรารกัษ์ บุตรชา 
จติตวิฒัน์ นิธกิาญจน
ธาร 
สุรเชษฐ ์ซอ้นกลิ�น 

สุรตัน์ วรรณศร ี

  

  

  

  

๒๓,๓๐๐ 

  

  

  

  

  ๒๘. การศึกษาปจัจยัที�ส่งผล
ต่อการไม่ผ่านรายวิชา 
Engineering project ของ 
นกัศกึษาคณะวศิวกรรม-
ศาสตร์และสถาปตัย -
กรรมศาสตร ์

ฉกาจ เชื�อด ี

รุ่งวสนัต ์ไกรกลาง 
  

  

๒๓,๓๐๐ 

  

  

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๙๗  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๒๙. การศกึษาค่าใช้จ่ายวสัดุ

ฝึกในรายวชิาปฏบิตัขิอง
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชา
วศิวกรรมไฟฟ้าและกลุ่ม
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์และ 
สถาปตัยกรรมศาสตร ์

มรกต ทวิสงิห ์

ชุลรีตัน์ อรุณส่ง 
พรรณ ีซื�ออุทศิกุล 

  

  

  

๒๓,๔๐๐ 

  

  

  

  ๓๐. การปรับปรุงคุณสมบัติ
ด้านกําลังของวัสดุชั �น
ทางเดิมกากแคลเซียม 
คารไ์บดด์ว้ยเถา้ลอย 

อภชิติ คาํภาหลา้   ๔๘,๐๐๐   

  ๓๑. การพฒันาชุดเครื�องผลติ
คอนกรีตบล็อกมวลเบา
ระบบเซลลูล่ าสําหรับ
วสิาหกจิชุมชนขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

นฐัวุฒ ิทพิยโ์ยธา 
คมัภรี ์จติชยัภมู ิ

กิ�งสมร ทพิยโ์ยธา 

  

  

  

๔๘,๐๐๐ 

  

  

  

  ๓๒. การวางแผนจดัการพื�นที�
ชุ่มนํ�าสงครามตอนล่าง : 
กรณีศึกษาบนพื�นฐาน
ปจัจยัทางเศรษฐกจิสงัคม 

สมพนิิจ เหมอืงทอง   ๔๘,๐๐๐   

  ๓๓. อิทธพิลของแรงดนันํ�าที�
มผีลต่อการตดัอลมูเินียม 

เกรด A๑๑๐๐ ในกระบวน 
การขึ�นรปูดว้ยแรงดนัสงู 

เมท ีสุขข ี

ธวชั ววิฒัน์เจรญิ 

  

  

๔๘,๐๐๐ 

  

  

  ๓๔. การวจิยัเพื�อหาช่องว่างที�
เหมาะสมของแม่พิมพ์
โลหะป ั �มตัดขาดสําหรับ
วัสดุ A๑๑๐๐ วัสดุ
รปูทรงกลม 

กมัปนาท ถ่ายสงูเนิน 

วลัลภ อรุณส่ง 
จติตวิฒัน์ นิธกิาญจนธาร 

  

  

  

๔๘,๐๐๐ 

  

  

  

  ๓๕. การประ ยุ กต์ ใ ช้ ค ลื� น
ความถี�ตรวจสอบโลหะ
ในโครงสรา้งอาคาร 

วชัรพล นาคทอง 
เอกจติ คุม้วงศ ์

ปิยดนยั บุญไมตร ี
ภสัสก์ุญช ์ฐติมิหทัธนกุศล 

  

  

  

  

๔๘,๐๐๐ 

  

  

  

  

  ๓๖. ออกแบบและสรา้งโมเดล
กงัหนัลมแบนตั �งแบบใบ
กังหันปรับมุมได้อย่าง
ต่อเนื�อง 

ไมตร ีพลสงคราม 

ปรชีา ขนัตโิกมล 

  

  

๔๘,๐๐๐ 

  

  

 
 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๙๘  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๓๗. การประยุกต์ใชโ้ครงข่าย

ประสาทเทียมเพื�อทํา
พฤติกรรมการอบแห้ง
ด้วยลมร้อนร่วมกบัสนาม 
ไฟฟ้า 

ปฏวิตั ิวรามติร 
โสภณ สนิสรา้ง 
อทิธพิล วรพนัธ ์

  

  

  

๔๘,๐๐๐ 

  

  

  

  ๓๘. การศึกษาเชิงทดลอง
คุณสมบัติฉนวนความ
รอ้นไหลหลายชั �นโดยใช้
วสัดุพรุนหลายชนิดแบบ
ผสม 

อมรทศัน์ จั �วแจ่มใส   ๔๘,๐๐๐   

  ๓๙. การออกแบบและพฒันา
เครื�องตดัแต่งตอออ้ย 

กนัญา โกสุมภ ์   ๔๘,๐๐๐   

  ๔๐. การจําแนกประเภทตาม
ขนาดของเมล็ดขา้วด้วย
วิธีก า รปร ะมวลภาพ
ดจิติอลจากกลอ้งซซีดี ี

วุฒพิงษ์ พชิติวงศ ์   ๔๘,๐๐๐   

  ๔๑. หุ่นยนต์บินพ่นสารเคมี
ควบคุมระยะไกล 

ศริชิยั ลาภาสระน้อย 

รุ่งเพชร ก่องนอก 

  

  

๔๘,๐๐๐ 

  

  

  ๔๒. การพัฒนาหัวเกี�ยวหมู
ฝอย 

วรีกุล มกีลางแสน 

เพลงพณิ เพยีรภมูพิงศ ์

  

  

๒๔,๐๐๐ 

  

  

  ๔๓. ระบบควบคุมสปรงิเกลอร ์
อัต โนมัติสํ าห รับกา ร
ประหยัดพลังงานของ
เกษตรกร 

ธรรมกร ครองไตรภพ 

วทิยา ศรกีุล 

วรรณรยี ์วงศไ์ตรรตัน์ 

  

  

  

๑๓๐,๐๐๐ 

  

  

  

  ๔๔. การวางแผนจดัการแม่นํ�า 
สงคราม : กรณีศกึษา
คุณภาพนํ�าโดยใช้เทคนิค 
พหุตวัแปร 

สมพนิิจ เหมอืงทอง 
กุณฑกิา เวชกลาง 

  

  

๘๐,๐๐๐ 

  

  

  ๔๕. เครื�องอดักอ้นเชื�อเหด็หอม 
ดว้ยระบบไฮดรอลกิส์ เพื�อ 
เพิ�มความหนาแน่นของ
กอ้นเชื�อและความปลอดภยั 
ในการทาํงาน 

ปรเมศวร ์สุทธปิระภา 
ทยาวรี ์หนูบุญ 

  

  

๑๒๙,๙๙๘ 

  

  

  ๔๖. ระบบสารสนเทศเพื�อการ 
เพิ�มศกัยภาพการจดัการ
เรยีนการสอนของโรงเรยีน 
ดอ้ยโอกาส : กรณีศกึษา
โรงเรยีนบา้นศาลา ตําบล 
ดงใหญ่  อําเภอพิมาย 
จงัหวดันครราชสมีา 

อสิรยี ์วงศศ์รใีส 

จงกล จนัทรเ์รอืง 
  

  

  

  

๑๓๐,๐๐๐ 

  

  

  

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๙๙  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๔๗. การทดสอบและพัฒนา

คานคอนกรีตอัดแ ร ง
บางส่วนสําเรจ็รูป ที�ถูก
เสริมกําลังดัดด้วยลวด
แบบไมอ่ดัแรง 

จกัษดา ธาํรงวุฒ ิ   ๑๒๘,๒๕๐   

  ๔๘. การพฒันากําลงัอัดของ
ดินซัลเฟตผสมซีเมนต์
สาํหรบังานชั �นทาง 

อภชิติ คาํภาหลา้ 
นฐัวุฒ ิทพิยโ์ยธา 

  

  

๑๒๒,๐๐๐ 

  

  

  ๔๙. ความต้านทานคลอไรด์ของ 
คอนกรตีผสมเถ้าถ่านหนิที� 
บ่มในสภาวะที�แตกต่างกนั 

รฐัพล สมนา   ๑๓๐,๐๐๐   

  ๕๐. ความทนทานของจโีอโพ
ลเิมอรจ์ากเถา้ชวีมวล 

เกยีรตสิุดา สมนา   ๑๓๐,๐๐๐   

  ๕๑. ปจัจยัที�ส่งผลต่อประสทิธ-ิ
ภาพของกระบวนการเตรยีม 
เสน้ดา้ย  

ธงชยั ประจกัษ์สตูร 
จติตวิฒัน์ นิธกิาญจนธาร 

  

  

๑๓๐,๐๐๐ 

  

  

  ๕๒. การเผาไหม้แอลพีจีใน
หวัพ่นไฟวัสดุพรุนแบบ
เมด็กลมอดัแน่น 

โสภณ สนิสรา้ง 
บณัฑติ กฤตาคม 

  

  

๑๒๙,๒๕๐ 

  

  

  ๕๓. ผลของปรมิาณเสน้ใยคาร์-
บอนต่อการเพิ�มคุณสมบตั ิ
ทางกลของวัสดุ ผสม
โครงสรา้งพื�นอะลมูเินียม 

A๓๕๖.๐ 

อนิวรรต หาสุข 

ชานนท ์บุนนท ์

พชัราภรณ์ สมด ี

กนกอร นุ้ยเลก็ 

พตินินัท ์วสนัตเสนานนท ์

  

  

  

  

  

๑๓๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

  ๕๔. การทาํพฤตกิรรมการอบ 
แหง้บอระเพ็ดดว้ยลมรอ้น 
ร่วมกบัสนามไฟฟ้าโดย
ใชโ้ครงขา่ยประสาทเทยีม 

ปฏวิตั ิวรามติร 
อทิธพิล วรพนัธ ์

  

  

๑๓๐,๐๐๐ 

  

  

  ๕๕. การหาเงื�อนไขที�เหมาะสม 
ในกระบวนการเชื�อมดว้ย
แรงเสยีดทานของเหล็ก 

AISI ๑๐๑๕ โดยวิธี
พื�นผวิตอบสนอง 

อทิธพิล วรพนัธ ์
ปฏวิตั ิวรามติร 

  

  

๑๓๐,๐๐๐ 

  

  

  ๕๖. การศกึษา universal design 
: หลกัการออกแบบ เพื�อคน 
ทั �งมวล กรณีศกึษา การ
ออกแบบอาคารอาชวีบําบดั 
บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด 
นนทบุร ี

ศุภชยั ชยัจนัทร ์   

  

๑๒๗,๙๘๕ 

  

  

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๐๐  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๕๗. การประยุกต์ใชเ้ครื�องรบั

สญัญาณดาวเทยีม GPS 

ชนิดนําหนในการสร้าง
ข้อมูลเชิงพื�นที�เพื�อวาง 
แผนโครงการก่อสรา้ง 

ภานุมาส เรอืงทพิย ์

รฐัพล สมนา 
  

  

๖๔,๐๐๐ 

  

  

  ๕๘. การเพิ�มสมรรถนะของ
ถ่านอัดแท่งไร้ควนัด้วย
การเติมตัวประสานจาก
ขยะพลาสติกที�ได้จาก
กระบวนการไพโรไลซสี 

กนกอร นุ้ยเลก็ 

พชัราภรณ์ สมด ี

อนิวรรต หาสุข 

ชานนท ์บุนนท ์

พตินินัท ์วสนัตเสนานนท ์

  

  

  

  

  

๑๒๑,๓๐๐ 

  

  

  

  

  

  ๕๙. การออกแบบใชง้านต้นแบบ 
โซล่าเซลล์ในงานเกษตร 
กรรม 

รุ่งเพชร ก่องนอก 

รุ่งเรอืง วงัไธสง 
  

  

๑๑๖,๖๕๔ 

  

  

  ๖๐. แนวทางการปรบัปรุงอาคาร 
เดิมสําหรบัผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา
ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. ๒๕๔๘ กรณีศกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน นครราชสมีา 

สุธน คงศกัดิ �ตระกลู 

อลงกรณ์ ถนิมกาญจน์ 

  

  

๔๙,๘๙๐ 

  

  

  ๖๑. การประเมินระบบสัญ -
ลกัษณ์และการหาทศิทาง
ภาย ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล 

กววีรรณ อนิทรชาธร 
วไิลวรรณ รอดหมื�นไวย ์

พเิชฐ ชาญชยั 

  

  

  

๔๙,๙๖๐ 

  

  

  

  ๖๒. เปรยีบเทยีบความพงึพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐ
และเอกชนต่อการปฏบิตั ิ
งานและคุณลกัษณะของ
บัณฑิตสาขาวิศวกรรม
สาํรวจที�สําเรจ็การศกึษา
จากศูนย์กลางมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

พงศท์ร สาตรา   ๔๕,๐๐๐   

  ๖๓. แนวทางการพฒันาชุมชน 
ลาํปรุ อําเภอเมอืง จงัหวดั 
นครราชสมีา : กรณีศกึษา 
ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ ๑ 
ตําบลบา้นใหม่ อําเภอเมอืง 
จงัหวดันครราชสมีา 

พงษ์ศกัดิ �  ลอยฟ้า 
สริพิร  วาสนาประเสรฐิ 
พรทพิย ์ รอดพน้ 

วศิณ ี ไชยรกัษ์ 

ธณัยน์ิชา  อภสิทิธิ �ธรีกุล 

 ๘๐,๐๐๐   

 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๐๑  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๖๔. การวิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยีเครื�องขึ�นฟืม 
เสน้ฝ้ายสําหรบักระบวน 
การทอผา้ 

จติตวิฒัน์ นิธกิาญนจธาร 
 

  ๑๐๐,๐๐๐  

  ๖๕. การวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเครื�องสาว
ไหมกึ�งอตัโนมตั ิ

อมรศกัดิ � มาใหญ่ 

 
  ๑๖๐,๐๐๐  

คณะศิลปกรรม
และออกแบบ
อตุสาหกรรม 

๕ ๑. การออกแบบและพฒันา
ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ จ า ก เ ศ ษ   
เสน้ไหม 

สุวฒัน์ชยั ไชพนัธ ์
สทิธศิกัดิ � รตันประภาวรรณ 

ชดิชยั สายเชื�อ 

๒๒๐,๐๐๐ 

 

 

   

  ๒. ศกึษาวจิยัหตัถกรรมพื�น
ถิ�น  :  เพื� อการพัฒนา
ผลติภณัฑช์ุมชน 

พสิฐิ คลงักลู 

กฤษณ์ วไิลโอฬาร 
กลัยกร จนัทรสาขา 

  

  

  

๒๕,๐๐๐ 

  

  

  

  ๓. การพัฒนาเคลือบขี�เถ้า
บนเครื�องป ั �นดนิเผาด่าน
เกวยีน 

เด่น รกัซอ้น 

วชัรนิทร ์แซ่เตยี 

  

  

๒๕,๐๐๐ 

  

  

  ๔. การออกแบบชุดแบบ
อกัษรเชงิวฒันธรรมโดย
แรงบนัดาลใจจากอุทยาน 
ประวตัศิาสตรพ์มิาย 

ยอดศกัดิ � ประชาราษฎร ์
สุคนรตัน์ ศรมีงคล 

สุวพชัร โสวภาค 

ภทัรศกัดิ � สมิโฮง 

  

  

  

  

๒๕,๐๐๐ 

  

  

  

  

  ๕. การออกแบบและถ่ายทอด 
กระบวนการประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์สํ าหรับ
กลุ่มคนพกิาร 

ชาญชยั รอดเลศิ 

พสิฐิ คลงักลู 

กลัยกร จนัทรสาขา 
นนัทยิา ณ หนองคาย 

  

  

  

  

๑๒๑,๓๘๐ 

  

  

  

  

คณะบริหาร 
ธรุกิจ 

๒ ๑. การพัฒนาออนโทโลย ี  
ในการให้คําแนะนําการ
เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ
มหาวทิยาลยั 

เพญ็ศริ ิลี�ตระกลู 

นงลกัษ์ อนัทะเดช 

ปิยรตัน์ งามสนิท 

ธเนศ บุญญเศรษฐกุล 

  

  

  

  

๑๓๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  ๒. 
 
 

ปจัจยัที�มผีลต่อความพงึ
พอใจบริการของกอง
นโยบายและแผน มหา-
วทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอสีาน ปีการศกึษา 
๒๕๕๖ 

พวงผกา วรรธนะปกรณ์   ๕๐,๐๐๐   

กองกลาง ๑ ๑. แนวทางการจดัการและ
ปรบัปรุงผงับริเวณแบบ
บูรณาการ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

ศริวิรรณ  โรโห   ๕๐,๐๐๐   

 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๐๒  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
 

วิทยาเขตสริุนทร ์
คณะเกษตร 
ศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

๓๕ ๑. โครงการความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ ปจัจยัที�มผีล
ต่อการแพร่กระจายของ
ประชากรปลาและการจดั 
การแบบการมีส่วนร่วม
ในพื�นที�ชุ่มนํ�าลาํปลายมาศ 

สาํเนาว ์เสาวกลู 

ทวนทอง จุฑาเกตุ 

กฤตมิา เสาวกลู 

สุรยิา อุดดว้ง 

๔๘๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๒. การอนุรกัษ์พลงังานด้วย
ก า รลดคว าม ร้ อ น ใ น
หลงัคาที�ถ่ายเทลงพื�นที�
ใช้งานด้านล่างเพื�อสรุป
แนวทางการปรับปรุ ง
คุณภาพการใชส้อยอาคาร 

เกรยีงศกัดิ � มั �นเสถยีรสนิ 

เรอืงฤทธิ � สารางคาํ 
ประพนัธพ์งษ์ สมศลิา 

๔๓๐,๐๐๐ 

  

  

   

  ๓. การอนุรักษ์พันธุกรรม 
พชืสมุนไพรที�หายากและ 
ใกลส้ญูพนัธุ ์

นิภาวรรณ์ จติโสภากุล 

สุภาวด ีตั �งธรีะวฒันะ 
ครรชติ ธรรมศริ ิ

๒๖๖,๐๐๐ 

  

  

   

  ๔. โครงการพฒันาฐานขอ้มูล 
สุ ก รพ่ อ แ ม่พัน ธุ์ ด้ ว ย
โปรแกรมฟรแีวร ์

สุทธดิล ไชยชนิ 

ทรงยศ กติตชินมธ์วชั 

อลงกรณ์ อมัพุช 

ศุภกร ศรสีขุ 

๑๔๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๕. โครงการเจริญเติบโต 
ผลผลติ และผลตอบแทน 
การเลี�ยงสตัว์นํ�าที�สําคญั
ทางเศรษฐกจิดว้ยเครื�อง
ใหอ้าหารอตัโนมตั ิ

เถลงิเกยีรต ิสมนึก 

สาํเนาว ์เสาวกลู 

กฤตมิา เสาวกลู 

สุรยิา อุดดว้ง 

๒๙๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๖. โครงการความชุกของ   
เมตาเซอร์คาเรยีในปลา
เศรษฐกิจบริเวณพื�นที�
จงัหวดัสุรนิทร ์

สุขใจ รตันยวุกร 
ชหูงส ์มหรรทศันพงศ ์

๓๒๕,๐๐๐ 

  

   

  ๗. โครงการเพิ�มประสทิธภิาพ 
โ รงอบแห้งยางพาร า
พลงังานแสงอาทติย์และ
ชวีมวล 

ปิยะวฒัน์ ศรธีรรม 

ประพนัธพ์งษ์ สมศลิา 
อําไพศกัดิ � ทบุีญมา 
ประทปี ตุม้ทอง 

๔๒๕,๕๐๐ 

  

  

  

   

  ๘. โครงการผลของอุณหภูมิ
และความดนัในห้องเผา
ไหม้ที� มีผ ล ต่ อส เปรย์
นํ�ามนัเชื�อเพลงิความเร็ว
สงูเหนือเสยีง 

วุฒชิยั สทิธวิงษ์  

กุลเชษฐ ์เพยีรทอง 
วริะพนัธ ์สหีานาม 

วลิกัษณ์นาม ผลเจรญิ 

๒๗๕,๓๐๐ 

  

  

  

   

 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๐๓  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๙. โครงการประสิทธิภาพ

ของสารสกัดจากพืช
สมุนไพรในการป้องกัน
กาํจดัหนอนใยผกั 

  

นิภาวรรณ์ จติโสภากุล 

พชัราภรณ์ แสงโยจารย ์

พนูศริ ิหอมจนัทร ์

๓๑๐,๐๐๐ 

  

  

   

  ๑๐. โครงการพฒันาแผนที� ๓ 
มติ ิสําหรบัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีร าชมงคล
อสีาน 

ศกัดิ �ชาญ เหลอืงมณโีรจน์ 

วจิติรา โพธสิาร 
นวฒักร โพธสิาร 

๙๕,๐๐๐ 

  

  

   

  ๑๑. โครงการจลนพลศาสตร์
การอบแห้งข้าวกล้อง
งอกและการนําไปใช้ใน
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื� อ ก า ร
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

นฤทธิ � วาดเขยีน 

ประทปี ตุม้ทอง 
วภิาวด ีพนัธห์นองหวา้ 
ณฐัรด จาํปาม ี

ณชิาภา สารธยิากุล 

๓๓๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

   

  ๑๒. โค ร งการอ นุ รัก ษ์ ภู มิ
ปญัญาการเลี�ยงช้างของ
หมอช้างและควาญช้าง
ในประเทศไทย 

สุทธศิกัดิ � แกว้แกมจนัทร ์
  

๒,๗๐๕,๐๐๐
  

   

   ๑๒.๑ โครงการย่อยที� ๑ 

โครงการภูมปิญัญา 
พชือาหารและสมุน 
ไพรชา้งของหมอ
ชา้งและควาญช้าง 
ในประเทศไทย 

สุขใจ รตันยวุกร 
วโิรจน์ สุภโชตสิหกุล 

ภทัร พลายเชื�อเวช 

สุรณ ีเหล่าวฒันกุล 

จนิต์ภาทพิย ์ศรเีมอืง 

๗๒๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

   

   ๑๒.๒ โครงการย่อยที� ๒ 

โครงการพธิีกรรม 
และความเชื�อเกี�ยว 
กับช้างของหมอ
ชา้งและควาญช้าง 
ในประเทศไทย 

ณฐัพงษ์ พรอ้มจติร 
พทัธนนัท ์โอษฐเ์จษฎา 
อษัฎางค ์ชมด ี

๗๙๖,๐๐๐ 

  

  

   

   ๑๒.๓ โครงการย่อยที� ๓ 
โครงการภูมปิญัญา 
การฝึกสอนช้าง 
และเลี�ยงชา้งของ
หมอชา้งและควาญ 
ชา้งในประเทศไทย 

สุทธศิกัดิ � แกว้แกมจนัทร ์ 
ณฐัพงษ์ พรอ้มจติร 
ภทัร พลายเชื�อเวช 

วโิรจน์ สุภชโชตสิหกลุ 

อษัฎางค ์ชมด ี 

พทัธนนัท ์โอษฐเ์จษฎา 
กฤตพล ศาลางาม 

วรษิา สนิทววีรกุล 

จรญู สนิทววีรกุล 

๗๐๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

          



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๐๔  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๑๓. โครงการเลี�ยงไหมโดยใช ้

ใบหม่อนธรรมชาติและ
ใบหม่อนที�มสีีเพื�อให้ได้
ไหมสตีามตอ้งการ 

จรีภทัร ์จอดนอก 

เทยีมมะณยี ์วรีะศกัดิ � 
สุพนิ จอดนอก 

ขตัตยิา หนองหาร 

๔๗๕,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๑๔. โครงการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์
เพื�อเพิ�มผลผลติขา้วหอม
มะลิอินทรีย์ สําหรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

สาระ สวสัดิ �โยธนิ 

จุญจะรา ทุยไธสง 
ลภวนั ทองนํา 
วริะ ศรธีญัรตัน์ 

สาคร แสงสุวอ 

สมชญา มโีชค 

๕๙๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

   

  ๑๕. โครงการจดัการปุ๋ ยอนิทรยี ์
ในการผลติขา้วหอมมะลิ
อนิทรยี์ของดนิบางชุดดนิ 

ในจงัหวดัสุรนิทร ์

พสิฐิ เรอืงผลววิฒัน์ 

กรรณกิา นากลาง 
ชแูสง แพงวงัทอง 
จนิต์ภาทพิย ์ศรเีมอืง 
ประทปี ตุม้ทอง 
นฐัพงษ์ จดัจา้ง 

๓๕๕,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

   

  ๑๖. โคร งการประยุกต์ ใ ช ้  
เทคโนโลยแีบบไม่ทําลาย 
โครงสร้าง โดยใช้เทคนิค 
เนียร์อินฟราเรด  เพื�อ
ตรวจสอบคุณภาพรําขา้ว 
และการถ่ายทอดเทคโน-
โลยเีพื�อนําไปสู่การนําไป 
ใชป้ระโยชน์ 

จนัทรเ์ฉดิฉาย สงัเกตุกจิ 

ภานุวฒัน์ ทรพัยป์รุง  
กรรณกิาร ์หว้ยแสน 

ศลัยท์นีย ์กญัญาพนัธ ์
พลูทรตัน์ บุญประเสรฐิ 

๒๕๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

   

  ๑๗. โครงการความต้องการ
การส่งเสรมิการเลี�ยงปลา
นิ ลในกระชังของกลุ่ ม 
เกษตรกรจงัหวดัสุรนิทร์ 

ชยัพร ตรกีิ�ง 
สาํเนาว ์เสาวกลู 

กฤตมิา เสาวกลู 

สมาน จงเทพ 

ธนัยกานต์ คณูสนิ 

สุภา ศรยีงยศ 

๒๕๐,๐๐๐    

  ๑๘. โครงการทดลองใชไ้ข่นํ�า
เป็นส่วนผสมในอาหาร
ต่างกนัต่ออตัราการเจรญิ 
เติบโตผลผลติและอตัรา
การรอดตายของปลาบกึ
ที�เลี�ยงในบ่อดนิเพื�อถ่าย 
ทอดเทคโนโลยสีู่เกษตรกร 

กฤตมิา เสาวกลู ๓๗๐,๐๐๐    

 
 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๐๕  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๑๙. การสร้างและหาประสทิธ-ิ

ภาพชุดการสอนวชิาการ
วิเคราะห์และออกแบบ
วงจรดิจติอลโดยใช้บอร์ด 

FPGA 

วาทการ มลูไชยสุข 

กติตพิงษ์  แซ่เตยีว 
  

  

๑๓,๖๐๐ 

  
  

  ๒๐. โครงการปจัจยัที�มผีลต่อ
ประสิทธิภาพเครื�องทํา
นํ�ารอ้นแสงอาทติยข์นาดเลก็ 

ประพนัธพ์งษ์ สมศลิา 
ประทปี  ตุม้ทอง 

  

  

๓๓,๐๐๐ 

  
  

  ๒๑. โครงการศึกษาลกัษณะ
การไหลเวยีนของอากาศ
ภายในโรงเรียนอบแห้ง
พลงังานแสงอาทติย์ โดย 
ใชก้ารคํานวนเชงิพลศาสตร ์
ของไหล 

ปรเมนทร ์มาลหีวล 

ประพนัธพ์งษ์  สมศลิา 
  

  

๓๖,๐๐๐ 

  

  

  ๒๒. โ ค ร ง ก า ร ศึก ษ า ก า ร
อบแห้งกล้วยด้วยพลัง
แสงอาทติย ์

กววีฒัน์ ยอดเยี�ยม 

ประทปี  ตุม้ทอง 
สุชริา  สวยกลาง 

  

  

  

๓๕,๐๐๐ 

  

  

  

  ๒๓. โครงการระบบฐานขอ้มลู
อาจารย์ประจําหลกัสูตร
และผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

อลงกรณ์ อมัพุช 

อญัวณ์ี ไชยวชริะกมัพล 

ศกัดิ �ชาญ เหลอืงมณโีรจน์ 

สมศกัดิ � นวนแกว้ 
บุญเหลอื นาบาํรุง 

  

  

  

  

  

๔๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

  ๒๔. โครงการเสื�อมสภาพและ
การปรับปรุงสมบตัิทาง
กลเคมีของพอเอทิลินรี
ไซเคลิดว้ยเปลอืกไม ้

เทยีมมะณยี ์วรีะศกัดิ �   ๒๕,๐๐๐   

  ๒๕. โครงการบทเรียนคอม 
พิวเตอร์ช่วยสอนเสริม
รายวชิาภาษาไทย 

นิพนธ ์พมิพเ์บา้ธรรม 

อลงกรณ์  อมัพุช 

อญัวณ์ี  ไชยวชริะกมัพล 

  

  

  

๓๘,๕๐๐ 

  

  

  

  ๒๖. โครงการชาสมุนไพร
พรอ้มดื�มและกระบวนการ 
อบแห้งชาสมุนไพรด้วย
เครื�องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทติย ์

จารุวรรณ ภทัรสรรเพชรญ 

ประทปี  ตุม้ทอง 
  

  

๖๕,๐๐๐ 

  
  

  ๒๗. โครงการเครื�องจกัรตอก
สําหรบังานจกัรสานเข่ง
ปลาท ู

นฐัพิงษ์ จดัจา้ง 
ประทปี  ตุม้ทอง 
กววีฒัน์  ยอดเยี�ยม 

  

  

  

๒๐,๗๐๐ 

  

  

  

  ๒๘. โครงการเครื�องอบแห้ง
สุญญากาศอนิฟราเรด 

ศริชิยั เสาะรส 

ประทปี  ตุม้ทอง 
ณฏัฐน์นั กรตีญิาดาธนภทัร 
สุชริา  สวยกลาง 

  

  

  

  

๓๘,๐๐๐ 

  

  

  

  

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๐๖  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๒๙. โครงการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของสาร
สกดัจากพชืสมุนไพรที�มี
ต่อหนอนใยผกั 

นิภาวรรณ์ จติโสภากุล 

อรหทยั  เกสรบวั 

  

  

๓๔,๒๐๐ 

  

  

  ๓๐. การออกแบบและการ
พฒันาเทคโนโลยเีครอืขา่ย 
เซนเซอร์ไรส้าย สําหรบั
การรบัรู้ขอ้มลูสภาพการ
เปลี�ยนแปลงสิ�งแวดลอ้ม 

และภูมิอากาศในพื�นที�
แปลงปลกูแปลงปลูกขา้ว
หอมมะล ิ

ทองลว้น  สงิหน์นัท ์

นิพนธ ์พมิพเ์บา้ธรรม 

วาทการ มลูไชยสุข 

  

  

  

๑๒๗,๖๕๐ 

  

  

  

  ๓๑. ศึกษาการควบเกลียว
เสน้ไหมเพื�อใชใ้นอุตสา-
หกรรมทอพรม 

เกยีรตภิมู ิ ดวงศร ี
ชแูสง แพงวงัทอง 
เกรยีงศกัดิ � มั �นเสถยีรสนิธ ์
ทศันียา นิลฤทธิ � 

  

  

  

  

๑๑๖,๐๐๐ 

  

  

  

  

  ๓๒. การทําไมโครเอนแคป
ซูเลชั �นสารออกฤทธิ �ทาง
ชวีภาพที�สําคญัจากขา้ว
กํ�างอก เพื�อการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ข้าวกํ� างอก
แผ่นปรุงรส 

วภิาวด ี พนัธห์นองหวา้ 
ณฐัรดา จําปาม ี

ฤทธิ � วาดเขยีน 

กรุณรตัน์ สกุลนามรตัน์ 

  

  

  

  

๑๒๙,๓๐๐ 

  

  

  

  

  ๓๓. ผลของช่วงระยะเวลาที�
ใช้ปุ๋ ยมูลไก่ต่อผลผลิต
การเลี�ยงปลากระดี�หม้อ
เพื�อถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่เกษตรกร 

สุรยิา  อุดดว้ง 
สาํเนาว ์เสาวกลู 

กฤตมิา เสาวกลู 

เถลงิเกยีรต ิสมนึก 

  

  

  

  

๑๓๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  ๓๔. เครื�องสบัวชัพชื วฒันา  ภารตันวงศ ์

ชยัวฒัน์ บุญน้อย 

วลิาวลัย ์บุญศร ี

  

  

  

๑๑๔,๐๐๐ 

  

  

  

  ๓๕. การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบ 
มสี่วนร่วมเพื�อหาแนวทาง 
ลดต้นทุนการผลติอาหารขน้ 
ในการผลิตโคลูกผสม
สายพนัธญ์ี�ปุ่นของสมาชกิ 
สหกรณ์ผู้เลี�ยงโค-กระบือ 
จงัหวดัสุรนิทรจ์าํกดั 

ธนานนัท ์ บุญสทิธิ � 
สุรณ ีเหล่าวฒันากุล 

สุรนาถ โสวรรณ ี

  

  

  

๕๔,๒๐๐ 

  

  

  

 
 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๐๗  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
คณะ

เทคโนโลยี
การจดัการ 

๑๐ ๑. โครงการวจิยัแบบบูรณา
การเพื�อการพัฒนาและ
เพิ�มขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของผลติภณัฑ ์
ขา้วอนิทรยี ์จงัหวดัสุรนิทร ์

รุ่งทพิย ์เกษตรสงิห ์ 

สุเนตรา ทองจนัทร ์
อจัฉรา บวัหอม 

๒๕๐,๐๐๐ 

  

  

   

  ๒. โครงการระบบเฝ้าระวงั
ทางการเงนิบนมอืถอื 

ศนัสนีย ์มพีรอ้ม 

ชุตกิร ปรุงเกยีรต ิ

ปิยะ แกว้บวัด ี

๒๒๐,๐๐๐ 

 

   

  ๓. โครงการสมรรถนะการ
เจรญิเตบิโตและคุณภาพ
ซากไก่พื�นเมอืงลกูผสมที�
เลี�ยงแบบปล่อยลานกับ
ขงัคอก 

ดวงสุดา ทองจนัทร ์
ทรงยศ  กติตชินมธ์วชั 

  

  

๓๓,๐๐๐ 

  

  

  ๔. โครงการจลนพลศาสตร์
การอบแห้งปลานิลด้วย
ลมรอ้นร่วมอนิฟราเรด 

ประทปี ตุม้ทอง 
ประพนัธพ์งษ์  สมศลิา 
สุชริา  สวยกลาง 

  

  

  

๓๘,๐๐๐ 

  

  

  

  ๕. โครงการพัฒนาระบบ
การดําเนินโครงการวจิยั
ระดบัปรญิญาตร ี โดยใช้
คู่มือการจัดทําปริญญา
นิพนธ์ของนักศกึษาระดบั 
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาระบบ 
สารสนเทศ คณะเทคโนโลย ี
การจดัการ 

อุมาพร ไชยสงู   ๑๕,๐๐๐   

  ๖. โครงการ reading Vul-

nerably : Contrivingthe 

Title of Romance Novels 

นวพร สายสงิห ์   ๑๕,๐๐๐   

  ๗. โครงการศึกษาสภาพ
ปญัหาต่อการจดัทํา มค๓ 
และ มค๕ ของอาจารย ์

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วทิยาเขต
สุรนิทร ์

วโิชต ิทองเสมอ   ๑๕,๐๐๐   

 
 
 
 
 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๐๘  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๘. โครงการพฒันาและถ่าย 

ทอดเทคโนโลยีรูปแบบ
การจดัเล่มปรญิญานิพนธ ์

ด้วยโปรแกรมประมวล 
ผลคําไมโครซอฟเวิร์ด 
กรณีศึกษานักศกึษาชั �น
ปีที� ๔ สาขาวชิาระบบสาร-
สนเทศ คณะเทคโนโลยี
การจดัการ 

วนิิต ยนืยิ�ง   ๒๕,๐๐๐   

  ๙. โครงการความตะหนักรู้
และยอมรบัการมวีนิัยใน
การใช้คอมพวิเตอร์ของ
นกัเรยีนในจงัหวดัสุรนิทร ์

รตันา สุมขนุทด   ๔๐,๐๐๐   

  ๑๐. ทฤษฎีไวยากรณ์ปริวรรต 
ที�มีผลต่อการแก้ปญัหา
การวเิคราะห์โครงการสรา้ง 
ประโยคภาษาองักฤษใจ- 
ความเดยีวของนักศกึษา
ในระดับปริญญาตรีใน
สถาบัน อุดมศึกษาใน
จงัหวดัสุรนิทร ์

พสิุทธิ �พงศ ์ เอน็ด ู   ๑๑๐,๐๐๐   

 

วิทยาเขตขอนแก่น 
คณะวิศว 
กรรม
ศาสตร ์

๓๗ ๑. โครงการออกแบบและ
พฒันาเครื�องกระตุ้นการ
ตอบสนองแบบถังทรง 
กระบอกอตัโนมตัสิําหรบั
ผูป้ว่ยโรคออทสิตกิ 

ศุภฤกษ์ ชามงคลประดษิฐ ์
วทญั� ูเนตรสงา่ 
วชิยั องึพนิิชพงษ์ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
   

  ๒. โครงการผลติเกลอืสนิเธาว ์
โดยใชพ้ลงังานความรอ้นรวม 
ของแกลบและบ่อพลงังาน 
ความรอ้นแสงอาทติย์ 

สุระ ตนัด ี

ณรงค ์สหีาจ่อง 
ศุภฤกษ์ ชามงคลประดษิฐ ์
 

๔๒๕,๐๐๐ 

 
   

  ๓. โครงการออกแบบและ
พฒันาสรา้งรถเกบ็แกลบ
มูลไก่ ลงถุงพร้อมเย็บ 
ในพื�นที�ฟารม์เลี�ยงไก่ 

วทญั� ูเนตรสงา่ 
ศุภฤกษ์ ชามงคลประดษิฐ ์
ภรูพิสั แสนพงษ์ 

๔๑๐,๐๐๐ 

 
   

  ๔. โครงการวเิคราะห์หาวสัดุ 
สําหรบัทําเสี�อเกราะกัน
กระสุนใหม้ปีระสทิธภิาพ
สงูกว่าระดบั II 

จาํนงค ์อมตารยิกุล 

วนัทนา อมตารยิกุล 

 

๓๘๕,๗๐๐ 

 
   

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๐๙  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๕. โครงการวจิยัพฒันาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร
แปรรปูพรกิประหยดัพลงังาน 
ระดบัวสิาหกจิชุมชน 

ภานุวฒัน์ ทรพัยป์รุง ๗๔๐,๐๐๐    

   ๕.๑ โครงการย่อยที� ๑ 

โครงการพัฒนา
กระบวนการผลติ
และเครื�องมอืการ
แปรรปูพรกิประหยดั 
พลงังานระดบัวสิา-
หกจิชุมชน 

ภานุวฒัน์ ทรพัยป์รุง 
ประสทิธิ � โสภา 
อนุรกัษ์ ครองทรพัย ์ 

อาภาภรณ์ จอมหลา้พี
รตกิุล 

๔๘๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

   ๕.๒ โครงการย่อยที� ๒ 

โครงการวางแผน
กลยุทธ์การตลาด 
และพัฒนาผลิต-
ภัณฑ์เพื�อสร้าง
มูลค่าเพิ�มในการ
แปรรูปผลติภณัฑ ์
พรกิ สาํหรบัวสิา-
หกจิชุมชน 

นฏัพร จริเจษฎา 
ภานุวฒัน์ ทรพัยป์รุง 
อารรีตัน์ เชื�อบุญเกดิ 

นทยา กมัพลานนท ์

๒๑๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๖. โครงการพฒันาและถ่าย 
ทอดเทคโนโลยเีครื�องบรรจุ 
นํ�าตาลทรายแดงแก่กลุ่ม
วิส าหกิจผลิต นํ� าต าล
ทรายแดง 

เฉลมิชยั พริยิศลิป์ 

วรีะพล นวนทอง 
อนุรกัษ์ ใหญ่สงูเนิน 

๓๒๐,๐๐๐ 

  

  

   

  ๗. โครงการวจิยัและถ่ายทอด 
เทคโนโลยกีารพฒันาเครื�อง 
สกัดนํ� ามันหอมระเหย
โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด ์
เหลว เพื�อรกัษาคุณภาพ
และลดภาวะโลกรอ้น 

ภานุวฒัน์ ทรพัยป์รุง 
อาภาภรณ์ จอมหลา้พรีตกิลุ 
กษดิิ �เดช สบิศริ ิ
ปทัมเกสร ์ราชธานี  

๔๘๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๘. โครงการถ่ายทอดเทคโน-
โลยีจุดเหมาะสมในการ
ทาํงานของเครื�องยนต์ใน
การเกษตรที�ใชเ้ชื�อเพลงิ
เอทานอล ๑๐๐% 

เขมวตัร อนิทรวเิศษ 

เสรมิศกัดิ � อกัขราสา 
๑๑๕,๐๐๐ 

  

   

  ๙. โครงการพารามิเตอร์ที�
เหมาะสมของการเชื�อม 
MIG-I โดยวิธีพื�นผิว
ตอบสนอง 

ธนากร บรูณเพช ๑๑๕,๐๐๐    



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๑๐  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๑๐. โครงการผลติก๊าซชวีภาพ 

จากฟางและตอซงัขา้วเพื�อ 
ใช้เป็นเชื�อเพลิงสําหรับ
เครื�องยนต์เพื�อการเกษตร 

ณรงค ์สหีาจ่อง 
 

๓๑๐,๐๐๐ 

 
   

  ๑๑. โครงการผลติไบโอดเีซล
โดยใช้พลงังานความร้อน 
ร่วมจากแผงรบัความร้อน 
พลงังานแสงอาทติย์ชนิด
ท่อความรอ้นแบบสั �นวงรอบ 

ศุภฤกษ์ ชามงคลประดษิฐ ์
 

๓๙๕,๐๐๐ 

 
   

  ๑๒. โครงการระบบผลติกระแส 
ไฟฟ้าจากแรงดนัคลื�นนํ�าตํ�า 

ศกัดิ �ระว ีระวกีุล 

 
๒๒๕,๐๐๐ 

 
   

  ๑๓. โครงการชุดจําลองการ
บนิเพื�อบนิเฮลคิอปเตอร์
การเกษตรในระยะอทิธพิล 
พื�น 

เสรมิศกัดิ � อกัขราสา 
 

๒๗๑,๐๐๐    

  ๑๔. โครงการออกแบบและ
ติดตั �งชุ ดควบคุมการ
สตาร์ทรถจกัรยานยนต์
ดว้ยเทคนิคการประมวลผล 
ภาพดจิติอลโดยการตรวจจบั 
ผูข้บัขี�ที�สวมหมวกนิรภยั 

วโิรฏฐ ์สุคนธนกานต ์ 

 
๒๒๑,๓๐๐ 

 
   

  ๑๕. โครงการออกแบบและ
สรา้งชุดเกบ็ขยะแบบพดั
ลมดูดโดยอาศยัพลงังาน
จากรถแทรกเตอร์ ขนาด 
๒๕ แรงมา้ 

เชดิศกัดิ � ศริหิลา้ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
   

  ๑๖. โครงการออกแบบและ
สรา้งชุดคดัแยกและย่อย
ขยะ 

ภาคไินย ภพูวก 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
   

  ๑๗. โครงการพฒันาเครื�องยนต์ 
ดเีซลรอบตํ�าในการเกษตร 
เพื�อใชเ้ชื�อเพลงิแก๊สปิโตร 
เลี�ยมเหลว 

เขมวตัร อนิทรวเิศษ 

 
๑๓๐,๐๐๐    

  ๑๘. การพฒันาวงจรตวัเหนี�ยว 
นําเทียมในวงจรอิเล็ก -
ทรอนิกส ์

วชัรนิทร ์ จนัทะเนตร 
พชิยั  เมอืงประทุม 

  

  

๒๐,๐๐๐ 

  

  

  ๑๙. วงจรกรองความถี�หลาย
หน้าที�สองโหมดโดยใช ้
DVCCCTA เพยีงตวัเดยีว 

ประยงค ์ เสารแ์กว้  

จกัรวฒัน์  บุตรบุญช ู

อดเิรก  จนัตะคุณ 

  

  

  

๒๐,๐๐๐ 

  

  

  

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๑๑  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๒๐. ระบบการรายงานผลคะแนน 

การเขยีนโปรแกรมด้วย
เครื�องมอืเสรมิในอคีลปิส์ 

ปิยะนุช  ตั �งกติตพิล 

เฉลมิวุฒ ิน้อยอุ่นแสน 

นาวา งามวทิยานนท ์

  

  

  

๒๐,๐๐๐ 

  

  

  

  ๒๑. การวเิคราะห์ใบพดักงัหนั 
โดยวิธีการจําลองเชิง
ตวัเลข 

 

วรีะพล  นวนทอง 
เฉลมิชยั พริยิศลิป์ 

วโิรฏฐ ์สุคนธนกานต ์

สริวิชิญ์ เตชะเจษฎารงัษ ี

  

  

  

  

๒๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  ๒๒. การหาสภาวะและปรมิาณ 
ของสารเคมทีี�เหมาะสม 

ในการผลิตไบโอดีเซล
จากนํ�ามนัพชืใชแ้ลว้โดย
กระบวนการทรานเอ
สเทอรฟิิเคชั �น 

เอกวุฒ ิ แสนคาํวงษ์  

นาฎนลนิ จนัลาเศษ 

ทศพล  แจง้น้อย 

  

  

  

๒๐,๐๐๐ 

  

  

  

  ๒๓. การศกึษาพารามเิตอร์ที�
มผีลต่อการแข็งตัวของ
นํ�าแขง็หลอด 

ณฐัดนย ์ พรรณุเจรญิวงษ์ 

สุกญัญา  ทองโยธ ี

  

  

๒๐,๐๐๐ 

  

  

  ๒๔. การพฒันาข้าวไก่บรรจุ
กระป๋อง 

ประสทิธิ �  โสภา   ๒๐,๐๐๐   

  ๒๕. การศกึษาการผลติเหลก็หล่อ
สเีทาจากเศษเหลก็สําหรบั 
เป็นวสัดุฝึกงาน 

จาํนงค ์อมตารยิกุล   ๒๐,๐๐๐   

  ๒๖. การผลติไบโอเอทานอล
จากวัสดุ เหลือทิ� งทาง
การเกษตร 

วมิลรตัน์ ทองภธูร 
รอ้ยตํารวจโทหญงิอุไร
วรรณ กมลภพ 

  

  

๒๐,๐๐๐ 

  

  

  ๒๗. เครื�องมอืวดัค่าโมเมนต์
ความเฉื�อยจากการหมุน
ของวตัถุแขง็เกรง็ 

คมพชิติ  สหีามาตย ์   ๒๐,๐๐๐   

  ๒๘. การพฒันาบทเรยีนสมการ 
เชงิอนุพนัธแ์บบสามญั 

นิตยา แจ่มยวง   ๑๐,๐๐๐   

  ๒๙. การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ของความวติกกงัวลในการ 
ใชเ้ลอืกสถิตทิดสอบสําหรบั 
งานวจิยั ของนักศกึษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วทิยาเขต 
ขอนแก่น 

นิภาดา พาภกัด ี

จนัทรา ประเสรฐิสกุล 

  

  

  

  

๒๐,๐๐๐ 

  

  

  

 
 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๑๒  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๓๐. ระบบควบคุมมือเทียม 

Hand Prosthesis Control 

System 

ศกัดิ �ระว ีระวกีุล   ๑๐๐,๐๐๐   

   ๓๐.๑ โครงการย่อยที� ๑ 
ระบบขับเคลื�อน
มื อ เ ที ย ม ด้ ว ย
มอเตอร ์

ศกัดิ �ระว ีระวกีุล   ๕๐,๐๐๐   

   ๓๐.๒ โครงการย่อยที� ๒ 
การออกแบบโปร-
แกรมควบคุมมือ
เทียมด้วยไมโคร-
คอนโทรลเลอร ์

วไิลพร เงนิบาท   ๕๐,๐๐๐   

  ๓๑. โครงการวจิยัหอ้งกระตุ้น
ประสาทสมัผสัแบบอตัโนมตั ิ
สาํหรบับุคลพกิาร 

ณรงค ์ สหีาจ่อง   ๒๐๐,๐๐๐   

   ๓๑.๑ โครงการย่อยที� ๑ 
การวจิยัและพฒันา 
ระบบการปีนป่าย
อัตโนมัติสําหรับ
บุคคลพกิาร  

ไทร  ศรโียธา 
ณรงค ์ สหีาจ่อง 
เขมวตัร อนิทรวเิศษ 

  

  

  

๕๐,๐๐๐ 

  

  

  

   ๓๑.๒ โครงการย่อยที� ๒ 
การวจิยัและพฒันา 
ระบบการเรียนรู้
เสยีงแบบอตัโนมตั ิ
สาํหรบับุคคลพกิาร 

สุนทร อนุภาพไพรบรูณ์ 

ประสาท ภปูรื�ม 

ชาญชยั สุวรรณเขต 

  

  

  

๕๐,๐๐๐ 

  

  

  

   ๓๑.๓ โครงการย่อยที� ๓ 
การวจิยัและพฒันา 
ระบบการรบักลิ�น
อัตโนมัติสําหรับ
บุคคลพกิาร 

ณรงค ์ สหีาจ่อง 
สุนทร อนุภาพไพรบรูณ์ 

  

  

๕๐,๐๐๐ 

  

  

   ๓๑.๔ โครงการย่อยที� ๔ 
การวจิยัและพฒันา 
ระบบการเรียนรู้
แสงแบบอตัโนมตั ิ
สาํหรบับุคคลพกิาร 

ธวชัชยั  สมิมา 
ขนุแผน ปฏมิาประกร 
เกษม เนื�อแกว้ 

  

  

  

๕๐,๐๐๐ 

  

  

  

 
 
 
 
 

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๑๓  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๓๒. การใช้เทคโนโลยีระบบ

ควบคุมอตัโนมตัเิพื�อผลติ 
อุปกรณ์ช่วยเหลอืผูพ้กิาร 

สุระ ตนัด ี   ๒๐๐,๐๐๐   

   ๓๒.๑ โครงการย่อยที� ๑ 
เ ตี ย ง อั จ ฉ ริ ย ะ
สาํหรบัผูพ้กิาร 

สุระ ตนัด ี

เอกวุฒ ิแสนคาํวงษ์ 

นาฎนลนิ จนัลาเศษ 

  

  

  

๕๐,๐๐๐ 

  

  

  

   ๓๒.๒ โครงการย่อยที� ๒ 
การพัฒนาเครื�อง
กายภาพ บําบัด
อ วัย ว ะ ส่ ว น ข า
อัตโนมัติร่วมกับ
การใชค้วามรอ้น 

นาฎนลนิ จนัลาเศษ 

เอกวุฒ ิแสนคาํวงษ์ 

สุระ ตนัด ี

  

  

  

๕๐,๐๐๐ 

  

  

  

   ๓๒.๓ โครงการย่อยที� ๓ 
ลิฟท์ขึ�นลงบันได
สํ าห รับผู้ พิก า ร
ควบคุมดว้ยไมโคร-
คอนโทรเลอร ์

เอกวุฒ ิแสนคาํวงษ์ 

นาฎนลนิ จนัลาเศษ 

สุระ ตนัด ี

  

  

  

๕๐,๐๐๐ 

  

  

  

   ๓๒.๔ โครงการย่อยที� ๔ 
รถคนพกิารอจัฉรยิะ 

ทศพล แจง้น้อย 

เอกวุฒ ิแสนคาํวงษ์ 

สุระ ตนัด ี

  

  

  

๕๐,๐๐๐ 

  

  

  

  ๓๓. ตัวกรองวิภัชนัยสหัช
ญาณนิยมของไตรภาค
กึ�งกลุ่มอนัดบั 

สมศกัดิ � เหลก็โคกสงู   ๕๙,๗๐๐   

  ๓๔. การวางนัยทั �ว ไปของ
ปกติของซ้าย (ทางขวา) 
และปกตสิมบูรณ์กึ�งกรุป
อันดับในเทอมของ Q-

ฟกัซกีึ�งไอดสี 

สมศกัดิ � เหลก็โคกสงู   ๑๐,๐๐๐   

  ๓๕. อุดมคติปฏวิภิชันัยในกึ�ง
กลุ่มอนัดบั 

จริพงษ์ เมฆเวยีน   ๓๔,๗๐๐   

  ๓๖. ลักษณะเฉพาะของกึ�ง
กลุ่มอนัดบัปกติในเทอม
ของเซต Q-วภิชันยั 

วญิ� ูสมอหมอบ   ๓๔,๗๐๐   

  ๓๗. การเปรยีบเทยีบการพฒันา 
การศกึษาของมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
กบัมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาวเพื�อมุ่งสู่ประชาคม
อาเซยีน 

ปญัญา วนิทะไชย   ๕๐,๐๐๐   

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๑๔  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
คณะครศุาสตร์
อตุสาหกรรม 

๒๖ ๑. โครงการพฒันาและถ่าย 
ทอดเทคโนโลยเีครื�องฝาน 
มะพรา้วแกว้ 

พงศกร คาํภาบุตร 
กติพิงษ์ ธารเอี�ยม 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
   

  ๒. โครงการออกแบบและ
พัฒนารถวิลแชร์ไฟฟ้า
แบบถอดประกอบได ้

 

เอกราช ไชยเพยี 

สะเวยีง จาํปา 
พฒันพงษ์ แกว้โพธิ � 
ธรีพงษ์ ดวงโทลา 
ศนัสนีย ์ไชยเพยี 

๑๔๖,๐๐๐ 

 
   

  ๓. โครงการถ่ายทอดเทคโน-
โลยผีลของการรดีเยน็และ 
กระบวนการทางความรอ้น 
หลงัการเชื�อมต่อความแขง็ 
ของแนวเชื�อมอะลูมเินียม
เกรด ๗๐๗๕-T๖๕๑ 

วสนัต ์อุดมผล 

เขมษมพงษ์ สงสอน 

  

๒๑๐,๐๐๐ 

  

  

   

  ๔. โครงการพฒันารถมอเตอร์-
ไซด์สามล้อตัดหญ้าบน
ทางหลวงชนบท 

กษดิิ �เดช สบิศริ ิ ๑๙๕,๐๐๐    

  ๕. โครงการวิจยัพฤติกรรม
การเรยีนรู้ของนักศกึษา
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
ศาสตร์ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

สุวชิชา ยอดศริ ิ
ยงยุทธ ศริศิรเีพช็ร ์
สมหมาย สงบาง 
ทรงพล ทรงแสงฤทธิ � 
พศิาล นาสถติย ์

อตัพล บุบพ ิ

ศรินิภา จนัทรโคตร 

  

  

  

  

  

  

  

๓๕,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

  

  

  ๖. โครงการวจิยัการสรา้งแบบ 
จําลอง ๓ มติิ และการ
แสดงผลในงานรงัวดับน
ภาพถ่ายระยะใกล้ ของ
อาคาร ๑ และอาคาร ๘ ในเขต
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วทิยาเขต 
ขอนแก่น 

สมหมาย สงบาง 
ทรงพล ทรงแสงฤทธิ � 
ยงยุทธ ศริศิรเีพช็ร ์
กติพิงศ ์จริวรรณกลู 

พศิาล นาสถติย ์

อตัพล บุบพ ิ

  

  

  

  

  

  

๔๔,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

  

  ๗. โครงการวจิยัการพฒันา
ประสทิธภิาพเครื�องย่อย
กระดาษแบบป้อนกระดาษ 
อตัโนมตั ิ

เฉลมิพล บุญทศ 

สมชาย มว้นโคกสงู 
พงศกร คาํภาบุตร 
กรรณกิรณ์ แกว้พมิพ ์

  

  

  

  

๕๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

 
 
 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๑๕  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๘. โครงการศกึษาผลสมัฤทธิ � 

เชงิเปรยีบเทยีบนักศกึษา 
หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสา-
หกรรมบณัฑติ (ค.บ.๕ ปี) 
ระหว่างนกัศกึษาหลกัสูตร 
มธัยมศึกษาตอนปลาย
กับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชพี 

สุทธพิงษ์ ฟุ้งเดช 

ตระกานต ์ทะสงัขา 
  

  

  

  

๓๓,๐๐๐ 

  

  

  

  ๙. โครงการวิจยัการศึกษา
ค่านิยมที�มีต่อการเข้า
ศกึษาต่อในกลุ่มสาขาวชิา 
ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

ศุภสิรา คาํบุดดา 
โอภาส รกัษาบุญ 

ธนวฒัน์ ฉลาดสกุล 

บงการ ไวโสภา 
ฐติกิร วฒันานนัท ์

  

  

  

  

  

๒๓,๕๐๐ 

  

  

  

  

  

  ๑๐. โครงการงานวจิยัการสรา้ง 
และหาประสิทธิภาพชุด
สาธติการสอน เรื�องการ
ทํางานของระบบทําความ-
เยน็แบบชลิเลอร์ควบคุม
ดว้ยระบบดจิติอล 

ธนวฒัน์ ฉลาดสกุล 

โอภาส รกัษาบุญ 

ศุภสิรา คาํบุดดา 
บงการ ไวโสภา 
วชิติ สุทธพิร 

  

  

  

  

  

๒๓,๕๐๐ 

  

  

  

  

  

  ๑๑. โครงการวจิยัศกึษาปญัหา 
การฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
ครขูองนกัศกึษาคณะครุ-
ศาสตร์ อุ ตส าหกรรม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วทิยาเขต 
ขอนแก่น 

กรกนก วรหาญ 

สาํเภา โยธ ี
สทิธชิยั ศรสีชุาต ิ

วริชั ชนิพลอย 

  

  

  

  

๑๒,๐๐๐ 

  

  

  

  

  ๑๒. โครงการวจิยัการเปรยีบ 
เทยีบผลสมัฤทธิ �ทางการ
เรยีน ของนักศกึษาระดบั 
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาครุ-
ศาสตร์อุตสาหการเชื�อม
ประกอบ ชั �นปีที� ๓ วชิา
หลกัการอาชวีและเทคนิค 
ศกึษาจากการเรยีนด้วย
ชุดการสอนและการสอน
ปกต ิ

วริชั ชนิพลอย 

กรกนก วรหาญ 

สทิธชิยั ศรสีชุาต ิ

สาํเภา โยธ ี 
ปรญิญวตัร ทนิบุตร 
สุวทิย ์อบมา 

  

  

  

  

  

  

๑๒,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

  

  ๑๓. โครงการวจิยัผลของปจัจยั 
การเชื�อมความต้านทาน
ชนิดจุดระหว่างอะลูมเินียม 
เกรด ๕๐๕๒ กบัเหลก็กลา้ 
สเตนเลส เกรด ๓๐๔  

ปรญิญาวตัร ทนิบุตร 
สาํเภา โยธ ี
กรกนก สาํกาํปงั 
สทิธชิยั ศรสีชุาต ิ

วริชั ชนิพลอย 

  

  

  

  

  

๑๒,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๑๖  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๑๔. โครงการวจิยัผลของการ

เย็นตวัของรอยเชื�อมต่อ
การตกตะกอนของคาร์ไบด ์
ของเหล็กกล้าไร้สนิม 
AISI ๓๐๔ ที�เชื�อมด้วย
กระบวนการเชื�อมอาร์ค
ใชแ้ก๊สปกคลุม 

สาํเภา โยธ ี
กรกนก สาํกาํปงั 
สทิธชิยั ศรสีชุาต ิ
วริชั ชนิพลอย 
ปรญิญวตัร ทนิบุตร 
สุวทิย ์อบมา 

  
  

  
  
  

  

๑๒,๐๐๐ 
  

  
  
  

  

  

  ๑๕. โครงการวิจยัการศึกษา
ถ่ายเทความร้อนสําหรบั
อุปกรณ์แลกเปลี�ยนความ-
ร้อนแบบท่อและเปลือก
ขนาดเลก็ 

คมสนั วงศว์รีขนัธ ์
เขษมพงษ์ สงสอน 

  
  

๔๖,๐๐๐ 
  

  

  ๑๖. โครงการวจิยัการสร้างชุด
ประลองหาค่าการสูญเสีย 
หลกัและการสูญเสยีรอง
ของการไหลของของไหล 
ในท่อ 

ธรีพงษ์ ดวงโทลา 
เกษมสนัต ์บุษบงก์ 

  
  

๔๒,๕๐๐ 
  

  

  ๑๗. โครงการวจิยัการพฒันา
ชุดการสอนและทดสอบ
ผลสัมฤทธิ �โ ดย ใช้สื� อ
อิเล็กทรอนิกส์รายวิชา 
การวเิคราะห์และออกแบบ 
ระบบ  E-learning ผ่าน 
Moodle 

สุภาภรณ์ อนุภาพไพรบลูย ์   ๓๓,๐๐๐   

  ๑๘. โครงการวจิยัการพฒันา
ระบบสารสนเทศสําหรบั
การเทียบโอนผลการ
เรยีนรู ้

พชิญะภาคย ์พพิธิพฒัน์
ไพสฐิ 

  ๓๓,๐๐๐   

  ๑๙. โครงการวิจยัการศึกษา
อายุการใช้งานของนํ�ามนั 
หล่อเยน็เมื�อผ่านการกรอง 
ดว้ยเครื�องบาํบดั 

มานพ ดอนหมื�น 

ราชญั อุดมคาํ 
สุรชยั นามพรม 

  

  

  

๓๒,๕๐๐ 

 

  

  

  ๒๐. โครงการวิจยัการศึกษา
ผลสมัฤทธิ �และความพึง
พอใจการให้บริการวิชา 
การโครงการค่ายคอม -
พวิเตอร์ สําหรบัเยาวชน
สาขาระบบสารสนเทศ 
คณะครุศาสตร์ อุตสา -
หกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วทิยาเขตขอนแก่น 

ศราวุธ ซื�อวุฒกิุล 

ศริวรรณ ชาญศริวิฒัน์ 
ปทัมากร เนตยวจิติร 
สุภาภรณ์ อนุภาพไพบรูณ์ 
วมิลศร ีเกตุโสภณ 

มานพ สุวรรณกฏู 

  

  
  

  
  

  

๓๓,๒๐๐ 

  
  

  
  

  

  



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๑๗  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๒๑. โครงการวิจยัการศึกษา

เครื�องทํานํ�าอุ่นพลงังาน
แสงอาทติย์ราคาประหยดั 
โดยใชแ้ผ่นรวมแสงแบบ
ร่องตวัว ี

คมสนั วงศว์รีขนัธ ์
ประณต แกว้ทอง 

  

  

๓๓,๕๐๐ 

  

  

  ๒๒. โครงการวิจัยพฒันาชุด
ฝึกอบรมระบบการผลิต
แบบลนีซกิซกิมา่ 

ดนยั สอนสุภาพ 

สุวทิย ์ธรรมแสง 
ธรีวุฒ ิศรพีนัธช์าต ิ

ชนาธปิ กาลจกัร 

  

  

  

  

๕๒,๙๐๐ 

  

  

  

  

  ๒๓. ผลกระทบของการเปลี�ยน-
แปลงสภาพภมูอิากาศโลก 
ต่อปรมิาณนํ�าในอ่างเกบ็นํ�า 
หว้ยสทีน จงัหวดักาฬสนิธุ ์

พงศกร  พรมชมภ ู 

หรสิ  ประสารฉํ�า 
  

  

๒๐,๐๐๐ 

  

  

  ๒๔. ระบบแจ้งเตือนการเกิด
ดนิสไลด์โดยการส่งขอ้ความ 
(SMS) ผ่านเครือข่าย
โทรศพัทเ์คลื�อนที�ดว้ยวธิี
เรยีนรูแ้บบการสไลด์โดย
อาศยัแบบจําลองการกระจาย 
ความน่าจะเป็นแบบเกาเซยีน 

อมัพวรรณ ยนิดมีาก   ๑๒๖,๒๕๐   

  ๒๕. ระบบแจง้เตอืนผูป้่วยหก
ล้มราคาประหยดัโดยใช้
การตรวจวดัความเร่งและ 
รูจ้ํารูปแบบการลม้ดว้ยวธิี
ประมาณค่าคาดหวงัสงูสุด 

วรางคณา เหนือคเูมอืง   ๑๑๕,๗๕๐   

  ๒๖. การประเมนิผลหลกัสูตร
ปรญิญาตรเีทคโนโลยที่อ
อุตสาหกรรม 

กติตคิุณ แกว้พริมย ์   ๔๕,๖๖๐   

สาํนักงาน
วิทยาเขต
ขอนแก่น 

๑ ๑. โครงการปจัจยัที�ส่งเสรมิ
การทําวจิยัของบุคลากร
สายสนับสนุนใน มหา-
วทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อสีาน 

จงรกั เที�ยงปา 
 

๑๒๕,๐๐๐ 

 
   

 

วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

เกษตร 

๓๒ ๑. 
 

โครงการทดสอบองค์ประกอบ 
ผลผลติและผลผลติของ
สายพนัธุ์สบู่ดําที�ผ่านการ 
คดัเลอืก ดว้ยวธิกีารต่างๆ 
ที�มีอายุ ๒ -๔ ปี ใน ๓ 
สภาพพื�นที� 

ธรีพนัธ ์บญัญตัริชัต  ๑,๐๕๐,๐๐๐    

[          



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๑๘  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
   ๑.๑ โครงการย่อยที� ๑ 

โครงการทดสอบ
องคป์ระกอบผลผลติ 
และผลผลิตของ
ลกูผสมสบู่ดาํที�ผ่าน 
การคดัเลอืกที�มอีายุ 
๒ – ๔ ปี ใน ๓ 
สภาพพื�นที� 

ธรีพนัธ ์บญัญตัริชัต 
วเิชยีร อุ่นเรอืน 
อรยิาภรณ์ พงษ์รตัน์ 
อรวรรณ รกัสงฆ ์
สุดารตัน์ สกุลค ู

๓๕๐,๐๐๐ 
  
  
  
  

   

   ๑.๒ โครงการย่อยที� ๒ 
โครงการทดสอบ
องคป์ระกอบผลผลติ 
และผลผลิตของ
สายพันธุ์สบู่ดําที�
เกดิจากการกลาย
พนัธุ์ที�มอีายุ ๒ – 
๔ ปีใน ๓ สภาพ
พื�นที�  

ธรีพนัธ ์บญัญตัริชัต 
วเิชยีร อุ่นเรอืน 
อรยิาภรณ์ พงษ์รตัน์ 
อรวรรณ รกัสงฆ ์
สุดารตัน์ สกุลค ู

๓๕๐,๐๐๐ 
  
  
  
  

   

   ๑.๒ โครงการย่อยที� ๓ 
โครงการทดสอบ
องคป์ระกอบผลผลติ 
และผลผลิตของ
สายพันธุ์สบู่ดําที�
เกิดจากการเพิ�ม
ชุดโครโมโซมที�มี
อายุ ๒ – ๔ ปี ใน 
๓ สภาพพื�นที� 

อรวรรณ รกัสงฆ ์
วเิชยีร อุ่นเรอืน 
อรยิาภรณ์ พงษ์รตัน์ 
ธรีพนัธ ์บญัญตัริชัต 
สุดารตัน์ สกุลค ู

๓๕๐,๐๐๐ 
  
  
  
  

   

  ๒. โครงการวเิคราะห์ปรมิาณ 
และฤทธิ �สารต้านอนุมูล
อิส ระจากสารสกัด ใบ
หมอ่นไทย 

ปรญิดา แขง็ขนั 
  

๓๖,๐๐๐ 
  

   

  ๓. โครงการผลติตวัอ่อน แช่
แขง็ และการยา้ยฝากตวั
อ่อนกระบอืด้วยเทคโน-
โลยชีวีภาพทางการสบืพนัธุ ์

ชโลธร อมัพร 
สมจติร ์กนัธาพรม 
จกัรกฤษณ์ เยรมัย ์
จกัรกฤษณ์ จกัรสมัฤทธิ � 

๕๓๐,๐๐๐ 
  
  
  

   

  ๔. โครงการเปรียบเทียบ
วิธีการตรวจด้วยกล้อง
จุลทรรศน์และการตรวจ
ดว้ยเทคนิค LAMP ใน
การตรวจการตดิเชื�อพยาธ ิ
ใบไมต้บั (Fasciola spp.) 
ในเขตชลประทานเขื�อน
ลาํปาว 

กนัทมิา ศริสินัตเิมธาคม  
จริศกัดิ � ศรเีมฆารตัน์ 
  

๖๐๐,๐๐๐ 
  
  

   

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๑๙  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๕. โครงการเทคนิคการเพิ�ม

ผลผลิตและเพิ�มรายได้
จากการเลี�ยงปลาหมอไทย 
ของเกษตรกรจังหวัด
กาฬสนิธุ ์

บุญถม ทบัสมบตั ิ

ศวิาพร สดีาบุตร 
๔๓๐,๐๐๐ 

  

   

  ๖. โครงการศกึษาอัตราส่วน 
ที�เหมาะสมของนํ�ามะเม่า
นํ�าสับปะรดและนํ�าว่าน
กาบหอยในการทํานํ� า
ผลไมพ้รอ้มดื�ม 

อรนุช สหีามาลา 
ศุภชยั ภลูายดอก 

หนูเดอืน สาระบุตร 
พรประภา ชนุถนอม 

๓๐๑,๖๐๐ 

  

  

  

   

  ๗. โครงการหาปรมิาณของ 
แข็งทั �งหมดปริมาณเนื�อ
ยางแหง้ และปรมิาณโปรตีน 
ดว้ยเทคนิคสเปกโตรสโก
ปีย่านใกลอ้นิฟราเรด 

สุพชิญพ์งศ ์ภหูวล 

สายญั พนัธส์มบรูณ์ 

ประพฒัน์ศร ีพนัธศ์ร ี
รฐัพล มลีาภสม 

ดาํรงค ์ก่องดวง 
วรรณพล พมิพะเสน ี

๓๔๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

   

  ๘. โคร งการประยุกต์ ใ ช้
เทคนิคเนียร์อินฟราเรด
วิเคราะห์คุณสมบตัิบาง
ประการของข้าวเหนียว
เขาวงกาฬสินธุ์เป็นสิ�ง
บ่งชี�ทางภมูศิาสตร ์

กรรณกิาร ์หว้ยแสน 

ภานุวฒัน์ ทรพัยป์รุง 
จริะพนัธ ์หว้ยแสน 

ออ้ยทพิย ์สมานรส 

จนัทรเ์ฉดิฉาย สงัเกตุกจิ 

๒๓๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

   

  ๙. โครงการรักษาเต้านม
อกัเสบแบบไม่แสดงอาการ 
และแบบแสดงอาการใน
โคนมดว้ยนํ�าหมกัสมนุไพร 

นนัทยิา สุวรรณปญัญา 
วสนัต ์ป้อมเสมา 
จาํเรยีน คงสุทธิ � 
ยุทธศาสตร ์คงชะสงิห ์

๗๐๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๑๐. โครงการศกึษาวจิยัคุณค่า 
ทางโภชนาการของแมลง 
ที�กนิได ้

อรนุช สหีามาลา 
ศุภชยั ภลูายดอก 

หนูเดอืน สาระบตุร 
พรประภา ชนุถนอม 

๒๐๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๑๑. โครงการเพิ�มผลผลติหน้าววั 
ดว้ยเทคโนโลยชีวีภาพ 

ณฐัพงษ์ ศรสีมทุร ๑,๖๑๐,๐๐๐    

   
 

๑๑.๑ โครงการย่อยที� ๑ 

โครงการลักษณะ
ทางพนัธุกรรมของ 
ยนีที�เกี�ยวข้องกบั
ความตา้นทานโรค
แอนแทรคโนสใน
หน้าววั 

ณฐัพงษ์ ศรสีมทุร 
แกว้ตา สตูรสุวรรณ 

ชยัณรงค ์วเิศษนนัท ์

ชดิชนก คาํเลศิ 

๓๙๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

          



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๒๐  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
   ๑๑.๒ โครงการย่อยท ี๒ 

โครงการ ปรบัปรุง
พันธุ์หน้าวัวด้วย
เทคนิคการฉายรงัส ี
แกมมา 

ประพฒัน์ศร ีพนัธศ์ร ี
ดาํรงค ์ก่องดวง 
รฐัพล มลีาภสม 

สายญั พนัธส์มบรูณ์ 

๒๕๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

   ๑๑.๓ โครงการย่อยที� ๓ 

โครงการคดัเลือก
แอคตโินมยัสทีกลุ่ม 
ปฏปิกัษ์ต่อจุลนิทรยี ์
ก่อโรคในหน้าววั 

มลัลกิา ธรีะกุล 

ปิยนนัท ์ชมนาวงั 
แกว้ตา สตูรสุวรรณ 

ณฐัพงษ์ ศรสีมทุร 

๒๕๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

   ๑๑.๔ โครงการย่อยที� ๔ 

โครงการวเิคราะห์ 
ทางโปรติโอมิกส์ 
เพื�อค้นหาโปรตีน
ตั ว บ่ ง ชี� สํ า ห รับ
ลกัษณะต้านทาน
โรคแอนแทรคโนส
ในหน้าววั 

ปิยฉตัร วริยิะอําไพพงษ์ 

ปิยนนัท ์ชมนาวงั 
ณฐัพงษ์ ศรสีมทุร 

๒๔๐,๐๐๐ 

  

  

   

   ๑๑.๕ โครงการย่อยที� ๕ 

โครงการศกึษาแนว-
ทางลดต้นทุนการ
เพาะปลูกหน้าวัว
โดยการมสี่วนร่วม
ของเกษตรกรผูเ้พาะ 
ปลกูหน้าววั 

พรสวรรค ์พนัธภ์กัด ี

จุฑามาศ สุนทร 
นุสรา วรรณศริ ิ
ณฐัพงษ์ ศรสีมทุร 
ชยัณรงค ์วเิศษนนัท ์

๒๐๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

   

   ๑๑.๖ โครงการย่อยที� ๖ 

โครงการวิจยัและ
พฒันาพนัธุ์หน้าววั 
ด้วยเทคนิคการ
หลอมรวมโปรโต 
พลาสต์ 

ปิยนนัท ์ชมนาวงั 
ชนิดา เยรมัย ์

ณฐัพงษ์ ศรสีมทุร 
ชาญณรงค ์ชมนาวงั 
มลัลกิา ธรีะกุล 

รฐัพล มลีาภสม 

กนกวรรณ วรรณละเอยีด 

๒๖๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

  

   

  ๑๒. โครงการกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เพื�อผลติขา้วเหลอืง ๑๑ 
ปลอดสารพิษ บ้านโคก
ล่าม ตําบลดงลงิ อําเภอ
ก ม ล า ไ ส ย  จั ง ห วั ด
กาฬสนิธุ ์

วชัรนิทร ์สราวชิ  

อรวรรณ รกัสงฆ ์

ปภาว ีสุขมณ ี

สุจติรา สราวชิ 

๓๙๕,๐๐๐ 

  

  

  

   

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๒๑  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๑๓. โค ร งก า รพัฒน าแล ะ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเตา
ชีวมวลโดยใช้ฟางข้าว
เป็นเชื�อเพลงิ 

ราชนัย ์วงษ์ทว ี
ยุทธศาสตร ์คงชะสงิห ์

ปญัญา สงัวาลคาํ 
จตุพร คาํสงค ์

๒๘๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๑๔. โครงการกระบวนการ
เรยีนรู ้แบบมสี่วนร่วมใน
การเลี�ยงไก่พื�นเมอืงไทย
พนัธุ์ชขีองชุมชนบ้านวงั
เดอืนหา้ ตําบลโนนศลิาเลงิ 
อําเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสนิธุ ์

สุจติรา สราวชิ 

วรวทิย ์รกัสงฆ ์

คณางค์ กงเพชร 
จริศกัดิ � ศรเีมฆารตัน์ 

ปภาว ีสุขมณ ี

จรญิญา เทพนวน 

๕๑๓,๕๐๐ 

  

  

  

  

  

   

  ๑๕. โครงการกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เพื�อฟื�นฟูและพฒันาการ
ปลกูหมอ่นเลี�ยงไหมตาม
แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
ของชุมชนบ้านหนองช้าง 
ตําบลหนองช้าง อําเภอ
สามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์

อรวรรณ รกัสงฆ ์ ๓๑๑,๔๐๐    

  ๑๖. โครงการวิจัยถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการ
การสืบพันธุ์โคนมแบบ
บูรณาการเพื�อเพิ�มการ
ผลิต อย่ า ง ยั �ง ยืน ขอ ง
สมาชกิสหกรณ์โคนมใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

สมจติร ์กนัธาพรม 

จกัรกฤษณ์ เยรมัย ์

ชาํนาญวทิย ์พรมโคตร 
ชโลธร อมัพร 
จกัรกฤษณ์ จกัรสมัฤทธิ � 

๖๗๒,๑๐๐ 

  

  

  

  

   

  ๑๗. โครงการผลของการใช้
สารเสริมชีวนะทดแทน
ย า ป ฏิ ชี ว น ะ ใ น สู ต ร
อาหารสุกรหย่านม 

รชันวีรรณ วรจนิดา ๔๐๐,๐๐๐    

  ๑๘. โครงการพัฒนาปลาร้า
จากโครงปลานิล 

ชาญณรงค ์ชมนาวงั ๒๐๐,๐๐๐    

  ๑๙. โครงการศึกษาสภาวะที�
ใช้ในการสกดัแคลเซียม
จากกระดกูปลานิล 

สุภาพร พุ่มริ�ว ๒๒๐,๐๐๐    

  ๒๐. โครงการผลของสภาวะที�
ใช้ในการหมกัต่อคุณภาพ
ของนํ� าปลาที�ผลิตจาก
โครงปลานิล 

ชาญณรงค ์ชมนาวงั  ๒๐๐,๐๐๐    

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๒๒  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๒๑. โครงการศกึษาคุณสมบตัิ

การเป็นอิม ัลซิไฟเออร์
และฤทธิ �การต้านอนุมูล
อิสระของโปรตีนไฮโดร
ไลซ์จากส่วนเหลอืใชข้อง
ปลานิ ล ในผลิตภัณฑ์
เครื�องดื�ม 

เกยีรตพิงษ์ เจรญิจติต์ ๑๙๐,๐๐๐    

  ๒๒. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์นมธัญพืช
ผ สมถั �ว เ ห ลื อ ง เ ส ริม
แ ค ล เ ซี ย ม จ าก โ ค ร ง
กระดกูปลานิล 

พนิดา วงศป์รดี ี ๑๗๐,๐๐๐    

  ๒๓. โครงการผลของกรรมวธิี
การสกดัโครงปลานิลเพื�อ
ผลิตซุปปลาสกัดพร้อม
ดื�ม 

จริะพนัธ ์หว้ยแสน ๒๔๐,๐๐๐    

  ๒๔. โครงการประสิทธิภาพ
ของนํ� าหมักชีวภาพต่อ
การเพิ�มการเจรญิเตบิโต
และผลผลติมนัสาํปะหลงั
ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์

วริาวรรณ เหมนัต ์ ๒๑๕,๗๐๐    

  ๒๕. โ ค ร ง ก า ร ผ ล ข อ ง
กระบวนการสกัดและ
ก า ร ให้ค ว าม ร้ อ น ต่ อ
ปริมาณสารต้านอนุมูล
อสิระในการผลติแอนโท
ซยัยานินชนิดผงจากขา้ว
เหนียวดาํ 

พนอจติ นิตสิุข ๒๓๐,๐๐๐    

  ๒๖. โครงการแปรรูปหัวมัน
สดเป็นแหล่งโปรตีนใน
อาหารสตัวเ์คี�ยวเอื�อง 

ชาํนาญวทิย ์พรมโคตร ๔๐๐,๐๐๐    

  ๒๗. การเพิ�มประสิทธิภาพ
เครื�องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนโดยการติดตั �ง
ท่อความร้อนชนิดสั �น
ปลายปิด แลกเปลี�ยน
ความร้อนระหว่ างท่อ
ทางเข้าคอมเพรสเซอร์
กับท่ อทางออกคอน -  
เดนเซอร ์

วริยิะ  แดงทน   ๑๒๙,๕๕๐   

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๒๓  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๒๘. ตู้อบยางพาราที�ใช้ชีว

มวลเป็นเชื�อเพลิงร่วม 
กับการ ใช้ เครื� อ งแลก 
เปลี�ยนความรอ้นแบบท่อ 
เทอรไ์มโซฟอน 

อารยนัต ์ วงษ์นิยม 

สุรยิณัห ์ สมศร ี
จงัหวดั  เจรญิสุข 

กณัตภณ  เปรมประยรู 

  

  

  

  

๑๒๙,๕๕๐ 

  

  

  

  

  ๒๙ ผลของวธิกีารหมกัชาต่อ
คุณสมบตัิทางกายภาพ  

เคม ีและการยอมรบัของ
ผูบ้รโิภคต่อชาใบย่านาง 

หนูเดอืน  สาระบุตร 
กรรณกิาร ์ หว้ยแสน 

พนอจติ  นิตสิขุ 

เกยีรตพิงษ์  เจรญิจติต์ 
อนนัต ์ พนัธพ์บิลูย ์

  

  

  

  

  

๑๓๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

  ๓๐. การพฒันาระบบจดัเส้น 
ทางขนส่งเพื�อลดตน้ทุน 

อจัฉรา  ภมูชิชูติ 

สรายุทธ  กรวริตัน์ 

กาํธร   สารวรรณ 

สุพรรณ  สุดสนธิ � 

  

  

  

  

๑๓๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  ๓๑. ระบบสารสนเทศเพื�อการ
จดัการผลงานส่วนบุคคล
สาํหรบัอาจารย ์

กาํธร  สารวรรณ 

อจัฉรา  ภมูชิชูติ 

สรายุทธ   กรวริตัน์ 

  

  

  

๔๖,๐๕๕ 

  

  

  

  ๓๒. ความหลากหลายทาง
ชวีภาพของเชื�อรา อาร์บสั 
คูลาร์ ไมคอร์ไรซา ใน
บรเิวณดนิเคม็ ของจงัหวดั 
กาฬสนิธุ ์

เดชาวุธ  บุญลกัษณ์ 

ชนิดา  เยรมัย ์

วริาวรรณ  เหมนัต์ 
ชนกกานต ์ สหสัทศัน์ 

  ๓๑๖,๐๒๐ แห ล่ งทุ น  : 
สาํนักงานคณะ 
กรรมการการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า 
(สกอ.) 

คณะเทคโนโลยี
สงัคม 

๘ ๑. โครงการระบบสารสนเทศ 
ภมูศิาสตร์และการคน้หา
เสน้ทางที�ส ั �นที�สุดสําหรบั
บรกิารการท่องเที�ยว 

บญัชา เหลอืผล 

ธรรมรตัน์ บุญรอด 

มณฑานต์ ทุมมาวตั ิ

จริาวรรณ จงสมชยั 

๒๔๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๒. โครงการประยุกต์ใช้ระบบ 
สารสนเทศภูมิศาสตร์
สําหรับตัดสินใจในการ
ตั �งจุดตรวจเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนน
ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์

ธรรมรตัน์ บุญรอด 

อุดม วงศส์ุภา 
บญัชา เหลอืผล 

มณฑกานต์ ทุมมาวตั ิ

จริาวรรณ จงสมชยั 

๑๘๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

   

  ๓. โครงการพฒันาระบบฐาน 
ข้อมูลเพื�อใช้เป็นข้อมูล
ตรวจสอบยอ้นกลบัสาํหรบั 

การผลิตเนื�อโคขุนของ
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
สาขาปศุ สัตว์  จังหวัด
มกุดาหาร 

อนญัญา พรมโคตร 
ชาํนาญวทิย ์พรมโคตร 
เจษฎา ศรพีนัดร 
สริอิร วงษ์ทว ี

๒๒๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๒๔  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๔. โครงการพัฒนาโมเดล

ระบบการเรียนอิเล็ก -
ทรอนิกส์ เรื�องการทํานา
ขา้ว สาํหรบัยุวเกษตรกร
ในประเทศไทย 

เนตริฐั วรีะนาคนิทร ์
ทรงเกยีรต ิซาตนั 

อรวรรณ รงัสงฆ ์

มานิตย ์อาษานอก 

พงษ์พพิฒัน์ สายทอง 
ศาสตรา มลุวไิล 

๕๙๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

   

  ๕. การเพิ�มประสิทธิภาพ
การส่ งออกไฟล์ แอฟ
ฟิเคชั �นโครงสร้างแบบ 
จาํลอง ๓ มติ ิ

วรพจน์ ฉายจรุง 
อุดม วงคส์ุภา 
มณฑกานต์ ทุมมาวตั ิ

  

  

  

๑๐,๐๐๐ 

  

  

  

  ๖. เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศัก ยภาพ
บุคลากร และนักศกึษา
ในการผลิตสื�อสิ�งพิมพ ์
สื�อภาพยนต์โทรทศัน์ สื�อ 
โฆษณาเพื�องานประชา-
สมัพนัธ ์

วรพจน์ ฉายจรุง   ๑๐,๐๐๐   

  ๗. การรู้ส ารสนเทศของ
นักศึกษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

วทิยาเขตกาฬสนิธุ ์

สุชาดา สุรางกลู   ๑๐,๐๐๐   

  ๘. การพฒันาระบบการจดั 
การคลินิกโรงพยาพาล 
สตัวเ์ลก็ 

อนญัญา พรมโคตร   ๓๕,๐๐๐   

 

วิทยาเขตสกลนคร 
คณะทรพัยากร 
ธรรมชาติ 

๒๘ ๑. โครงการใช้แก่นตะวัน
เพื�อเป็นสารทดแทนยา
ปฏชิวีนะในอาหารโคนม 

  

 

เฉลมิพล เยื�องกลาง 
ไกรสทิธ ิวสุเพญ็ 

ไพวลัย ์ปญัญาแกว้ 
เสมอใจ บุรนีอก 

ศศพินัธ ์วงศส์ุทธาวาส 

๖๓๔,๐๐๐ 

  

  

  

  

   

  ๒. โ ค ร งก า ร วัส ดุ ป ลู ก ที�
เหมาะสมต่อการพฒันา
หญ้านวลน้อยเพื�อการค้า 
ในเขตพื�นที�ชลประทาน
อําเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร 

อมัพร ภศูรฐีาน 

สุบรรณ์ ทุมมา 
กนกกาญจน์ วรวุฒ ิ

๒๒๕,๐๐๐ 

  

  

   

  ๓. โครงการวจิยัและพฒันา
ไรนํ�าฟ้า เพื�อใชป้ระโยชน์ 
ใน อุ ตส าหก ร รมขอ ง
ประเทศ 

โฆษติ ศรภีธูร  
  

๒,๓๖๐,๐๐๐ 

  

   

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๒๕  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
   ๓.๑ โครงการย่อยที� ๑ 

โครงการพัฒนา
มาตรฐานไรนํ�าฟ้า
แช่แข็ง เพื� อการ
ส่งออก 

สมพศิ ตามสั �ง 
โฆษติ ศรภีธูร 

๒๓๐,๐๐๐ 

  

   

   ๓.๒ โครงการย่อยที� ๒ 
โ ค ร ง ก า ร ส กั ด
แอสตาแซนทิน
และแคโรทีนอยด์ 
จากไรนํ�าฟ้าใช้ใน
อุตสาหกรรม 

พเิชษฐ เทบาํรุง 
คมศร ลมไธสง 
โฆษติ ศรภีธูร 
ร่วมฤด ีพานจนัทร ์
นยันา เสนาศร ี

๓๗๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

   

   ๓.๓ โครงการย่อยที� ๓ 

โ ค ร ง ก า ร เ พิ� ม
ประสทิธิภาพการ
เลี�ยงไรนํ� าฟ้าใน
บ่ อ ดินด้ ว ยก า ร
ควบคุมทางชวีวธิ ี

นยันา เสนาศร ี
นิศาชล แกว้ฤามา 
โฆษติ ศรภีธูร 

๓๐๐,๐๐๐ 

  

  

   

   ๓.๔ โครงการย่อยที� ๔ 

โครงการใช้ประ -
โยชน์จากไรนํ�าฟ้า
เ ป็นแหล่ ง เสริม
โปรตีนและแคโร  
ทีน อยด์ ใ นสู ต ร
อาหารปลาทอง 

จติรา สมิาวนั 

นิศาชล ฤาแกว้มา 
โฆษติ ศรภีธูร 

๒๐๐,๐๐๐ 

  

  

   

   ๓.๕ โครงการย่อยที� ๕ 

โครงการใช้ประ -
โยชน์แคโรทนีอยด ์
จากไรนํ�าฟ้าเป็น
สารยั �บยั �งปฏกิริยิา 
ออกซเิดซั �นในอาหาร 
ปลาแฟนซคีารฟ์ 

นิศาชล ฤาแกว้มา 
โฆษติ ศรภีธูร 
สมศกัดิ � ระยนั 

๓๖๐,๐๐๐ 

  

  

   

   ๓.๖ โครงการย่อยที� ๖ 

โครงการ ผลติภณัฑ ์
ซุปครมีกึ�งสําเรจ็รูป 
จากไรนํ�าฟ้า 

สุภกาญจน์ พรหมขนัธ ์
ศุกฤชชญา เหมะธุลนิ 

๑๙๐,๐๐๐ 

  

   

 
 
 
 
 

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๒๖  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
   ๓.๗ โครงการย่อยที� ๗ 

โครงการเทคนิคการ 
ผลติการฟกัและการ 
เก็บรกัษาไข่แห้ง
ไรนํ�าฟ้าและองค์-
ประกอบทางเคมขีอง 
ตวัอ่อนไรนํ�าฟ้าเพื�อ 
ใชใ้นเชงิการคา้ 

โฆษติ ศรภีธูร  
คมศร ลมไธสง 
ร่วมฤด ีพานจนัทร ์
นยันา เสนาศร ี

๓๖๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

   ๓.๘ โครงการย่อยที� ๘ 

โครงการ  ศึกษา
สูตรอาหารสําเร็จ 
รูปสําหรบัผลติชุด
เพาะ เลี�ยงไรนํ� า
ฟ้าในเชงิพาณชิย ์

โฆษติ ศรภีธูร 
สมพศิ ตามสั �ง 
จติรา สมิาวนั 

จารุวฒัน์ เครอืศร ี

๓๕๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๔. โครงการเพาะเลี�ยงเนื�อ 
เยื�อสิงโตดอกไม้ไฟใน
สภาพปลอดเชื�อ 

เอกรตัน์ วสุเพญ็ 

ศรสีุภา ลทีอง 
ปราณ ีแสนวงค ์

๑๒๔,๐๐๐ 

  

  

   

  ๕. โครงการผลของการใช้
หญ้าและถั �วพืชอาหาร
สตัว์หมกัที�ระดบัอาหาร
ขน้ต่างกนัต่อคุณภาพและ 
ผลผลตินํ�านมในโคนม 

เสมอใจ บุรนีอก 

เฉลมิพล เยื�องกลาง 
ไกรสทิธ ิวสุเพญ็ 

เกศรา อําพาภรณ์ 

๔๔๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๖. โ ค ร ง ก า ร ผ ล ข อ ง
กระบวนการแปรรูปและ
การเก็บรักษาต่ อการ
เปลี�ยนแปลงสารอาหาร
และความสามารถในการ
ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ใ น
ผลติภณัฑจ์ากเมา่ 

ศุกฤชชญา เหมะธุลนิ 

สุภกาญจน์ พรหมขนัธ ์
กรรณกิาร ์สมบุญ 

๕๐๐,๐๐๐ 

  

  

   

  ๗. โครงการพฒันาและการ
ควบคุมคุณภาพปลาแล่
แช่แขง็และซูรมิจิากปลา
เผาะ 

ชลนัธร วชิาศลิป์ 

สุธ ีวงัเตอืย 

กนกกาญจน์ วชิาศลิป์ 

๔๕๐,๐๐๐ 

  

  

   

  ๘. โครงการคัดเลือกสุกร
พื�นเมือง (หมูกระโดน) 
ให้เจรญิเติบโตดดี้วยยนี 
IGF-II 

เกศรา อําพาภรณ์ ๒๓๐,๐๐๐    

 
 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๒๗  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๙. โครงการการใช้ประโยชน์ 

จากผงผลเม่าเพื�อผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพ 

พรประภา ชนุถนอม ๓๘๐,๐๐๐    

  ๑๐. โครงการเสริมใยอาหาร
ในผลิตภัณฑ์นํ� าเม่าแท้
ด้วยผงเมือกจากเมล็ด
แมงลกั 

ศุกฤชชญา เหมะธุลนิ 

ศุภกาญจน์ พรหมขนัธ ์
๑๐๐,๐๐๐ 

  

   

  ๑๑. โครงการความหลากหลาย 
ของทรพัยากรประมงและ 
การจัดการทรัพยากร 
ประมงแบบชุมชนมสี่วน
ร่วมในอ่างเก็บนํ� าห้วย
หวด : อําเภอเต่างอย 
จงัหวดัสกลนคร 

นยันา เสนาศร ี
สมศกัดิ � ระยนั 

ร่วมฤด ีพานจนัทร ์
จารุวฒัน์ เครอืศร ี

๒๐๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๑๒. โครงการวิจัยถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้กาก
มะ เขือ เทศในอาหาร
สําหรบัโครดีนม สําหรบั
เกษตรกรผู้เลี�ยงโคนม 
อําเภอวาริชภูม ิจงัหวดั
สกลนคร 

เฉลมิพล เยื�องกลาง 
ไกรสทิธ ิวสุเพญ็ 

ไพวลัย ์ปญัญาแกว้ 
เสมอใจ บุรนีอก 

ศศพินัธ ์วงศส์ุทธาวาส 

๗๐๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

   

  ๑๓. โครงการศึกษาการใช้
นํ�ามนักระบกเป็นแหล่ง
ของไขมนัในอาหารโคเนื�อ 

เฉลมิพล เยื�องกลาง ๕๒๐,๐๐๐    

  ๑๔. โครงการพัฒนาอาหาร
เลยีนแบบธรรมชาตสิําหรบั 
การเลี�ยงแมลงดานา 

พชัร ีมงคลวยั 

เอกรตัน์ วสุเพญ็ 

จติรา สมิาวนั 

สุภชัญา ธานี 

๒๑๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๑๕. โครงการพัฒนาการใช้
เทคนิคสเปกโตรสโกปี
ย่านใกล(้NIRS) เพื�อการ
วดัค่ายาปฏชิีวนะอ๊อกซี�
เตตตร้าซัยคลินในเนื�อ
ปลานิลอย่างรวดเรว็และ
ไมท่าํลายตวัอย่าง 

สุภชัญา ธานี 
สมศกัดิ � ระยนั 

อรอนงค ์พวงชมพ ู

นิภาพร อามสัสา 
พงศกร พวงชมพ ู

นยันา เสนาศร ี

๓๓๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

   

 
 
 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๒๘  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๑๖. โครงการผลิตและการ

ประยุกต์ใช้เอนไซม์ไซ
แลนเนสและเซลลูเลส 
จากกากมะเขอืเทศโดย
เชื�อ Aspergillus  niger 

เพื�อเป็นแนวทางการใช้
ในอาหารสตัว ์

สุกญัญา สายธ ิ

เฉลมิพล เยื�องกลาง 
  

๔๙๐,๐๐๐ 

  

  

   

  ๑๗. โครงการถอดบทเรียน
การปลูกและดูแลรักษา
หมากเม่า เพื�อการผลติ
วตัถุดบิหมากเม่าอย่างมี
คุณภาพ 

สุดารตัน์ สกุลค ู

กรรณกิาร ์สมบุญ 

ศริพิร สารคล่อง 

๓๔๒,๕๐๐ 

  

  

   

  ๑๘. โครงการใช้หญ้าหมกัที�
ใชแ้บคทเีรยีกรดแลคติก
ที�มใีนนํ�าพชืหมกัเป็นสาร
เสริมทดแทนในอาหาร
สุกรต่อการกนิได้, การ
เจรญิเตบิโต,การย่อยได้
ของโภชนะ , และ
คุณภาพเนื�อของสุกรทาง 
การคา้และสุกรพื�นเมอืง 

ไกรสทิธ ิวสุเพญ็ ๕๐๐,๐๐๐    

  ๑๙. โครงการผลของสารสกดั
จากสมุน ไพร ต่ อการ
ยบัยั �งการเจริญของเชื�อ 

Shigella dysenteriae 

ววิฒัน์ ศรวีชิา ๒๐๐,๐๐๐    

  ๒๐. โครงการรูปแบบการใช้
ประโยชน์จากสบู่ดําใน
ชุมชน 

สุเธยีร นามวงศ ์ ๓๐๐,๐๐๐    

  ๒๑. โครงการผลของอายุและ
นํ�าหนักตัวเมื�อเข้าผสม
พนัธุ์คร ั �งแรกต่อสมรรถ-
ภาพการสบืพนัธุ์และผล 
ตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
ของสุกรสาวพื�นเมอืง ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย 

ชเวง สารคล่อง ๑๙๐,๐๐๐    

 
 
 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๒๙  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๒๒. โครงการเพิ�มคุณภาพ

ของฟางขา้วดว้ยยเูรยีนํ�า
หมัก ชี ว ภ าพ จ ากฝ ัก
จามจุรต่ีอระดบัของอะฟ
ลาทอกซนิ B๑ (AFB๑)ใน
อาหาร และต่อสมรรถภาพ 
การเจรญิเตบิโตในโคเนื�อ 

จุฬาสนิี แมนสถติย ์ ๑๖๐,๐๐๐    

  ๒๓. โครงการเสรมิแคลเซียม
โซปในสูตรอาหารข้น
สําเร็จรูปต่อการขุนโค
หย่านมเพศผู้และการ
พฒันาเทคนิค NIRs เพื�อ 
การประเมนิคุณภาพเนื�อ 

อรอนงค ์พวงชมภ ู ๖๐๐,๐๐๐    

  ๒๔. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาต่อการบูรณา
การเรียนการสอน ๒ 
วิชาในเรียนเดียวกัน : 
กรณีศึกษาวิชาทักษะ
ทางวิชาชีพทางวิทยา -
ศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ๒ และวชิาการ 
แปรรปูอาหาร ๑ 

พรประภา ชุนถนอม   ๒๑,๐๐๐   

  ๒๕. ความหลากหลาย ปรมิาณ 

การแพร่กระจายของ
แพลงก์ตอนและลูกปลา
ในบึงโขงหลง จังหวัด   
บงึกาฬ 

นิศาชล ฤาแกว้มา   ๑๘,๐๐๐   

  ๒๖. การใช้สารสกดัเบตาเลน
จากเปลอืกผลแก้วมงักร
เพื� อพัฒนาสี เนื� อ แล ะ
เสริมภูมิคุ้มกันในการ
เลี�ยงปลาดุกรสัเซยี 

สุกญัญา คาํหลา้   ๓๐,๐๐๐   

  ๒๗. ผลของการใช้แบคทีเรีย
กรดแลคติก ใน นํ� าพืช
หมัก แบบผ ง แห้ ง ต่ อ
คุณภาพซากและคุณภาพ 
ของเนื�อไก่กระทง 

เบญญา แสนมหายกัษ์   ๒๐,๐๐๐   

 
 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๓๐  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๒๘. ความหลากหลาย ปรมิาณ 

และการแพร่กระจายของ
พรรณไมนํ้�าในบงึโขงหลง 
จงัหวดัหนองคาย 

นิศาชล  ฤๅแกว้มา 
ประมขุ  ฤๅแกว้มา 
บุญทวิา  ชาตชิาํน ิ

สุกญัญา  คาํหลา้ 

  

  

  

  

  

  

  

  

๓๕๘,๖๔๕ 

  

  

  

 

คณะ
อตุสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

๒๘ ๑. โครงการพฒันาเครื�องมอื 
สร้างเนินชะลอความเร็ว
มาตรฐาน 

ณฐัธดิา นิลจนิดา 
จารุวฒัน์ ถาวรไพศาลชวีะ 

๑๙๓,๐๐๐ 

  

   

  ๒. โครงการประเมินความ
เสี� ย ง ต่ อสุ ขภ าพจาก
สารอินทรีย์ระเหยของ
พนักงานสถานีบริการ
นํ�ามนั 

กอบกุล นงนุช 

พเิชษฐ เทบาํรุง 
ภานุวฒัน์ ไชยเชษฐ ์

๒๕๐,๐๐๐ 

  

  

   

  ๓. โ ค ร ง ก า ร ค ว บ คุ ม
อุณหภูมขิองเตาอบแบบ
ทําโดยเทคนิคการหา
เอกลกัษณ์ 

เขตพงศ ์อนิทรชยัศร ี
อมร ดอนเมอืง 

๑๒๐,๐๐๐ 

  

   

  ๔. โครงการอนุรกัษ์อาคารที�
ท ร ง คุ ณ ค่ า ที� ไ ด้ ร ั บ
อิทธิพลจากสถาปตัย -
กรรมฝรั �งเศส เพื�อส่งเสรมิ
การท่องเที�ยวชุมชนบา้น
ท่าแร่ จ.สกลนคร  

พฒันศกัดิ � ชยัพรรณา 
ปกรณ์ พฒันานุโรจน์ 

  

๒๔๐,๐๐๐ 

  

  

   

  ๕. โ ค ร ง ก า ร ร ะ บ บ รู้ จํ า
ใบหน้านักศกึษาที�มสีทิธิ
ส อ บ ด้ ว ย  Image 

Recognition 

  

สุวลัยา ศริศิลิป์ 

วรีะชยั จรบุรมย ์

สยาม ประจุดทะศร ี
นราวทิย ์กจิเจรญิ 

นภณฐั รตันกร 

๓๐๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

   

  ๖. โครงการวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร
ผลิตนํ� ามันไบโอดีเซล
จากเมลด็ยางพารา 

ณรงค ์หชูยัภมู ิ

อมร ดอนเมอืง 
นําพน พพิฒัไพบลูย ์

บญัชา ลํ�าเลศิ 

๔๐๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๗. โครงการระบบอาคาร
อตัโนมตัเิพื�อการประหยดั 
พลงังาน 

  

เอกวทิย ์หายกัวงษ์ 

นครนิทร ์ศรปีญัญา 
อาภาพล มหาวรีะ 
ภานุมาศ แสนพวง 

๕๗๑,๕๐๐ 

  

  

  

   

  ๘. โครงการเครื�องทําความ
สะอาดและคดัเมลด็พนัธุ์
ผกับุง้จนี 

จรญั มงคลวยั ๒๕๐,๐๐๐    

 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๓๑  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๙. โครงการวิจัยและถ่าย 

ทอดเทคโนโลยกีารพฒันา
เครื�องเตรียมดินสําหรบั
เพาะปลกูขา้ว 

ณรงค ์หชูยัภมู ิ

บญัชา ลํ�าเลศิ 

เขตพงศ ์อนิทรชยัศร ี
วสินั ชาร ี

๓๙๘,๕๐๐ 

  

  

  

   

  ๑๐. โครงการถ่ายทอดเทคโน-
โลยกีารผลติอาหารครบ
ส่ ว นหมักด้ว ย เครื� อ ง
บรรจุถงัอาหารครบส่วน
หมกัสาํหรบัโค 

เขตพงศ ์อนิทรชยัศร ี
บญัชา ลํ�าเลศิ 

ณรงค ์หชูยัภมู ิ

เฉลมิพล เยื�องกลาง 
ไกรสทิธ ิวสุเพญ็ 

๔๓๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

   

  ๑๑. โคร งการประยุกต์ ใ ช้
เครื�องแลกเปลี�ยนความ
ร้อนแบบท่อความร้อน
ชนิดสั �นวงรอบที�ติดตั �ง
ว าล์ วกันกลับสํ าหรับ
เครื�องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทติย ์

นําพน พพิฒัน์ไพบลูย ์ ๓๑๕,๐๐๐    

  ๑๒. โครงการใช้ตัวชี�วดัทาง
ชวีภาพ Cytochrome P

๔๕๐๑A ในการประเมนิ
ก า ร สั ม ผั ส ข อ ง ป ล า
ธรรมชาติต่อสารพิษใน
จงัหวดัสกลนคร 

กอบกุล นงนุช ๒๐๐,๐๐๐    

  ๑๓. ศึกษ ากา ร นํ า ไ อ เ สี ย
กลับม า เผ า ไหม้ เพื� อ
ประหยดัพลงังานสําหรบั
เครื�องยนต์แก๊สโซลนี ๔ 
จงัหวะขนาดเลก็ 

โอสถ คนซื�อ   ๑๐,๐๐๐   

  ๑๔. ระบบประเมินผลการ
ปฏบิตังิาน 

  

  

  

  

วรีะชยั จรบุรมย ์

สุวลัยา ศริศิลิป์ 

สยาม ประจุดทะศร ี
นราวทิย ์กจิเจรญิ 

กฤษฎา บุญมวีเิศษ 

นภณฐั รตันกร 

  

  

  

  

  

  

๑๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

  

  ๑๕. การศึกษาความเป็นไป
ได้ในการพัฒนาเครื�อง
ทํานํ�าอุ่นด้วยเตาเหนี�ยว 
นําไฟฟ้า 

จรีะพงศ ์ศรวีชิยั 

คมกฤษณ์ ศรสีวุรรณ์ 

  

  

๑๐,๐๐๐ 

  

  

 
 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๓๒  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๑๖. การพฒันาชุดฝึกปฏิบตัิ

ร ายวิชา ไมโครคอน -
โทรลเลอร ์

นครนิทร ์ศรปีญัญา   ๑๐,๐๐๐   

  ๑๗. การตรวจสอบเมลด็พนัธุ์
ข้าวด้วย โคร งข่ าย ใย
ประสาทเทยีม 

ตะวนั ตั �งโกศล 

วชัรายุทธ ลาํดวน 

  

  

๑๐,๐๐๐ 

  

  

  ๑๘. ผลกระทบของสีที�มีต่อ
ความรู้สึกของผู้บริโภค
ในสนิคา้แต่ละประเภท 

กนกกาญจน์ วชิาศลิป์ 

จนัทมิา พรหมเกษ 

  

  

๑๐,๐๐๐ 

  

  

  ๑๙. ระบบตรวจจับใบหน้า
อตัโนมตัดิว้ยสผีวิ 

สุวลัยา ศริศิลิป์ 

นภณฐั รตันกร 
  

  

๑๐,๐๐๐ 

  

  

  ๒๐. พัฒ น า สื� อ ช่ ว ย ส อ น
ออนไลน์วชิา computer 

programming สําหรบั
นกัศกึษา EN๒B 

ปรญิญา กติตสิุทธิ �   ๑๐,๐๐๐   

  ๒๑. กา ร จัดทํ า ร ะบบฐาน
ข้ อ มู ล ภ า พ ใ บ ห น้ า
นักศึกษาสําหรับระบบ
รูจ้าํใบหน้า 

สยาม ประจุดทะศร ี
สุวลัยา ศริศิลิป์ 

  

  

๑๐,๐๐๐ 

  

  

  ๒๒. การพัฒนาเครื�องมือวัด
ไฟฟ้ากระแสตรงเพื�อ
แ ส ด ง ผ ล ง า น ร ะ บ บ 
ปฏบิตักิารแอนดรอยด์ 

คมกฤษณ์ ศรสีวุรรณ์   ๑๐,๐๐๐   

  ๒๓. ก า ร พัฒ น า บท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์การสอน
วิช าก า รป ร ะม วลผ ล
สัญญาณภาพสําหรับ
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ชั �น
ปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วทิยาเขตสกลนคร 

นราวทิย ์กจิเจรญิ 

สุวลัยา ศริศิลิป์ 

  

  

  

  

๑๐,๐๐๐ 

  

  

  

  ๒๔. การจัดการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์แบบบูรณา
การ โดยใชก้จิกรรมเพื�อ
พัฒนาทักษะการเรียน
การสอนในรายวิชาการ
พฒันาคุณภาพชวีิตและ
สงัคม 

ทรงยุทธ ตนัวนั 

รชัดาพร บุญกอง 
  

  

  

  

๑๐,๐๐๐ 

  

  

  

 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๓๓  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๑ โครงการวจิยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจําแนก
ตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๒๕. ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ศึ ก ษ า

คุณสมบัติแผ่นฉนวน
ผ นั ง เ บ า จ า ก เ ส้ น ใ ย
สับปะรดเพื�อใช้ในงาน
สถาปตัยกรรม 

นิตยา พดัเกาะ   ๑๐,๐๐๐   

  ๒๖. เครื�องกลั �นนํ� ามันหอม
ระเหยแบบเทอร์โมไซ
ฟอน 

นําพน พพิฒัน์ไพบลูย ์

สนัหวจัน์ ทองแดง 
บญัช ีลํ�าเลศิ 

  

  

  

๔๕,๐๐๐ 

  

  

  

  ๒๗. สภาพปญัหาและแนว
ทางการพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนราย 
วชิาคุณค่าของมนุษย์ : 

ศิลป์และศาสตร์ในการ
ดาํเนินชวีติของนกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วทิยา
เขตสกลนคร 

ทรงยุทธ ตนัวนั   ๕,๐๐๐   

  ๒๘. การประยุกต์ ใช้เครื�อง
แลกเปลี�ยนความร้อน
แบบท่อความร้อนชนิด
สั �นวงรอบที�ติดตั �งวาล์ว
กั น ก ลั บ สํ า ห รั บ อ บ
ข้ า ว เ ป ลื อ ก แ บ บ ถั ง
ทรงกระบอกหมุนที�ใช้
นํ�ามนัเก่าเป็นเชื�อเพลงิ 

สณัหวจัน์  ทองแดง 
จรญั  มงคลวยั 

  

  

๑๑๕,๕๐๐ 

  

  

 

 

  

 

รวม ๒๙๘ 
งบประมาณแผน่ดิน ๕๔,๒๙๗,๘๐๐  
งบประมาณรายได้ ๙,๒๒๕,๘๑๒  
งบประมาณภายนอก ๑,๙๗๑,๖๖๕  

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: โครงการวจิยังบประมาณภายนอก ไดร้บัรายงาน ๑๗ โครงการ ที�ปรากฏในตารางมเีพยีง ๖ โครงการ อกี ๑๑ โครงการวทิยา
เขตสกลนคร ยงัไมไ่ดส้่งรายชื�อโครงการมายงั สวพ. ส่งเพยีงจาํนวนโครงการเท่านั �น   

 

 

  



โครงการวิจัย ประจําป ๒๕๕๕
สาขาสังคมศาสตร ศึกษาศาสตร บริหารธุรกิจ และศิลปกรรม



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๓๗  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๒ โครงการวจิยัที�ไดร้บัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาสงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ
ศลิปกรรม จาํแนกตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
 

ศนูยก์ลางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
คณะบริหาร 

ธรุกิจ 
๒๔ ๑. โครงการพฤตกิรรมการออม

เพื�อใชจ้่ายในอนาคต ของ 
ประชาชน ในเขตอําเภอ
เมอืง จงัหวดันครราชสมีา 

ดวงพร ขนุอาจสงูเนิน 

  

๒๐๐,๐๐๐ 

 

   

  ๒. โครงการพฒันาระบบบญัช ี
ตามหลกัปรชัญาแนวคดิ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื�อ
พฒันาวสิาหกจิชุมชนของ 
กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหม
บา้นดู่ ต.เมอืงปกั อ.ปกั
ธงชยั จ.นครราชสมีา 

เกศชฎา ธงประชา 
พรพมิล เหล่านภากุล 

กติตมิา ทางนะท ี

๒๗๐,๐๐๐ 

 

 

   

  ๓. โครงการพฤติกรรมของ
นักท่องเที�ยวในการซื�อ
ผลติภณัฑ์ผ้าไหม ของ
โครงการหนึ�งตําบลหนึ�ง
ผลิตภัณฑ์ ใ น จังห วัด
นครรราชสมีา 

พมิพน์ิภา รตันจนัทร ์
  

๑๑๐,๐๐๐ 

 

   

  ๔. โครงการพฒันาระบบการ 
จดัการการเรยีนการสอน
ผ่านหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ  

นงลกัษ์ อนัทะเดช ๓๕๐,๐๐๐    

  ๕. พฤติกรรมการใช้อินเตอร ์
เน็ตบนโทรศพัท์มอืถอืของ 
นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

นครราชสมีา 

สุนทร ดวงประเสรฐิชยั   ๑๕,๐๐๐   

  ๖. การพฒันาระบบสารสนเทศ 
บุคลากร 
 

เพญ็ศริ ิลี�ตระกลู 

นงลกัษ์ อนัทะเดช 

ปิยรตัน์ งามสนิท 

  

  

  

๑๑๖,๐๐๐ 

  

  

  ๗. ปจัจยัที�มผีลต่อความสาํเรจ็ 
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน 

สมเกยีรติ � ฉายพระพกัตร ์
ปฏมิา ถนิมกาญจน์ 

สุกานดา กลิ�นขจร 

  

  

  

๓๐,๐๐๐ 

  

  

  

  ๘. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ � 
ทางการเรยีนในรายวชิา
การบญัชชี ั �นกลาง ๑ โดย 
เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญักบั
การสอนแบบปกต ิ

กติตมิา ทางนะท ี

สุมาล ีเอกพล 

  

  

๑๕,๐๐๐ 

  

  

  



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๓๘  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๒ โครงการวจิยัที�ไดร้บัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาสงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ
ศลิปกรรม จาํแนกตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๙. การรบัรู้ในตําแหน่งของ

คณะบรหิารธุรกจิ และ
ความตั �งใจศกึษาต่อคณะ 
บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

ของนักเรยีนระดบัมธัยม 
ศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบ 
เท่าจงัหวดันครราชสมีา 

ดษุฎ ีเทยีมเทศ บญุมาสงูทรง 
รชัดาภรณ์ ปิ�นรตันานนท ์

ชุตมิา นาคประสทิธิ � 
  

  

  

  

  

๔๕,๐๐๐ 

  

  

  

  

  ๑๐. การพฒันาระบบทาํศกัยภาพ 
นักศกึษาเฉพาะดา้น โดย 
เทคนิคเหมอืงขอ้มลู 

ปิยรตัน์ งามสนิท 

นงลกัษ์ อนัทะเดช 

เพญ็ศริ ิลี�ตระกลู 

  

  

  

๑๔๘,๐๐๐ 

  

  

  

  ๑๑. การพฒันาการเรยีนวชิา
ทฤษฎีองค์การสมยัใหม่ 
โดย ใช้วิ ธีก าร แผนที�
ความคดิ 

วรอนงค ์โถทองคาํ   ๑๕,๐๐๐   

  ๑๒. ปจัจยัที�มอีทิธผิลต่อความ 
ต้องการในการฝึกอบรม
ของนักบัญชีในสถาน
ประกอบการภาคตะวนัออก 
เฉยีงเหนือ 

ชุตมิา นาคประสทิธิ � 
ภคพรรณ อเนชากุล 

บุษบงกช บุญกุศล 

  

  

  

๘๐,๐๐๐ 

  

  

  

  ๑๓. ป ัจ จั ย ที� ส่ ง ผ ล ต่ อ ผ ล 
สมัฤทธิ �ทางการเรยีนวชิา 
การบญัชขี ั �นต้น ๑ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการ
บญัชี คณะบรหิารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน 

สุมาล ีเอกพล 

บุษบงกช  บุญกุศล 

  

  

๑๕,๐๐๐ 

  

  

  ๑๔. ผลกระทบของคุณภาพ
การรายงานทางการเงนิ
ที�มต่ีอประสทิธภิาพการ
ตดัสนิใจของธุรกจิ SMEs 

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
กรณีการใช้มาตรฐานการ 
รายงานทางการเงนิสําหรบั 
กจิการที�ไม่มสี่วนไดเ้สยี
สาธารณะ (NAPEs) 

สมใจ บุญหมื�นไวย 

เลศิลกัษณ์ กาญจนวฒันา 
  

  

  

  

  

  

๕๗,๐๐๐ 

  

  

  

  

 
 
 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๓๙  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๒ โครงการวจิยัที�ไดร้บัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาสงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ
ศลิปกรรม จาํแนกตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๑๕. การศึกษาสภาพปญัหา

ความเขา้ใจและการปฏบิตั ิ
ในการจดัทาํบญัชรีายรบั
รายจ่ายของเกษตรกรในเขต 
องค์การบรหิารส่วนตําบล 
จอหอ จงัหวดันครราชสมีา 

ภคพรรณ อเนชากุล 

เกศชฏา ธงประชา 
  

  

  

  

๓๐,๐๐๐ 

  

  

  

  ๑๖. การศกึษาความพงึพอใจ
ในการเรยีนวชิาการบรหิาร 
สนิเชื�อ ของนักศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิา 
การเงนิ คณะบรหิารธุรกจิ 

พไิลพร ศริมิาเทพ   ๑๕,๐๐๐   

  ๑๗. ปจัจัยที�มีผลกระทบต่อ
ผลสมัฤทธิ �ในการเรยีนวชิา 
จรรยาบรรณทางธุรกจิ ของ 
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
หลกัสตูร ๔ ปี และนักศกึษา 
ระดับปริญญาตรี ๒ ปี 
ต่อเนื�องสาขาวชิาการเงนิ 

คณะบรหิารธุรกิจ มหา-
วิทย าลัย เทค โน โ ล ย ี  
ราชมงคลอสีาน 

มนสชิา กญัญาพนัธ ์   ๑๕,๐๐๐   

  ๑๘. การออกแบบและพัฒา
นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื�อสนบัสนุนขอ้มลูรายงาน 
การประกนัคุณภาพการ 
ศกึษา ของคณะบรหิาร 
ธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโน-
โลยรีาชมงคลอสีาน 

ชุตมิา นาคประสทิธิ � 
สุกานดา กลิ�นขจร 
เกศชฏา ธงประชา 
นวลปรางค ์แจบไธสง 
สุมาล ีเอกพล 

ศรญัญา คมขนุทด 

นฤชล คุม้กลาง 
ณฐัธดิา เทอืกพุดซา 
สมบตั ิโชคศริธินพาณชิ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

๘๖,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ๑๙. การศกึษาความเป็นไปได ้
ในการนําระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับ
ผลติภณัฑ์ OTOP ในอําเภอ 
เมอืง จงัหวดันครราชสมีา 

รฐัพรรตัน์ งามวงศ์ 
กฤษณพล เกดิทองคาํ 
ฉตัรชยั อนิทสงัข ์

  

  

  

๔๕,๐๐๐ 

  

  

  

  ๒๐. การถ่ายทอดความรูก้าร
บริห า ร จัดก า ร แหล่ ง
ท่องเที�ยวทางวฒันธรรม
เชงิบรูณาการ 

พรทพิย ์รอดพน้ 

นวนิดา ซื�อตรง 
  

  

๑๐๓,๐๐๐ 

  

  

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๔๐  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๒ โครงการวจิยัที�ไดร้บัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาสงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ
ศลิปกรรม จาํแนกตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๒๑. การบรูณาการจดัการศกึษา 

ของนักศกึษา สาขาวชิา
การบญัชสีู่ชุมชน องค์การ 
บริหารส่วนตําบลจอหอ 
จงัหวดันครราชสมีา 

สุนิษา ธงจนัทร ์
ภคพรรณ อเนชากุล 

ศรญัญา คมขนุทด 

  

  

  

๑๐๐,๐๐๐ 

  

  

  

  ๒๒. การพัฒนาสื�อการสอน
เสริมทักษะ  วิชาการ
บญัชตีน้ทุน ๑ 

อุษณา แจง้คลอ้ย 

นวลปรางค ์แจบไธสง 
  

  

๑๐๐,๐๐๐ 

  

  

  ๒๓. มาตรการควบคุมการ
บรโิภคเครื�องดื�มแอลกอ-
ฮอลข์องประเทศไทย 

เพญ็พร ปกุหุต   ๑๗,๕๐๐   

  ๒๔. การศกึษาการเตรยีมความ 
พรอ้มของนักศกึษา ศูนย ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน กบัการ
เขา้สู่ตลาดแรงงานประชาคม 
อาเซยีน 

วรอนงค ์โถทองคาํ 
พรทพิย ์รอดพน้ 

  

  

๔๐,๐๐๐ 

  

  

คณะศิลปกรรม
และออกแบบ
อตุสาหกรรม 

๒ ๑. จติรกรรมในศาสนสถาน 
: กรณีศกึษาวฒันธรรม 
ประเพณีทางพุทธศาสนา 
ของชาวจงัหวดันครราชสมีา 
ในปจัจุบนั 

มงคล กลิ�นทบั 

มารษิา เอี�ยมวงศ ์

  

  

๒๕,๐๐๐ 

  

  

  ๒. ศิลปะพื�นถิ�น : สู่การ
ประยุกต์และพฒันารูปแบบ 
การสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะ 

สุภาพร วรีะปรยีากรู 
มารษิา เอี�ยมวงศ ์

นนัทยิา ณ หนองคาย 

  

  

  

๒๕,๐๐๐ 

  

  

  

คณะวิทยา 
ศาสตรแ์ละ
ศิลปศาสตร ์

๑ ๑. กระบวนการจดัทาํรายงาน 
ทางวชิาการและผลสมัฤทธิ � 
ของรายงานทางวชิาการ
ของนักศกึษามหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

ลกัขณา พรมพรรณา   ๕๐,๐๐๐   

วิทยาเขตสริุนทร ์
คณะ

เทคโนโลยี
การจดัการ 

๒๘ ๑. โครงการจดัการความรูสู้่
แผนชุมชนพึ�งตนเองเพื�อ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็
และแกป้ญัหาความยากจน 
อย่างยั �งยนืของชุมชนตาม 
แนวชายแดนไทย-กมัพูชา 
ในจงัหวดัศรสีะเกษ สุรนิทร ์
และบุรรีมัย ์  

ธงชยั พาบุ 
เสงี�ยม กอนไธสง 
สุภาพรรณ พาบุ 
ศุภเดช แสนกลา้ 

๕๖๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๔๑  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๒ โครงการวจิยัที�ไดร้บัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาสงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ
ศลิปกรรม จาํแนกตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๒. โครงการพฒันาแนวทาง 

การบรหิารความเสี�ยงใน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สุรนิทร ์ 

รวฐิา ทวพีรอ้ม 

ชุตกิร ปรุงเกยีรต ิ

ปิยะ แกว้บวัด ี

๓๘๐,๐๐๐ 

  

  

   

  ๓. โครงการปจัจยัทางการ 
ตลาดที�มีผลกระทบต่อ
การตดัสนิใจบรโิภคขา้ว
เกษตรอนิทรยีข์องผูบ้รโิภค 
ในจงัหวดัสุรนิทร ์

อรุณ ีนามวงศ ์

อารยา องึไพบลูยก์จิ 
เฉลมิพล คงจนัทร ์
ทารกิา รตันโสภา 
สุภาวรรณ พาบ ุ

เจทนา ชุมพลรกัษ์ 

๓๙๕,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

   

  ๔. โครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
อย่ า งมีส่ วน ร่ ว มขอ ง
ประชาชนในการพฒันา
พฤติกรรมการออมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง ในจงัหวดัสุรนิทร ์
 

มณฑริา กจิสมัพนัธว์งศ ์

เฉลมิพล คงจนัทร ์
สายฝน รสหอม 

สุภาวด ีชอบเสรจ็ 
ทศัวรรณ ศาลาผาย 

วชิชลุดา อมรสนิ 

ศนัสณยี ์สงวนศริ ิ
จริาภรณ์ แป้นแกว้ 
ทฆิมัพร โคตรทศัน์ 

๓๘๖,๖๐๐ 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  ๕. โครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
แบบมสี่วนร่วมเพื�อสรา้ง
เครอืข่ายวสิาหกจิชุมชน
นําร่องแบบบูรณาการ 
กรณศีกึษากลุ่มผลติภณัฑ ์
ผ้าและเครื�องแต่งกาย
พื�นบา้นจงัหวดัสุรนิทร์ 

โกเมท จนัทรสมโภชน์ 

ภรณ ีหลาวทอง 
อมัพร พรอ้มจติร 
อจัฉรา หลาวทอง 
สาํเรยีม คุมโสระ 

๔๕๕,๐๐๐ 

  

  

  

  

   

  ๖. โครงการพฒันาและถ่าย 
ทอดองค์ความรูก้ารวจิยั
วสิาหกจิชุมชนเพื�อเสรมิ 
สร้างสมรรถนะนักวิจัย
วสิาหกจิชุมชนตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
สํ าห รับ เ กษต รก ร ใน
จงัหวดัสุรนิทร์ บุรรีมัย ์
และศรสีะเกษ 

เฉลมิพล คงจนัทร ์
จนัทมิา คงจนัทร ์
ทารกิา รตันโสภา 
อารยา องึไพบลูยก์จิ 
ชยัพร ตรกีิ�ง 

๓๙๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

   

  ๗. โครงการจดัการความรูเ้พื�อ 
สรา้งศกัยภาพและความ 
สามารถทางการแข่งขนั
ของวิสาหกิจชุมชนใน
จงัหวดัสุรนิทร ์

สุภาพรรณ พาบ ุ 

ธงชยั พาบ ุ

อญัชนา มาลาคํา 
นิชาภา สาธกิุล 

๓๙๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๔๒  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๒ โครงการวจิยัที�ไดร้บัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาสงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ
ศลิปกรรม จาํแนกตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๘. โครงการศกึษาพฤตกิรรม 

การเรยีนรายวชิาการใช้
โปรแกรมกราฟฟิกของ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 

วราลกัษณ์ คาํเนตร   ๑๕,๐๐๐   

  ๙. โครงการใชเ้วลาว่างของ
นักศกึษาที�เรยีนวชิาพล
ศกึษาและวชิานัทนาการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรนิทร์ ปีการศกึษา 
๒๕๕๕ 

ศุภฤกษ์ ชงสงกรานต ์   ๑๕,๐๐๐   

  ๑๐. โครงการศกึษาคุณลกัษณะ 
ของนักศกึษาชั �นปีที� ๔ 
สาขาวชิาการบญัช ีคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน วทิยาเขต 
สุรนิทร ์

กรวชิญ์ ชมภรูาษฎ ์   ๑๕,๐๐๐   

  ๑๑. โครงการศกึษาแนวทาง 
การส่งเสรมินกัศกึษาเขา้
สู่การเป็นบณัฑติคุณธรรม 
ของนักศกึษา คณะเทคโน-
โลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วทิยาเขตสุรนิทร ์

นิรมาลย ์งามเหมาะ   ๑๕,๐๐๐   

  ๑๒. โครงการปจัจยัที�อทิธพิล
ต่อผลสัมฤทธิ �ทางการ
เรียนของนักศึกษาและ
คุณภาพการใหบ้รกิารทาง 
การศกึษาของ มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วทิยาเขตสุรนิทร ์

ศนัสณยี ์สงวนศริ ิ   ๑๕,๐๐๐   

  ๑๓. โครงการมสี่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษา 
กรณีศกึษานักศกึษาหญิง 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลอสีาน วทิยาเขต 
สุรนิทร ์

พรรณฎัฎา สุขเตม็   ๑๕,๐๐๐   

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๔๓  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๒ โครงการวจิยัที�ไดร้บัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาสงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ
ศลิปกรรม จาํแนกตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๑๔. โครงการประสทิธผิลการ

ปฏบิตักิจิกรรม ๕ ส. ของ 
บุคคลากรในคณะเทคโน-
โลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยั 
เทคโนลยรีาชมงคลอีสาน 

วทิยาเขตสุรนิทร ์

แกว้ตา บุญร่วม   ๑๕,๐๐๐   

  ๑๕. โครงการมาตรการการระงบั 
ขอ้พพิาทในมหาวทิยาลยั 
ศกึษาเฉพาะกรณี มหา-
วทิยาลยัเทคโนลยรีาชมงคล 
อสีาน วทิยาเขตสุรนิทร ์

เฉลมิเจษฎ์ สมานุหตัถ ์   ๑๕,๐๐๐   

  ๑๖. โครงการคุณลกัษณะทาง 
วิชาชีพของนักบัญชีใน
จงัหวดัสุรนิทร ์

ทศัวรรณ ศาลาผาย   ๒๐,๐๐๐   

  ๑๗. โครงการความสัมพันธุ์
ระหว่างสมรรถนะหลัก
ทางการบญัชีกบัผลการ
ปฏบิตังิานของผูท้ําบญัชี
ในจงัหวดัสุรนิทร ์

มณฑริา กจิสมัพนัธว์งศ ์   ๒๐,๐๐๐   

  ๑๘. โครงการศกึษาการดําเนิน 
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณภาพ
ชวีติของผูผ้ลติสนิคา้จาก
หวายบา้นบุทม อําเภอเมอืง 
จงัหวดัสุรนิทร ์

นภาพร จนัทะรงั   ๒๐,๐๐๐   

  ๑๙. โครงการแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที�ยว
หมู่บ้านวัฒนธรรมใน
จงัหวดัสุรนิทร ์

วรียา มสีวสัดิ �กุล   ๒๐,๐๐๐   

  ๒๐. โครงการผลกระทบของ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ที�มผีลต่อการกํากบัดูแล
กิจการที�ดีของสหกรณ์
ออมทรพัยใ์นจงัหวดัสุรนิทร ์

สาํเรยีม คุมโสระ   ๒๐,๐๐๐   

  ๒๑. โครงการวจิยัแนวทางการ 
นํานโยบายสู่การปฏบิตัเิพื�อ 
ขบัเคลื�อนยุทธศาสตร์สู่
เป้าหมายอย่างมประสทิธ ิ
ภาพของคณบดี มหา-
วิทย าลัย เทค โน โ ล ย ี  
ราชมงคลอสีาน 

จริาภรณ์  แป้นแกว้   ๒๐,๐๐๐   

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๔๔  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๒ โครงการวจิยัที�ไดร้บัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาสงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ
ศลิปกรรม จาํแนกตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๒๒. โครงการพฒันาการทําวจิยั 

ในชั �นเรยีนของอาจารย์
คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน วทิยาเขต
สุรนิทร ์

ภรณ ีหลาวทอง   ๖๕,๐๐๐   

  ๒๓. โครงการพัฒนาการจัด 
การเรยีนการสอนที�เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญของ
อาจารย ์คณะเทคโนโลยี
การจดัการ มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วทิยาเขตสุรนิทร ์

โกเมท จนัทรสมโภชน์   ๖๕,๐๐๐   

  ๒๔. โครงการพฒันาศกัยภาพ 
ตามความต่องการของ
บุคคลากรองค์การบรหิาร 
ส่วนตําบล ในจงัหวดัสุรนิทร ์

อารยา องึไพบลูยก์จิ   ๕๐,๐๐๐   

  ๒๕. ธรรมาภบิาลกบัประสทิธภิาพ 
การจดัการเรยีนการสอน
ของมหาวทิยาลยัเทคโน-
โ ลยี ร าชมงคลอี ส าน 

วทิยาเขตสุรนิทร ์

จริาภรณ์  แป้นแกว้ 
เฉลมิพล คงจนัทร ์
ทศัวรรณ ศาลาผาย 

ศนัสณยี ์สงวนศริ ิ
พรรณฎัฎา สุขเตม็ 

อรุณ ีนามวงศ ์

 ๕๐,๐๐๐ 

 
  

  

  

  

 

 ๒๖. ความพงึพอใจของนกัศกึษา 
ในคุณภาพการใหบ้รหิาร
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลอสีาน วทิยาเขต 
สุรนิทร ์

ดลใจ  ลี�ตระกลู 

ทารกิา รตันโสภา 
เฉลมิพล คงจนัทร ์
อารยา องึไพบลูยก์จิ 
ทศัวรรณ ศาลาผาย 

 ๕๐,๐๐๐ 

 

  

  ๒๗. การศกึษาศกัยภาพชุมชน 
บ้านดงมนั ตําบลคอโค 
อําเภอเมอืง จงัหวดัสุรนิทร ์
เพื�อเป็นแหล่งเรยีนรูท้าง
วฒันธรรมทอ้งถิ�น 

ทศัวรรณ  ศาลาผาย 

เฉลมิพล คงจนัทร ์
อารยา องึไพบลูยก์จิ 
ละมา้ย เพง็สลุง 
วนิดา พนัธภ์า 
วชิชตุา ชริะกุล 

ทฆิมัพร โคตรทศัน์ 

วรียา มสีวสัดกิุล 

ทารกิา รตันโสภา 
วชิชลุดา อมรสนิ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

๘๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๔๕  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๒ โครงการวจิยัที�ไดร้บัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาสงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ
ศลิปกรรม จาํแนกตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๒๘. ผลกระทบของตลาด

ชายแดนช่องจอมต่อธุรกจิ 
ในชุมชนบา้นด่านพฒันา 
ตําบลด่าน อําเภอกาบเชงิ 
จงัหวดัสุรนิทร ์

นิรมาลย ์ งามเหมาะ 
แกว้ตา บุญร่วม 

อรุณสวสัดิ � ชิ�นเพชร 
วศิรตุ ทองร่อน 

  

  

  

  

๘๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

คณะ
เกษตรศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๓ ๑. โครงการพฒันาหลกัสูตร
บูรณาการฝึกอบรมเพื�อ
เสรมิสรา้งสมรรถนะครู๒
นกัวจิยัเชงิบรูณาการแบบ 
องคร์วม กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ของสถานศกึษาขั �นพื�นฐาน 
ในจงัหวดัสุรนิทร ์

จนัทมิา คงจนัทร ์
เฉลมิพล คงจนัทร ์
สุพนิ จอดนอก 

ทารกิา รตันโสภา 
อารยา องึไพบลูยก์จิ 

๓๖๗,๐๐๐ 

  

  

  

  

   

  ๒. ปจัจัยที�ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรใน
การประกนัคุณภาพการ 
ศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโน-
โ ลยี ร าชมงคลอี ส าน 
วทิยาเขต สุรนิทร ์

ธนัยกานต ์ คณูสนิ 

นิภาวรรณ์ จติโสภากุล 

มนสัชนก วรธงไชย 

นนิตา สมบุตร 
ฐติาพร ยนืยงค ์

 ๓๐,๐๐๐ 

 
  

  ๓. การศกึษาพนัธุ์ไมพ้ื�นถิ�น
ที�ส ัมพันธ์ กับภูมิน าม
หมูบ่า้นอําเภอเมอืงสุรนิทร ์
กรณศีกึษา ตําบลท่าสว่าง 
และตําบลแกใหญ่ 

สมชญา  ศรธีรรม 

วสา วงศส์ุขแสวง 
จนิตนา รุ่งเรอืง 

 ๔๘,๐๐๐   

วิทยาเขตขอนแก่น 
คณะครศุาสตร์
อตุสาหกรรม 

๑๐ ๑. โครงการออกแบบและ
พฒันาฐานขอ้มลูภูมปิญัญา 
ไทย ดา้นหตัถกรรม และ
อุตสาหกรรม ประเภทผลติ-
ภณัฑ์ผา้ทอพื�นเมอืงกลุ่ม 
ร้อยแก่นสารสนิธุ์ โดย
ชุมชนมสี่วนร่วม 

ศริวรรณ ชาญศริวิฒัน์ 
พชิญะภาคย ์พพิธิพฒัน์ไพสฐิ 
จวงจนัทร ์ดวงสา 
จนัทนา แกว้พบิลูย ์

๔๐๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๒. โครงการวจิยัการศกึษาปจัจยั 
ที�มอีิทธิพลต่อการเลือก
ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน วทิยาเขต 
ขอนแก่นของนักเรียน 
ชั �นมธัยมศกึษาตอนปลาย 
ในจงัหวดัขอนแก่น 

ฐติพิร จนัทรด์า 
นิรุตม ์กุลสุวรรณ 

ศราวุฑ คงลาํพนัธ ์

อมัพวรรณ ยนิดมีาก 

เกศศกัดิ �ดา ศรโีคตร 

  

  

  

  

  

๓๓,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๔๖  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๒ โครงการวจิยัที�ไดร้บัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาสงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ
ศลิปกรรม จาํแนกตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๓. โครงการวจิยัผลกระทบ

ของประสิทธิภาพการ
บรหิารงานที�มต่ีอความ-
สําเร็จในการดําเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมอืง ในเขตอําเภอ 
เมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

กนกนภสั โสเขยีว 
จริฐัตกิาล วุฒพินัธุ ์
  

  

  

  

๔๗,๙๐๐ 

  

  

  

  ๔. โครงการวจิยัความมสี่วน-
ร่วมและทศันคตขิองคณา-
จารย์ผู้สอนภาษาองักฤษ 
ต่อการสรา้งงาน วจิยั : กรณ ี
ศกึษามหาวทิยาลยัเทคโน-
โลยรีาชมงคลอสีาน 

อาดา รยัมธุรพงษ์ 

ยุพาภรณ์ พริยิศลิป์ 

  

  

  

  

๒๙,๔๐๐ 

  

  

  

  ๕. โครงการวิจยัการศกึษา
ผลของการจัดกิจกรรม 

Grammar Clinic เพื�อ
ช่วยส่งเสริมการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพื�อ
พัฒนาทักษะการเรียน
ของนกัศกึษา 

ยุพาภรณ์ พริยิศลิป์ 

วราภรณ์ พนัธุเ์ดช 

จริาพร น้อยภา 
เชวลติ เทวรกัษ์พทิกัษ์ 

  

  

  

  

๒๑,๐๐๐ 

  

  

  

  

  ๖. โครงการวจิยั ปจัจยัที�มี
ผลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ซื� อ บ้ า น จั ด ส ร ร ข อ ง
ประชาชนในเขตอําเภอ
เมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

อุกฤษฏ ์พรรณะ 
จุฑารตัน์ บุญโท 

จนัทนา แกว้พบิลูย ์

ชสูนิ อน้ลาํพนู 

อุษา วฒันชยั 

รตันาวด ีแสงมาล ี

  

  

  

  

  

  

๔๗,๕๐๐ 

  

  

  

  

  

  

  ๗. โครงการวจิยัการพฒันา
คุณภาพการบรกิารเพื�อ
ยกระดับคุณค่าแบรนด์
องคก์ร 

จวงจนัทร ์ชกูา้น 

ชลธชิา แสวาน ี

  

  

๓๓,๔๐๐ 

  

  

  ๘. โครงการวจิยั ปญัหาการ
แพร่ระบาดยาเสพติดใน
สถาบนัอุดมศกึษา 

วนัทนา อมตารยิกุล   ๙,๔๐๐   

  ๙. แนวโน้มการเลอืกประกอบ 
อาชีพและการวางแผน
ประกอบอาชพีของนักศกึษา 
ระดบัปรญิญาตรี คณะ
ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

ประภาภรณ์ วรรธนะวาสนิ   ๙,๔๐๐   

 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๔๗  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๒ โครงการวจิยัที�ไดร้บัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาสงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ
ศลิปกรรม จาํแนกตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๑๐. การมสี่วนร่วมของชุมชน

ในการพฒันาการศกึษา
ของมหาวิทยาลยัเทคโน-
โลยรีาชมงคลอสีาน 

วนัทนา อมตารยิกุล 

ปญัญา วนิทะไชย 

จาํนงค ์อมตารยิกุล 

  

  

  

๘๐,๐๐๐ 

  

  

  

สาํนักงาน
วิทยาเขต
ขอนแก่น 

๒ ๑. โครงการคุณภาพชวีติใน
การทํางานของลูกจ้าง
ชั �วคราวรายปี มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

ปทัมเกสร ์ราชธานี ๑๒๖,๐๐๐    

  ๒. ความคิดเห็นต่อการรับ
สมัครเข้าศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน วทิยาเขต 
ขอนแก่น 

พลนิกรณ์ ไสวงาม   ๕๐,๐๐๐   

วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
คณะเทคโนโลยี

สงัคม 
๑๘ ๑. โครงการแนวทางการ

พฒันาต้นแบบธุรกิจปุ๋ ย
อินทรีย์เพื�อการเติบโต
อย่างยั �งยนื กรณีศกึษา
ธุรกิจปุ๋ ยอินทรีย์ขอ ง
วสิาหกจิชุมชนในจงัหวดั
กาฬสนิธุ ์

ภชัรนิทร ์ซาตนั 

สายตา บุญโฉม 

วนิตา บุญโฉม 

ปารณีา แอนเดอรส์นั 

สมพร นนทภา 
ณฐันนัท ์หลกัคาํ 
ยุพาภรณ์ เก่งกว่าสงิห ์

กรกนก ศรสีว่างวงศ ์

สมนิตย ์สงิหาอาจ 

สมนาตย ์ทองประภา 

๒๓๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  ๒. โครงการผลกระทบนโยบาย 
ภาษีอากรต่อผลสําเร็จ
เชงิดุลยภาพ Balanced 

Scorecard ของผูป้ระกอบการ 
ธุรกจิ SMEs ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

อนุชา พุฒกิลูสาคร 
ปภาว ีสุขมณ ี

ปาลว ีเชาวพ์านิช 

๓๑๐,๐๐๐ 

  

  

   

  ๓. โครงการปญัหาและอุปสรรค 
ของอาจารย์มหาวทิยาลยั 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ในการนํากรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒคิณะกรรมการอุดม 
ศกึษา (TQF) (มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ ๕  ด้าน) 
มาใชบ้รูณาการศกึษา 

นุสรา วรรณศริ ิ
จุฑามาศ สุนทร 
พรสวรรค ์พนัธภ์กัด ี 

ไอลดา พหลทพั 

๑๖๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๔๘  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๒ โครงการวจิยัที�ไดร้บัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาสงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ
ศลิปกรรม จาํแนกตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๔. โครงการพฒันาบทเรยีน

คอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื�อง 
ทกัษะการสื�อสารภาษา
สัญลักษณ์ที�ใช้ในชีวิต 
ประจําวนั สําหรบัเด็ก
บกพร่องทางสติปญัญา 
ระดบัเรยีนได้ อายุ ๑๐-
๑๓ ปี 

สริอิร วงษ์ทว ี
  

  

๑๕๐,๐๐๐ 

  

  

   

  ๕. การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การภาวะผู้นํา
การเปลี�ยนแปลงการรบัรู้
ความเครียดจากงานที�
สงผลต่อประสิทธิภาพ
องคก์ร 

นนัทพทัธ ์โนนศรเีมอืง 
อําภาศร ีพ่อคา้ 
  

  

  

  

๑๐,๐๐๐ 

  

  

  

  ๖. ก า ร ทํ า วิ จั ย ข อ ง ค รู
อาจารย์คณะเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อี ส าน  กา รศึกษาถึ ง
ส ถ า น ภ า พ 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ
อุปสรรคต่อการทาํวจิยั 

ประวชิญา ณฎัฐากรกุล   ๑๐,๐๐๐   

  ๗. การศึกษาทัศนคติและ
การมีส่วนร่วมในการ
จดัการการท่องเที�ยวใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ : 

ก ร ณี ศึ ก ษ า ศู น ย์
ว ัฒนธรรมชาวผู้ ไทย
บ้าน โพน  คํ าม่ ว ง  จ .
กาฬสนิธุ ์

สุกญัญา ดวงอุปมา 
ไอลดา พหลทพั 

  

  

๑๐,๐๐๐ 

  

  

  ๘. การจัดการควารู้การ
จดัทําบัญชีธุรกิจชุมชน 
ภายใต้ โครงการหนึ� ง
ตําบล หนึ�งผลติภณัฑ ์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
แปรรูปเนื�อสตัว์บ้านนา
จารย์ ต.นาจารย์ เมอืง 
จ.กาฬสนิธุ ์

จุฑามาศ สุนทร   ๑๐,๐๐๐   

 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๔๙  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๒ โครงการวจิยัที�ไดร้บัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาสงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ
ศลิปกรรม จาํแนกตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๙. การส่งเสริมโอกาสทาง 

การศกึษาและการเปลี�ยน 
แปลงบทบาทของแม่
วยัรุ่นในสงัคมอสีาน 

โสภณ มลูหา 
อมรรตัน์ บรูณะพล 

  

  

๑๐,๐๐๐ 

  

  

  ๑๐. การบวนการวิจัย เพื�อ
พฒันาศกัยภาพอาจารย์
ในการทาํวจิยัในชั �นเรยีน 

คณะเทคโนโลยีสังคม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานวิทยา
เขตกาฬสนิธุ ์
  

โสภณ มลูหา 
ประวชิญา ณฎัฐากรกุล 

ทรงเกยีรต ิซาตนั 

เรอืงชยั ภตูจินัทร ์
สุพฒันชยั โพธิ �แกว้ 
ธรีกานต์ โพธิ �แกว้ 
ธนญัชยั เฉลมิสุข 

นุชจรนิทร ์ทรพัยส์มบตั ิ

  

  

  

  

  

  

  

  

๑๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ๑๑. การพัฒนาโมเดลศูนย์
ถ่ายทอดควารู้ การทํา
นาข้าว เหนียว เขาว ง 
สําหรับยุวเกษตรกรใน
อําเภอเขาวง  จังหวัด
กาฬสนิธุ ์

เนตริฐั วรินาคนิทร ์   ๓๕,๐๐๐   

  ๑๒. การพฒันาการจดัการกลุ่ม 
และการแปรรูปผ้าลาย
เ ก ล็ ด เ ต่ า ใ น จั ง ห วัด
กาฬสนิธุ ์

ณฐันนัท ์ หลกัคาํ 
ปารณีา แอนเดอรส์นั 

พรพมิล พมิแกว้ 
กลัยรศัมิ � ทณิรตัน์ 

  

  

  

  

๓๕,๐๐๐ 

  

  

  

  

  ๑๓. การศกึษาปจัจยัแห่งความ 
สํ า เ ร็ จ ขอ ง โ ร ง สีข้ า ว
ชุมชนเพื�อเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาโรงสีข้าว
ชุมชนในจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

กลัยรศัมิ �  ทณิรตัน์ 

ปารณีา แอนเดอรส์นั 

สุกญัญา ดวงอุปมา 
ยุพาภรณ์ ชยัเสนา 
เสาวลกัษณ์ จติตมิงคล 

  

  

  

  

  

๑๓๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  

  ๑๔. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การบรหิารจดัการสหกรณ์ 
โรงสชีุมชนเพื�อสร้างวิถี
เศรษฐกจิชุมชนที�ยนืหยดั 

: กรณีศกึษาโรงสชีุมชน
ตําบลสงเปลือย อําเภอ
เขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์

อําภาศร ี พ่อคา้   ๑๒๒,๐๐๐   

  ๑๕. ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ท า ง
การศกึษากบัแรงจูงใจใน
การเรียนของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วทิยา
เขตกาฬสนิธุ ์

นนัทพทัธ ์ โนนศรเีมอืง 
อําภาศร ีพ่อคา้ 
ภทัราพร ภาระนาค 

ธนกร ญาณกาย 

  

  

  

  

๕๐,๐๐๐ 

  

  

  

  



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๕๐  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๒ โครงการวจิยัที�ไดร้บัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาสงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ
ศลิปกรรม จาํแนกตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๑๖. การศึกษาเบื�องต้นเพื�อ

หาแนวทางการส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพตาม
แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของชุมชนบา้นโนนสงา่ 

สุกญัญา  ดวงอุปมา 
ปารณีา แอนเดอรส์นั 

ภทัราพร ภาระนาค 

  

  

  

๘๐,๐๐๐ 

  

  

  

  ๑๗. การศึกษาเบื�องต้นเพื�อ
หาแนวทางการส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพตาม
แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของนิคมเศรษฐกจิพอเพยีง 
(บา้นสะอาดสมศร)ี 

พรสวรรค ์ พนัธภ์กัด ี

จุฑามาศ สุนทร 
ภทัราพร ภาระนาค 

นนัทพทัธ ์โนนศรเีมอืง 

  

  

  

  

๘๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

  ๑๘. ผลกระทบของการบรหิาร 
ค่าตอบแทนที�มต่ีอความ
กระตอืรอืรน้ในการทํางาน 
ของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน วทิยาเขต
กาฬสนิธุ ์

กลัยา เลพล   ๑๐,๐๐๐   

คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

เกษตร 

๑ ๑. รูปแบบที�เหมาะสมใน
กระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารถ่ายทอด
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
สู่สถาบนัการศกึษา : กรณ ี
ศึกษา : มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วทิยาเขตกาฬสนิธุ ์

อุไร  กุลบุญ 

ศวิาพร   สดีาบุตร 
นิรนัดร ์  นิตสิุข 

กฤษณ์   ศรทตัต ์

  

  

  

  

๘๐,๐๐๐ 

  

  

  

  

วิทยาเขตสกลนคร 
คณะ

อตุสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

๕ ๑. โครงการยกระดับการ
จดัทาํบญัชคีรวัเรอืนของ
กลุ่มเกษตรกรไปสู่การ
บญัชีครัวเรือนเพื�อการ
ลงทุนประกอบธุ ร กิจ 

SME ที�ย ั �งยนื 

เพชรไพรรนิ อุปปิง 
ฐานิตย ์เกสร  
นุชนภา แกว้มงุคุณ 

วมิลใย เทอืกตาถา 

๑๙๐,๐๐๐ 

  

  

  

   

  ๒. โครงการสร้างมลูค่าเพิ�ม
สนิคา้ที�มผีลต่อความพงึ
พอใจ และความภกัดใีน
ตราสินค้า กรณีศึกษา: 
ผลิตภัณฑ์เสื�อของกลุ่ม
แม่บา้นบา้นแร่ ตําบลแร่ 
อําเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร 

จนัทมิา พรหมเกษ 

สุมนิทร เบา้ธรรม  

ดารกิา แพงโคตร 

๓๙,๓๐๐ 

  

  

   

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๕๑  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๒ โครงการวจิยัที�ไดร้บัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาสงัคมศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ
ศลิปกรรม จาํแนกตามวทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
  ๓. โครงการบริหารจดัการ

ขยะรีไซเคิลด้วยระบบ
สหกรณ์ชุมชน ในเขต
พื�นที�จงัหวดัสกลนคร 

สุมนิทร เบา้ธรรม ๓๐๐,๐๐๐    

  ๔. ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขวัญกําลัง ใจและการ
พฒันาตนเองที�มีต่อผล
การปฏบิตังิานของนักบญัช ี
ที�ทํางานอยู่ในบริษัทที�
จดทะเบยีนในตลาดหลกั 
ทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สุมนิทร เบา้ธรรม   ๙,๙๕๐   

  ๕. ผลกระทบของความ 
สามารถร ะบบข้อมูล
สารสนเทศและคุณภาพ
การจัดการข้อมูลสาร -
สนเทศเพื�อการส่งออกที�
มีผลต่อการดําเนินงาน
การส่ งออกของธุรกิจ
ยานยนต์และชิ�นส่วนใน
ประเทศไทย 

จนัทมิา พรหมเกษ 

กนกกาญจน์ วชิาศลิป์ 

  

  

  

  

๑๐,๐๐๐ 

  

  

  

คณะทรพัยากร 
ธรรมชาติ 

๑ ๑. การจัดการความรู้เพื�อ
พฒันาศกัยภาพในการเพิ�ม 
ตําแหน่งทางวชิาการของ 
บุคลากรคณะทรพัยากร 
ธรรมชาต ิ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  

วทิยาเขตสกลนคร 

สญัทะยา  เหระวนั   ๒๐,๐๐๐    

รวม ๙๕ 
งบประมาณแผน่ดิน ๖,๑๕๘,๙๐๐  
งบประมาณรายได้ ๒,๘๙๗,๔๕๐  
งบประมาณภายนอก ๑๓๑,๐๐๐  

 
 

  



โครงการวิจัย ประจําป ๒๕๕๖ 
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๕๕  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๓ โครงการวิจยัที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จําแนกตาม
วทิยาเขตและแหล่งงบประมาณ 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
งบประมาณ 

รายจ่าย รายได้ ภายนอก หมายเหตุ 
วิทยาเขตสกลนคร 
คณะทรพัยากร 
ธรรมชาติ 

๒ ๑. การประเมนิความพงึพอใจ
ของนักศกึษาต่อรูปแบบ
การจดัการเรยีนการสอน
เพื�อใหส้อดรบักรอบมาตร-
ฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศกึษาแห่งชาติ : กรณ ี
ศกึษานักศกึษาสาขาวชิา 
การแพทย์แผนไทย ชั �น
ปีที� ๒ มหาวทิยาลยัเทคโน-
โลยรีาชมงคลอสีาน วทิยา 
เขตสกลนคร 

ไกรศร ีศรทีพัไทย   ๑๑,๐๐๐   

  ๒ การจัดทําข ั �นตอนการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชา
แพทยแ์ผนไทย โดยผ่าน
การสื�อสารภายในองคก์ร 

ราตร ี พระนคร   ๓๔,๘๐๐    

รวม ๒ 
งบประมาณแผน่ดิน          -  
งบประมาณรายได้ ๔๕,๐๐๐  
งบประมาณภายนอก -  



ผลงานที่จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๕๘  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

รายชื�อผลงานที�จดทะเบียนทรพัยสิ์นทางปัญญา 

หน่วยงาน สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธิ�  รวม 
ได้รบั ยื�นจด ได้รบั ยื�นจด ได้รบั ยื�นจด ได้รบั ยื�นจด 

ศนูยก์ลาง 
คณะบรหิารธุรกจิ - - - - - - - 
คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ - - ๖ ๓ - - ๙ 
คณะศลิปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม - - - ๑ ๔๘ - ๔๙ 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์ - - - - - - - 

รวม - ๑๐ ๔๘ ๕๘ 
วิทยาเขตขอนแก่น 
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม - - - - - - - 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ - ๑ ๕ ๒ - - ๘ 

รวม ๑ ๗ - ๘ 
วิทยาเขตกาฬสินธุ ์
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร - ๑ - - ๑ - ๒ 
คณะเทคโนโลยสีงัคม - - - - - - - 

รวม ๑ - ๑ ๒ 
วิทยาเขตสุรินทร ์
คณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี - ๑ - ๑ - - ๒ 
คณะเทคโนโลยกีารจดัการ - - - - - - - 

รวม ๑ ๑ - ๒ 
วิทยาเขตสกลนคร 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี - ๒ ๓ ๑ - - ๖ 
คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ - - - ๑ ๒ ๑ ๔ 

รวม ๒ ๕ ๓ ๑๐ 

รวมทั �งหมด ๕ ๒๓ ๕๒ ๘๐ 
 

  



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๕๙  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๔ แสดงรายชื�อผลงานที�จดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
ประเภทที�ขอจด 

หมายเหตุ สิทธิ 
บตัร 

อนุสิทธิ 
บตัร 

ลิข 
สิทธิ�  

 

ศนูยก์ลาง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
คณะวิศวกรรม 
ศาสตรแ์ละ

สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

๙ ๑. เครื�องฝานกลว้ย พงษ์ศกัดิ � นาใจคง 
กมัปนาท ถ่ายสงูเนิน 

   วนัที�ยื�นจด  

ไดร้บัเมื�อ
เลขที�ขอจด 

๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔ 

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๕ 

๑๐๓๐๐๑๑๗๒ 
เลขที�อนุสทิธบิตัร    ๗๖๖๔ 

 

๒. เครื�องอดัแผ่นขนมขา้วโปง่ พงษ์ศกัดิ � นาใจคง 

 

  วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ  

เลขที�ขอจด   

๒๖  ก.ค. ๒๕๕๔ 

๑๐ ม.ค. ๒๕๕๖ 

๑๑๐๓๐๐๐๗๙๕ 

เลขที�อนุสทิธบิตัร   ๗๗๗๙ 

  

๓. อุปกรณ์ระบายความร้อน
แบบห้องบรรจุไอความดนั
ตํ�าชนิดวงรอบ 

วสนัต ์ศรเีมอืง 

 

  วนัที�ยื�นจด ๘  ม.ิย. ๒๕๕๕ 

ไดร้บัเมื�อ   ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๖ 

เลขที�ขอจด   ๑๒๐๓๐๐๐๕๘๕ 

เลขที�อนุสทิธบิตัร   ๗๗๘๐ 

  

๔. เครื�องผลติถ่านระบบปิด ไมตร ีพลสมคราม 

 

  วนัที�ยื�นจด 

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด 

๕ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๑๘ ม.ิย. ๒๕๕๖ 

๑๓๐๓๐๐๐๒๘๐ 

เลขที�อนุสทิธบิตัร ๘๑๑๑ 

  

๕. กงัหนัลมแกนตั �ง ไมตร ีพลสมคราม 

 

  วนัที�ยื�นจด 

ไดร้บัเมื�อ
เลขที�ขอจด 

๕  ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๔ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๑๓๐๓๐๐๐๒๘๑ 

เลขที�อนุสทิธบิตัร ๘๑๕๗ 

  

๖. กงัหนันํ�าแบบใบปรบัมุมได้
อย่างต่อเนื�อง 

ไมตร ี พลสงคราม 

  

  

 

 

 

วนัที�ยื�นจด      ๗ พ.ค. ๒๕๕๖ 

ไดร้บัเมื�อ        - 

เลขที�ขอจด      ๑๓๐๓๐๐๐๕๕๘ 

  

๗. ชุดตงึเสน้ดา้ย มาโนช  รทินิโย 

  

  

 

 

 

วนัที�ยื�นจด      ๗ พ.ค. ๒๕๕๖ 

ไดร้บัเมื�อ        ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๖ 

เลขที�ขอจด      ๑๓๐๓๐๐๐๕๕๗ 

        เลขที�อนุสทิธบิตัร ๘๓๒๑ 

  

๘. เครื�องจดัเรยีงเสน้ดา้ย จติตวิฒัน์ นิธกิาญจนธาร 
มาโนช  รทินิโย  

 

 

วนัที�ยื�นจด      ๑๘ ม.ิย. ๒๕๕๖ 

ไดร้บัเมื�อ        - 

เลขที�ขอจด      ๑๓๐๓๐๐๐๖๙๑ 

  

๙. เครื�องผลิตพลังงานจาก   
นํ�าไหล 

ไมตร ี พลสมคราม  

  

  

 

 

 

วนัที�ยื�นจด      ๖ ส.ค. ๒๕๕๖ 

ไดร้บัเมื�อ        - 

เลขที�ขอจด      ๑๓๐๓๐๐๐๙๐๔ 

 

 
  



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๖๐  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๔ แสดงรายชื�อผลงานที�จดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
ประเภทที�ขอจด 

หมายเหตุ สิทธิ 
บตัร 

อนุสิทธิ 
บตัร 

ลิข 
สิทธิ�  

คณะ
ศิลปกรรม 

และออกแบบ
อตุสหกรรม 

๔๙ ๑. ภาพพมิพพ์ื�นฐาน (หนงัสอื)  ส ีแสงอนิทร ์
  

  

    

 

วนัที�ยื�นจด    

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๑๗ ก.ย. ๒๕๕๕ 

๖ ธ.ค. ๒๕๕๕ 

๒๘๔๓๙๗ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ว.๓๐๓๕๓ 

  ๒. ออกแบบเซรามกิ (หนงัสอื) เด่น รกัซอ้น 

  

  

  

   

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด 

๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖ 

๒๗ ม.ิย. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๖๙๙ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ว.๓๑๖๒๕ 

  

๓. เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ศลิปกรรม ตอนที� ๑ เทคนิค 
จติรกรรมสนํี�า 

ส ีแสงอนิทร ์
  

 

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๒๗ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๕๒ 

  

๔. เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ศลิปกรรม ตอนที� ๒ การ
สร้างสรรค์ผลงานเทคนิค   
สนํี�า 

ส ีแสงอนิทร ์
  

 

  

วนัที�ยื�นจด 

ไดร้บัเมื�อ 

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๒๘ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๕๓ 

  

๕. เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ศลิปกรรม ตอนที� ๓ เทคนิค 
จติรกรรมสนํี�ามนั 

ส ีแสงอนิทร ์
  

 

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๒๙ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๕๔ 

  

๖. เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ศลิปกรรม ตอนที� ๔ การ
สร้างสรรค์ผลงานเทคนิค   
สนํี�ามนั 

ส ีแสงอนิทร ์
  

 

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๓๐ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๕๕ 

  

๗. เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ศลิปกรรม ตอนที� ๕ เทคนิค 
จติรกรรมเซอรเ์รยีลลสิม ์

ส ีแสงอนิทร ์
  

 

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๓๑ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๕๖ 

  

๘. เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ศลิปกรรม ตอนที� ๖ การ
สรา้งสรรค์ผลงานจติรกรรม 
เซอรเ์รยีลสิม ์(๑) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

 

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๓๒ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๕๗ 

  

๙. เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ศลิปกรรม ตอนที� ๗ การ
สรา้งสรรค์ผลงานจติรกรรม 
เซอรเ์รยีลสิม ์(๒) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

 

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๓๓ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๕๘ 

  ๑๐. เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ศลิปกรรม ตอนที� ๘ ภาพ
พมิพว์สัดุปะตดิ 

ส ีแสงอนิทร ์
  

 

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๓๔ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๕๙ 

     

   

 



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๖๑  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๔ แสดงรายชื�อผลงานที�จดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
ประเภทที�ขอจด 

หมายเหตุ สิทธิ 
บตัร 

อนุสิทธิ 
บตัร 

ลิข 
สิทธิ�  

  

๑๑. เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ศลิปกรรม ตอนที� ๙ การจดั 
องค์ประกอบการกลิ� งสี
หมกึพมิพ ์

ส ีแสงอนิทร ์
  

 

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๓๕ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๖๐ 

  

๑๒. เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ศลิปกรรม ตอนที� ๑๐ ภาพ
พมิพช์ิ�นเดยีว (๑) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

 

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๓๖ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๖๑ 

  

๑๓. เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ศลิปกรรม ตอนที� ๑๑ ภาพ
พมิพช์ิ�นเดยีว (๒) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

 

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๓๗ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๖๒ 

  

๑๔. เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ศลิปกรรม ตอนที� ๑๒ ภาพ 
พมิพก์าวนูน 

ส ีแสงอนิทร ์
  

 

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๓๘ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๖๓ 

  

๑๕. เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ศลิปกรรม ตอนที� ๑๓ ภาพ 
พิมพ์ขาวดําแกะกระดาษ
นูนตํ�า 

ส ีแสงอนิทร ์
  

 

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๓๙ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๖๔ 

  

๑๖. เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ศลิปกรรม ตอนที� ๑๔ ภาพ 
พมิพส์แีกะกระดาษนูนตํ�า 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๔๐ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๖๕ 

  

๑๗. เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ศลิปกรรม ตอนที� ๑๕ ภาพ 
พมิพแ์กะไมข้าวดาํ 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๔๑ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๖๖ 

  

๑๘. เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ศลิปกรรม ตอนที� ๑๖ ภาพ
พมิพแ์กะไมส้ ี

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๔๒ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๖๗ 

  

๑๙. การจัดองค์ประกอบงาน
ทศันศลิป์ ตอนที� ๑ องค ์
ประกอบทศันศลิป์ 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๔๓ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๖๘ 

  

๒๐. การจัดองค์ประกอบงาน
ทศันศลิป์ ตอนที� ๒ เสน้ (๑) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๔๔ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๖๙ 

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๖๒  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๔ แสดงรายชื�อผลงานที�จดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
ประเภทที�ขอจด 

หมายเหตุ สิทธิ 
บตัร 

อนุสิทธิ 
บตัร 

ลิข 
สิทธิ�  

  ๒๑. การจัดองค์ประกอบงาน
ทศันศลิป์ ตอนที� ๓ เสน้ (๒) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๔๕ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๗๐ 

  

๒๒. การจัดองค์ประกอบงาน
ทศันศลิป์ ตอนที� ๔ ส ี(๑) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๔๖ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๗๑ 

  

๒๓. การจัดองค์ประกอบงาน
ทศันศลิป์ ตอนที� ๕ ส ี(๒) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๔๗ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๗๒ 

  

๒๔. การจัดองค์ประกอบงาน
ทัศนศิลป์ ตอนที� ๗ 

นํ�าหนกัส ี(๒) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๔๘ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๗๓ 

  

๒๕. การจัดองค์ประกอบงาน
ทศันศลิป์ ตอนที� ๘ รูปร่าง
และรปูทรง (๑) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด   

๒๒ ม.ีค. ๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๔๙ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๗๔ 

  

๒๖. การจัดองค์ประกอบงาน
ทศันศลิป์ ตอนที� ๙ รูปร่าง
และรปูทรง (๒) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๕๐ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๗๕ 

  

๒๗. การจัดองค์ประกอบงาน
ทศันศลิป์ ตอนที� ๑๐ รูปร่าง 
และรปูทรง (๓) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๕๑ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๗๖ 

  

๒๘. การจัดองค์ประกอบงาน
ทัศนศิลป์ ตอนที� ๑๒ 

พื�นผวิ (๒) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๕๒ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๗๗ 

  

๒๙. การจัดองค์ประกอบงาน
ทศันศลิป์ ตอนที� ๑๓ การ
จดัภาพวสัดุสื�อสิ�งพมิพ ์(๑) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๕๓ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๗๘ 

  ๓๐. การจัดองค์ประกอบงาน
ทศันศลิป์ ตอนที� ๑๔ การ
จดัภาพวสัดุสื�อสิ�งพมิพ ์(๒) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๕๔ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๗๙ 

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๖๓  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๔ แสดงรายชื�อผลงานที�จดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
ประเภทที�ขอจด 

หมายเหตุ สิทธิ 
บตัร 

อนุสิทธิ 
บตัร 

ลิข 
สิทธิ�  

  

๓๑. การจัดองค์ประกอบงาน
ทศันศลิป์ ตอนที� ๑๕ การ
จดัภาพวสัดุเหลอืใช ้(๑) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๕๕ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๘๐ 

  

๓๒. การจัดองค์ประกอบงาน
ทศันศลิป์ ตอนที� ๑๖ การ
จดัภาพวสัดุเหลอืใช ้(๒) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๕๖ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๘๑ 

  

๓๓. การจัดองค์ประกอบงาน
ทศันศลิป์ ตอนที� ๑๗ การ
จดัภาพศลิปะกบัสิ�งแวดลอ้ม 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๕๗ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๘๒ 

  

๓๔. ศลิปะภาพพมิพ์ ตอนที� ๑ 

ภาพพมิพถ์ู 
ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๕๘ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๘๓ 

  

๓๕. ศลิปะภาพพมิพ์ ตอนที� ๒ 

สีและการใช้สีในงานภาพ
พมิพ ์

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๕๙ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๘๔ 

  

๓๖. ศลิปะภาพพิมพ์ ตอนที� ๓ 

ภาพพมิพก์ระดาษพบัครึ�ง 
ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๖๐ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๘๕ 

  

๓๗. ศลิปะภาพพมิพ์ ตอนที� ๔ 

ภาพพมิพร์ะบายสนํี�า 
ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๖๑ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๘๖ 

  

๓๘. ศลิปะภาพพิมพ์ ตอนที� ๕ 

ภาพพมิพร์ะบายสนํี�ามนั 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๖๒ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๘๗ 

  

๓๙. ศลิปะภาพพมิพ์ ตอนที� ๗ 

ภาพพมิพต์ดัฉลุกระดาษ 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๖๓ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๘๘ 

  

๔๐. ศลิปะภาพพมิพ์ ตอนที� ๘ 

ภาพพมิพว์สัดุธรรมชาต ิ(๑) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๖๔ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๘๙ 

 

 
 

   
   

 



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๖๔  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๔ แสดงรายชื�อผลงานที�จดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
ประเภทที�ขอจด 

หมายเหตุ สิทธิ 
บตัร 

อนุสิทธิ 
บตัร 

ลิข 
สิทธิ�  

  

๔๑. ศลิปะภาพพมิพ์ ตอนที� ๙ 

ภาพพมิพว์สัดุธรรมชาต ิ(๒) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๖๕ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๙๐ 

  

๔๒. ศลิปะภาพพมิพ ์ตอนที� ๑๐ 

ภาพพมิพต์น้แบบสาํเรจ็รปู 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๖๖ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๙๑ 

  

๔๓. ศลิปะภาพพมิพ์ ตอนที� ๑๑ 

ภาพพิมพ์ว ัสดุผลิตภัณฑ์
สิ�งของ 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๖๗ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๙๒ 

  

๔๔. ศลิปะภาพพมิพ์ ตอนที� ๑๒ 

ภาพพิมพ์ดีดสีด้วยแปรง   
สฟีนั 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๖๘ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๙๓ 

  

๔๕. ศลิปะภาพพมิพ์ ตอนที� ๑๓ 

ภาพพมิพแ์กะไม ้ขาว-ดาํ 
ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๖๙ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๙๔ 

  

๔๖. ศลิปะภาพพมิพ์ ตอนที� ๑๔ 

ภาพพมิพแ์กะไมส้แีม่พมิพ์
แผ่นเดยีว 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๗๐ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๙๕ 

  

๔๗. ศลิปะภาพพมิพ์ ตอนที� ๑๕ 

ภาพพมิพ์เทคนิคผสมแนว
สรา้งสรรค ์(๑) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๗๑ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๙๖ 

  

๔๘. ศลิปะภาพพมิพ์ ตอนที� ๑๖ 

ภาพพมิพ์เทคนิคผสมแนว
สรา้งสรรค ์(๒) 

ส ีแสงอนิทร ์
  

  

  

วนัที�ยื�นจด   

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

๕ ก.ค. ๒๕๕๖ 

๒๙๑๙๗๒ 
ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๘๙๗ 

  

๔๙. เตาเผาเซรามกิขนาดเล็ก
แบบเคลื�อนย้ายและต่อ
ประกอบได ้

เด่น  รกัซอ้น 

  

  

 

 

 

วนัที�ยื�นจด     ๗ พ.ค. ๒๕๕๖ 

ไดร้บัเมื�อ       - 

เลขที�ขอจด    ๑๓๐๓๐๐๐๕๕๙ 

วิทยาเขตขอนแก่น 

คณะ
วิศวกรรม 
ศาสตร ์

๘ ๑. แขนกลทําความสะอาดฝา
รองนั �งชักโครกชนิดปรับ
หมนุได ้

ศกัดิ �ระว ี  ระวกีุล  

  

  

 

 

วนัที�ยื�นจด     ๔  พ.ค.  ๒๕๕๔ 

เลขที�ขอจด    ๑๑๐๓๐๐๐๔๙๓ 

ไดร้บัเมื�อ       ๑๐ ม.ค. ๕๕๕๖ 

เลขที�อนุสทิธบิตัร    ๗๗๗๗ 



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๖๕  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๔ แสดงรายชื�อผลงานที�จดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
ประเภทที�ขอจด 

หมายเหตุ สิทธิ 
บตัร 

อนุสิทธิ 
บตัร 

ลิข 
สิทธิ�  

  

๒. เบาะนั �งรถเข็นคนพิการ
คานเดี�ยวปรับมุมก้มเงย
ตามทางลาดชนั 

  

ศกัดิ �ระว ี  ระวกีุล 

  

  

 

 

วนัที�ยื�นจด     ๖ ก.ย. ๒๕๕๕ 

เลขที�ขอจด    ๑๒๐๓๐๐๑๐๐๗ 

ไดร้บัเมื�อ      ๑๐ ม.ค. ๕๕๕๖ 

เลขที�อนุสทิธบิตัร    ๗๗๗๘ 

  

๓. ฝารองนั �งชักโครกชนิด
ปรับหมุนได้ด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า 

 ศกัดิ �ระว ี  ระวกีุล    

  

  

  

 

 

วนัที�ยื�นจด     ๔  พ.ค.  ๒๕๕๔ 

เลขที�ขอจด    ๑๑๐๓๐๐๐๔๙๕ 

ไดร้บัเมื�อ      ๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

เลขที�อนุสทิธบิตัร    ๗๙๖๓ 

  

๔. เครื�องผลิตกระแสไฟฟ้า
จากคลื�นนํ�า  

ศกัดิ �ระว ี ระวกีลุ  
  

  

    

 

 

วนัที�ยื�นจด     ๕  เม.ย. ๒๕๕๔ 

เลขที�ขอจด    ๑๑๐๓๐๐๐๔๐๕ 

ไดร้บัเมื�อ      ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๖ 

เลขที�อนุสทิธบิตัร    ๘๑๕๘ 

  

๕. ถ่ านอัดแท่ งจากวัชพืช   
และกรรมวิธกีารผลิตถ่าน
อดัแท่ง 

วรุณทพิย ์ ฉตัรจุฑามณี 
  

   วนัที�ยื�นจด     ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖ 

ไดร้บัเมื�อ       - 

เลขที�ขอจด    ๑๓๐๓๐๐๐๒๔๔ 

  

๖. กรรมวธิกีารผลติผงสยี้อม
ธรรมชาต ิ

วรุณทพิย ์ ฉตัรจุฑามณี 
  

   วนัที�ยื�นจด     ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖ 

ไดร้บัเมื�อ       - 

เลขที�ขอจด    ๑๓๐๓๐๐๐๒๔๕ 

  

๗. เตียงผู้ป่วยป้องกันแผล   
กดทบั 

ศกัดิ �ระว ี ระวกีลุ 

  

  

   วนัที�ยื�นจด     ๕  มนีาคม  ๕๖ 

ไดร้บัเมื�อ       - 

เลขที�ขอจด    ๑๓๐๑๐๐๑๒๗๙ 

  

๘. เบาะนั �งรถเข็นสําหรับผู้
พิการท่อนล่างปรับขึ�นลง
แนวดิ�ง 

ศกัดิ �ระว ี ระวกีลุ 

  

  

   วนัที�ยื�นจด     ๒๖ ก.ค. ๕๖ 

ไดร้บัเมื�อ       ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๖ 
เลขที�ขอจด    ๑๓๐๓๐๐๐๘๖๔ 

เลขที�อนุสทิธบิตัร  ๘๕๒๕ 
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

คณะ
เทคโนโลยี 
อตุสาหกรรม

เกษตร 

๒ ๑. การพัฒนารูปแบบและ
วิธีการเลี�ยงกบตามแนว
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
(หนงัสอื) 

ทองยุ่น ทองคลองไทร 
  

  
 

  วนัที�ยื�นจด 

ไดร้บัเมื�อ   

เลขที�ขอจด  

๘ ม.ิย. ๒๕๕๕ 

๓๐ ม.ค. ๒๕๕๖ 

๒๘๖๕๙๔ 

ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ว.๓๐๗๙๙ 
  ๒. ลวดลายผ้า  (ออกแบบ

ผลติภณัฑ)์ 
สายญั พนัธส์มบรูณ์  

 
 

  

 

วนัที�ยื�นจด    ๕  มนีาคม  ๕๖ 

ไดร้บัเมื�อ       - 

เลขที�ขอจด    ๑๓๐๒๐๐๐๖๓๑ 

วิทยาเขตสกลนคร 

คณะ 
ทรพัยากร 
ธรรมชาติ 

๔ ๑. ไรนํ� าฟ้าจากนวัตกรรมสู่
เชงิพาณชิย ์

โฆษติ ศรภีธูร 
  

  

 

 วนัที�ยื�นจด     ๑ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

เลขที�ขอจด    ๒๙๒๙๕๓ 

ไดร้บัเมื�อ      ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๖ 

ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ส.๙๙๑๗ 

  

๒. การเพาะเลี�ยงไรนํ� าฟ้า : 
จากนวตักรรมสู่เศรษฐกิจ
สรา้งสรรค ์

โฆษติ ศรภีธูร 
ละออศร ีเสนาะเมอืง 
  

  

 

 วนัที�ยื�นจด     ๗ พ.ค. ๕๖ 

เลขที�ขอจด    ๒๙๒๓๔๐ 

ไดร้บัเมื�อ      ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๖ 

ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�  ว.๓๑๗๙๔ 
  

   

 

 

 

 



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๖๖  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๔ แสดงรายชื�อผลงานที�จดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน ชื�อเจ้าของผลงาน 
ประเภทที�ขอจด 

หมายเหตุ สิทธิ 
บตัร 

อนุสิทธิ 
บตัร 

ลิข 
สิทธิ�  

  

๓. โลชั �นเมา่ สุดารตัน์  สกุลค ู

  

  

   วนัที�ยื�นจด    ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖ 

ไดร้บัเมื�อ      - 

เลขที�ขอจด    ๑๓๐๓๐๐๐๕๐๗ 

  

๔. หมากเมา่สกลนคร สุดารตัน์  สกุลค ู

  

  

   วนัที�ยื�นจด    ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖ 

เลขที�ขอจด    - 
ไดร้บัเมื�อ      - 

ทะเบยีนขอ้มลูเลขที�   - 
คณะอตุสา
กรรมและ
เทคโนโลยี 

๖ ๑. ชุดมว้นลวดหนามของ
เครื�องประกอบลวดหนาม
แบบอตัโนมตั ิ

ไพรทลู ไชยวงศา 
สมพร  หงษ์กง  

  

  

  

  

 

 

วนัที�ยื�นจด    ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๕ 

เลขที�ขอจด   ๑๒๐๓๐๐๑๓๖๐ 

ไดร้บัเมื�อ     ๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๖ 

เลขที�อนุสทิธบิตัร    ๗๙๖๔ 

  ๒.  เครื�องอดัอาหารหยาบ ณรงค ์หชูยัภมู ิ

ไกรสทิธ ิวสุเพญ็ 

เฉลมิพล เยื�องกลาง 
เสมอใจ บุรนีอก 

ศศพินัธ ์วงศส์ุทธาวาส 
บญัช ี ลํ�าเลศิ 

ศรายุทธ พลสลีา  

  

  

  

  

 

 

วนัที�ยื�นจด    ๒๒ ม.ิย. ๒๕๕๓ 

เลขที�ขอจด    ๑๐๐๓๐๐๐๕๘๖ 

ไดร้บัเมื�อ     ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๖ 

เลขที�อนุสทิธบิตัร    ๗๘๘๖ 

  ๓. ชุดลดความตงึลวดแกน
ของเครื�องประกอบลวด
หนามแบบอตัโนมตั ิ

ไพรทลู  ไชยวงศา 
  

  

   วนัที�ยื�นจด    ๖  ธ.ค. ๒๕๕๕ 

ไดร้บัเมื�อ      ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๖ 
เลขที�ขอจด   ๑๒๐๓๐๐๑๔๗๗ 

เลขที�อนุสทิธบิตัร  ๘๒๗๓ 

  ๔. เครื�องประกอบลวดหนาม
แบบอตัโนมตั ิ

  

ไพรทลู  ไชยวงศา 
  

   วนัที�ยื�นจด    ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖ 

ไดร้บัเมื�อ     - 
เลขที�ขอจด  ๑๓๐๑๐๐๐๘๒๐ 

  ๕. อุปกรณ์ปลกูตน้กลา้ขา้ว
แบบมอืหมนุ 

สมพร  หงษ์กง   
อภลิกัษณ์  กะเสยีน 

นฐัวุฒ ิ สุ่ยวงษ์ 

ธวชัชยั  ไกรสนิ 

นพรตัน์  ไกรสนิ   

   วนัที�ยื�นจด    ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖ 

ไดร้บัเมื�อ      - 

เลขที�ขอจด   ๑๓๐๓๐๐๐๒๑๒ 

  

  

  ๖. เครื�องกลั �นนํ�ามนัหอม
ระเหยแบบเทอรโ์มไซฟอน 

นําพน  พพิฒัน์ไพบลูย ์

สณัหวจัน์ ทองแดง 
บญัชา ลํ�าเลศิ  

  

 

 

 วนัที�ยื�นจด    ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๖ 

ไดร้บัเมื�อ      - 

เลขที�ขอจด    ๑๓๐๑๐๐๔๐๖๑ 
วิทยาเขตสริุนทร ์

คณะ 
เกษตรศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๒ ๑. ขั �นบนัไดวน วนัเฉลมิ จนัทรช์ว่งโชต ิ

 

  

   วนัที�ยื�นจด    ๗ ก.พ. ๒๕๕๖ 

ไดร้บัเมื�อ      - 

เลขที�ขอจด   ๑๓๐๒๐๐๐๓๐๘ 

  ๒. ผลิตภัณฑ์เส้นไหมที�มีสี
ต่างๆ จากกระบวนการ
เลี�ยงไหมและกระบวนการ
ผลติผลติภณัฑด์งักล่าว 

จรีภทัร ์ จอดนอก  

  

  

   วนัที�ยื�นจด    ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖ 

ไดร้บัเมื�อ      - 

เลขที�ขอจด    ๑๓๐๓๐๐๐๕๐๖ 



ผลงานวิจัย / งานสรางสรรค ประจําป ๒๕๕๕
นําเสนอในท่ีประชุมสัมมนาทางวิชาการ ระดับชาติ นานาชาติ



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๖๘  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

สรปุรายชื�อผลงานวิจยั / งานสร้างสรรคที์�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวิชาการ ระดบัชาติ 
นานาชาติ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หน่วยงาน ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม 
ศนูยก์ลาง 
คณะบรหิารธุรกจิ ๒ - ๒ 
คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ ๒๕ - ๒๕ 
คณะศลิปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ๑ - ๑ 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์ - ๔ ๔ 

รวม ๒๘ ๔ ๓๒ 
วิทยาเขตขอนแก่น 
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม ๒ - ๒ 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ ๑๑ ๒ ๑๓ 

รวม ๑๓ ๒ ๑๕ 
วิทยาเขตกาฬสินธุ ์
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร ๑๕ ๓ ๑๘ 
คณะเทคโนโลยสีงัคม - - - 

รวม ๑๕ ๓ ๑๘ 
วิทยาเขตสุรินทร ์
คณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ๒๓ ๔ ๒๗ 
คณะเทคโนโลยกีารจดัการ ๑๕ - ๑๕ 

รวม ๓๘ ๔ ๔๒ 
วิทยาเขตสกลนคร 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี ๖ ๑๕ ๒๑ 
คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ ๑๑ ๙ ๒๐ 

รวม ๑๗ ๒๔ ๔๑ 

รวมทั �งหมด ๑๑๑ ๓๗ ๑๔๘ 
  



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๖๙  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

ศนูยก์ลางมหาวิทยาลยัทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
คณะ

บริหารธรุกิจ 
๒ ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
ของนักศึกษา สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยีราชมงคลอีสาน 

รัชดาภรณ ปนรัตนานนท การประชุ มวิ ช ากา ร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร า ชม งคล  ครั้ ง ที่  ๕  
(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๒. วิถีการดําเนินชีวิตและคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงาน
ทําความสะอาดในคณะบริหาร 
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน” 

ระบิล  พนภัย   การประชุมวิชาการระดับ 
ชาติ ประจําป ๒๕๕๕ 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖) 

 

คณะ 
วิศวกรรม 
ศาสตรแ์ละ 
สถาปัตย 
กรรศาสตร ์

๒๕ ๑. Effect of task-based learning 
on Agricultural Machinery 
Engineering Students’ 
English speaking ability at 
Rajamangala University of 
Technology Isan, Nakhon-
ratchasima 

Umapun Chiraporn การประชุ มวิ ช ากา ร
นานาชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ ๔ (๑๕ - ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๒. การเผาไหมนํ้�ามนัไบโดดเีซล
ในหัวพ่นไฟวัสดุพรุนชนิด
เมด็กลมอดัแนน  
(Combustion of Diesel Oil 

in the Packed-Bed Sphere 

Porous Burner (PSPB)) 

ทวศีลิป์ เลก็ประดษิฐ ์
คมเพช็ร อนิลา 
โสภณ สนิสรา้ง 
พพิฒัน์ อมตฉายา 
บณัฑติ กฤตาคม 

การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรม 
เครื�องกลแห่ประเทศ
ไทยครั �งที� ๒๖ จงัหวดั
เชียงราย  (๒๔- ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 

  ๓. ระบบความร้อนแบบทราน -
สไปเรชั �นในสภาวะคงที�โดย
ใช้วสัดุพรุนเซลลูลาร์เปิดที�มี
ค่าจํานวนรูต่อหนึ�งหน่วยนิ�ว 
(PPI) เท่ากบั ๓๙.๕  
(Steady State Transpiration 

Cooling System using 

Open-cellular Porous Media 

having Pore per Inches 

(PPI) of ๓๙.๕) 

โสภณ สนิสรา้ 
รตภิทัร แสงโชต ิ

บณัฑติ กฤตาคม 

พพิฒัน์ อมตฉายา 
รพพีงศ ์เปี�ยมสุวรรณ 

การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรม 
เครื�องกลแห่ประเทศ
ไทยครั �งที� ๒๖ จงัหวดั
เชียงราย  (๒๔- ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 

 

  



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๗๐  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๔. การพฒันากาํลงัของดนิเหนียว 
ผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์
ป ั �นใหมด่ว้ยเถา้ลอย  
(Strength development of 
Remolded CCR Stabilized 

Clay with Fly Ash) 

อภชิติ คาํภาหลา้  
จริายุทธ สบืสุข  
สุขสนัติ � หอพบิลูสุข 

วรีพนัธ ์ดสีวสัดิ � 
พงษ์พฒัน์ บุรวงค ์

การประชุมวิชาการ
คอนกรตีประจําปี ครั �ง
ที� ๘ Annual Concrete 

Confernce ณ โรงแรม 
อมารี  ออคิดพัทยา 
จังหวัดชลบุรี (๒๒ - 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 

  ๕. การทดสอบคอนกรีตอัดแรง
สําเร็จรูปแบบต่อเนื�องที�ถูก
เสริมรอยต่อเนื�องที�ถูกเสริม
รอยต่อเพิ�มด้วยลวดเกลียว
อดัแรง  
(EXPERIMENTAL INVES-

TIGATION ON CONTINUOUS 
PRECAST PRESTRESSED 

CONCRETE BEAMS HAVING 

EXTRA JOINT REINFORCE-

MENT WITH PRESTRESSED 
STRANDS ) 

จกัษดา ธาํรงวุฒ ิ

สทิธชิยั แสงอาทติย ์

กรรณ  คาํลอื 

การประชุมวิชาการ
คอนกรตีประจําปี ครั �ง
ที� ๘ Annual Concrete 
Confernce ณ โรงแรม 
อมารี  ออคิดพัทยา 
จังหวัดชลบุรี (๒๒ - 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 

  ๖. คุณสมบัติพื�น ฐานของดิน
เหนียวผสมกากแคลเซียม 
คารไ์บดแ์ละเถา้ลอยป ั �นใหม ่ 
(BASIC PROPERTIES OF 

REMOLDED CALCILUM 
CARBIDE RESIDUE-FLY 
ASH STABILIZED CLAY) 

อภชิติ คาํภาหลา้  
สุขสนัติ �  หอพบิลูสุข 
นิยม  กจิหนองสรวง 
นิธวิทิย ์ คาํยา 
จริายุทธ  สบืสุข 

การประชุมวิชาการ
คอนกรตีประจําปี ครั �ง
ที� ๘ Annual Concrete 
Confernce ณ โรงแรม 
อมารี  ออคิดพัทยา 
จังหวัดชลบุรี (๒๒ - 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 

  ๗. อิทธิพลเปียกสลับแห้งต่อ
กําลังอัดแกนเดียวของดิน
เหนียวผสมกากแคลเซียม 
คารไ์บดแ์ละเถา้ลอย  
(INFLUENCE OF WET-DRY 

CYCLES TO UNCONFINED 

COMPRESSIVE STRENGTH 

OF CALCIUM CARBIDE 
RESIDUE-FLY ASH 

STABILIZED CLAY ) 

ภาสกร เฮงตระกลู 

สุพจน์ เดชบุญ 

สมชาย ตงัคโนภาส 

อภชิติ คาํภาหลา้  
สุขสนัติ � หอพบิลูสุข 

จริายุทธ สบืสุข 

การประชุมวิชาการ
คอนกรตีประจําปี ครั �ง
ที� ๘ Annual Concrete 

Confernce ณ โรงแรม 
อมารี  ออคิดพัทยา 
จังหวัดชลบุรี (๒๒ - 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 

  ๘. กา ร ทํ า เ ว ล าที� ใ ช้ ใ น ก า ร
อบแหง้โดยใชแ้บบจาํลองเอม
พีรีคัลแบบจําลองโครงข่าย
ประสาทเทยีม 

ปฏวิตั ิ วรามติร 
บณัฑติ กฤตาคม  
โสภณ สนิสรา้ง 

การทาํเวลาที�ใชใ้นการ
อ บ แ ห้ ง โ ด ย ใ ช้
แบบจําลองเอมพีรีคลั
แบบจําลองโครงข่าย
ประสาทเทียม (ตุลาคม  
๒๕๕๕) 

 



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๗๑  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๙. การศกึษาเชงิทดลองคุณสมบตั ิ
การเป็นฉนวนความร้อนไหล
ของวัสดุพรุนชนิดเซลลูล่าร์
เปิดคอรไ์รทแ์ผ่นคู่ 

ธรีะ ฮวบขนุทด  
อมรทศัน์ จั �วแจ่มใส  
บณัฑติ กฤตาคม  
ปรชีา ขนัตโิกมล 

การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรม 
เครื�องกลแห่ประเทศ
ไทยครั �งที� ๒๖ จงัหวดั
เชียงราย (ตุลาคม 
๒๕๕๕) 

 

  ๑๐. การเผาไหมนํ้�ามนัไบโอดเีซล
ในหัวพ่นไฟวัสดุพรุนชนิด
เมด็กลมอดัแน่น 

พพิฒัน์ อมตฉายา  
บณัฑติ  กฤตาคม 

การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรม 
เครื�องกลแห่ประเทศ
ไทยครั �งที� ๒๖ จงัหวดั
เชีย ง ร าย  ( ตุ ล าคม
๒๕๕๕) 

 

  ๑๑. การนําและการแผ่รงัสีความ
รอ้นที�เกดิขึ�นพรอ้มกนัในวสัดุ
พรุนเม็ดกลมอัดแน่นชนิด
ทองเหลอืง 

พพิฒัน์ อมตฉายา  
บณัฑติ  กฤตาคม 

การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรม 
เครื�องกลแห่ประเทศ
ไทยครั �งที� ๒๖ จงัหวดั
เชีย ง ร าย  ( ตุ ล าคม  
๒๕๕๕) 

 

  ๑๒. Initial Study on Synthetics 

Fly Ash with Rice Husk 

Ash and Expaned Perlite 

Geopolymer 

ชุดาภคั  เดชพนัธ ์ The ๔th KKU Inter-

national Engineering 

Conference ๒๐๑๒ (๑๐ - 
๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๕) 

 

  ๑๓. การเปรยีบเทียบแบบจําลอง
การอบแหง้แบบจําลองเอมพี
รคีลักบัแบบจําลองโครงข่าย
ประสาทเทยีมสําหรบัการทํา
พฤตกิรรมการอบแหง้ 

ปฏวิตั ิ วรามติร The ๕th  Thaitiond 

Renewble Enerry For 

Community Conference 
(๑๘  - ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๕) 

 

  ๑๔. Investigated of Radiation 

Heat Flux from the Ges 

Opened-cell 

บณัฑติ กฤตาคม การประชุมวชิาการ ๑๐th 

Eco-Energy and 

Materials Science 

and Engineering Sym-

posium  มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี (๕ - ๘ 
ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

 

  ๑๕. A Prediction of Banana 

Drying Behavior Using 

Empirical Model and 

Artificial Neural Network 

Model 

ปฏวิตั ิวรามติร การประชุมวชิาการ ๑๐th 

Eco-Energy and 

Materials Science 

and Engineering Sym-

posium  มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี (๕ - ๘ 
ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

 



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๗๒  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๑๖. หวัพ่นไฟวสัดุพรุนชนิดเม็ด
กลมอดัแน่นที�ใช้แอลพจีเีป็น
เชื�อเพลงิ 

บณัฑติ  กฤตาคม งานประชุมวิชาการ
พ ลั ง ง า น สู่ ชุ ม ช น
ประเทศไทยครั �งที� ๕  
(๑๘  - ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๕) 

 

  ๑๗. เตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน
แบบวัสดุพ รุ นชนิ ด โลห ะ
เซลลลู่าร ์

บณัฑติ  กฤตาคม งานประชุมวิชาการ
พ ลั ง ง า น สู่ ชุ ม ช น
ประเทศไทยครั �งที� ๕  
(๑๘  - ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๕) 

 

  ๑๘. การประยุกต์ใชก้ารบ่มแขง็ใน
การเพิ�มความแขง็แรงและค่า
ความแขง็งานหล่อเงนิสเตอร์
ลงิ ๙๒๕ ที�ผ่านการหล่อหลอม
โดยเปลวไฟแก๊ส 

วรรณา หอมจะบก  
ณรงคศ์กัดิ � ธรรมโชต ิ 
นฤดม ทาด ี

การประชุมวิชาการ
เพื�อการพัฒนาด้าน
วจิยัอย่างยั �งยนื  (๒๕ 
- ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

 

  ๑๙. ผลของการประยุกต์เอ็นโค๊ด
เดอรแ์ละดโีค๊ดเดอร์เพื�อสรา้ง
ระบบบสัต่อการควบคุมแบบ
ต่างๆ 

ธรรมกร ครองไตรภพ การประชุมวชิาการของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศ
าสตร์ ครั �งที� ๕๑ (๕-๗ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖) 

 

  ๒๐. การศึกษาประสิทธิผลของ
การใช้บนัทึกการเรียนรู้ว ิชา
สถาปตัยกรรมไทย 

กาญจนา ตนัสุวรรณรตัน์ การประชุมวิชาการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ครั �งที� ๕ (๑๕- 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๒๑. ผลกระทบของอุณหภูมินํ� า
ป้ อ น ต่ อ ก า ร แ ข็ ง ตัว ข อ ง
นํ�าแขง็หลอด 

รพพีฒัน์ ลาดศรทีา 
ณฐัดนย ์พรรณุเจรญิวงษ์ 

การประชุมวิชาการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ครั �งที� ๕ (๑๕- 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๒๒. การศึกษาปจัจัยที�ส่งผลต่อ
การอบแห้งขิงด้วยเครื�อง
อบแห้งแบบลมร้อนร่วมกับ
รงัสอีนิฟาเรด 

รพพีฒัน์ ลาดศรทีา 
ณฐัดนย ์พรรณุเจรญิวงษ์ 

การประชุมวิชาการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ครั �งที� ๕ (๑๕- 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๒๓. การออกแบบและพัฒนา
เทคโนโลยีการอบแห้งแบบ
พ่นฝอยมาแปรรูปสําหรับ   
การผลติผงเกลอื 

รพพีฒัน์ ลาดศรทีา 
ณฐัดนย ์พรรณุเจรญิวงษ์ 

การประชุมวิชาการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ครั �งที� ๕ (๑๕- 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๒๔. การออกแบบและสรา้งเครื�อง
แลกเปลี�ยนความร้อนแบบ
เปลือกและท่ อ เพื� อ ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรมการผลตินํ�าแขง็
หลอด 

รพพีฒัน์ ลาดศรทีา 
ณฐัดนย ์พรรณุเจรญิวงษ์ 

การประชุมวิชาการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ครั �งที� ๕ (๑๕- 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

 



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๗๓  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๒๕. การศึกษาผลกระทบของ
รูปทรงตวัดูดรงัสใีนเครื�องทํา
อากาศร้อนพลังง านแสง 
อาทติย ์

รพพีฒัน์ ลาดศรทีา 
ณฐัดนย ์พรรณุเจรญิวงษ์ 

การประชุมวิชาการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ครั �งที� ๕ (๑๕- 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

 

คณะ 
ศิลปกรรม

และออกแบบ 
อตุสาหกรรม 

๔ ๑. การพัฒนาเนื�อดินและการ
เคลอืบเครื�องป ั �นดินเผาด่าน
เกวยีน จงัหวดันครราชสมีา 

เด่น รกัซอ้น การประชุมวิชาการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ครั �งที� ๕ (๑๕- 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

 

คณะ 
วิทยาศาสตร ์
และศิลป
ศาสตร ์

๔ ๑. Computer-aided detection 

of clustered microcalcification 

in mammograms using 

histogram stretching and 

modifie d standard deviation 

method 

อรยิะ  นามวงศ ์  The International 

Conference on Multi-

disciplinary Research 

๒๐๑๒, November ๑-
๓, ๒๐๑๒, Universiti 

Sains Malaysia, Pulau, 

Pinang, Malaysia.  (๑ - 
๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๕) 

  ๒. Computer-aided detection 

of clustered calcification 

using image morphology 

อรยิะ นามวงศ ์  การประชุมวิชาการ
นานาชาต ิมหาวทิยาลยั 
แม่ฟ้าหลวงประจําปี 
๒๕๕๕ (๒๙ - ๓๐ 
พฤศจิกายน  และ  ๑ 
ธนัวาคม  ๒๕๕๕) 

  ๓. Converting Agro By-Products 

For Sustainable Llivestock 

Production 

C. Yuangklang  International Con-

ference on Sustainable 

Animal Agriculture for 

Developing Countries, 

Lanzhou China หน้า 
๔๙-๕๔ (๒๗-๓๑ July 

๒๐๑๓) 
  ๔. Effect of Fairy shrimps in 

layers diet on production 

performance and yolk 

colour of egg 

K. Vasupen 

S. Wongsuthavas 

S. Bureenok 

B. Saenmahayak 

K. Ampaporn 

K. Sriputorn 

C. Yuangklang 

 International Con-

ference on Sustainable 

Animal Agriculture for 

Developing Countries, 

Lanzhou China หน้า 
๔๔๘-๔๕๒ (๒๗-๓๑ 
July ๒๐๑๓) 

 
 

 

      



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๗๔  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 
 

วิทยาเขตขอนแก่น 
คณะ 

ครศุาสตร ์
อตุสาหกรรม 

๒ ๑. โครงการวจิยัและพฒันาการ
ท่องเที�ยวแบบยั �งยืนที�หาด
บางแสน ๒ อุบลรตัน์       จ.
ขอนแก่น 

จวงจนัทร ์ชูก้า้น 

ภาณุวฒัน์ ทรพัยป์รุง 
วนัชยั มโนคุน้ 

นทยา  กมัพลานนท ์

ณตัฐิากร ชกูา้น 

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “วิทยาการ
จดัการวชิาการ” ๒๐๑๓ 
ณ โรงแรมดุสติ ไอร์แลนด ์
รสีอรท์ จงัหวดัเชยีงราย 
(๑๑ มกราคม  ๒๕๕๖) 

 

  ๒. เครื�องทํานํ�าอุ่นพลงังานแสง 
อาทติยแ์บบประหยดั 

คมสนั วงศว์รีขนัธ ์
ประณต แกว้ทอง 
เขษมพงษ์ สงสอน 

วารสาร มทร.อีสาน ปี
ที� ๖ ฉบบัที� ๑ มกราคม 
- มิถุ น  ๒๕๕๖  หน้ า 
๓๗-๔๙ (มกราคม - 
มถุิน ๒๕๕๖) 

 

คณะ 
วิศวกรรมศา

สตร ์

๑๓ ๑. The Comparison of Ergo-

nomics Postures Assess-

ment Methods in Rubber 

Sheet Production 

ปญัญา วนิทะไชย  The IEEE Interna-

tional Conference on 

Industrial Engineering 

and Engineering 

Management ( ๑ ๐ -
๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

  ๒. The Distribution of Pre-

cipitable Water Vapor in 

the Atmosphere of Thailand 

สายนัต์ โพธิ �เกตุ  ๔ th International 

Science, Social Science, 

Engineering and 

Energy Conference 

๒๐๑๒ (๑๑-๑๔ ธนัวาคม 
๒๕๕๕) 

  ๓. Coolant Oil Treatment Set ประสาท ภปูรื�ม การประชุมวิชาการ
เครอืข่ายงานวศิวกรรม 
อุตสาหการ ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑๗-๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 

  ๔. การศกึษาการกระจายตวัของ
ความหนาแน่นของอนุภาค
ของแขง็เฉลี�ย 

เอกวุฒ ิแสนคาํวงษ์ การประชุมเครือข่าย
วิศวกรรมเครื�องกล
แห่งประเทศไทย ครั �ง
ที� ๒๖ (๒๔-๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๕) 

 

  ๕. การศึกษาการไหลในทาง
ออกแบบของระบบฟลูอิดไดซ์ 
เบดแบบหมนุเวยีน 

นาฏนลนิ จนัลาเศษ การประชุมเครือข่าย
วิศวกรรมเครื�องกล
แห่งประเทศไทย ครั �ง
ที� ๒๖ (๒๔-๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๕) 

 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๗๕  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๖. The Cooling Capacity of 

the Tubular-Ice by Installing 

a Heat Exchanger (H/X) 

ณฐัดนย ์พรรณุเจรญิวงษ์ ME-NETT๒๖         
ณ จงัหวดัเชยีงราย 

(ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 

  ๗. Design and development 

of sugarcane and corn 

cutting machine dairy cow 

ณฐัดนย ์พรรณุเจรญิวงษ์ ME-NETT๒๖         
ณ จงัหวดัเชยีงราย 
(ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 

  ๘. A Design and Evaluate the 

Feeding Mechanism of 

Automatic Sugarcane Trans- 

planter 

ณฐัดนย ์พรรณุเจรญิวงษ์ ME-NETT๒๖        
ณ จงัหวดัเชยีงราย 
(ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 

  ๙. การคาํนวณการลดลงของรงัสี
ดวงอาทติย์เนื�องจากของฝุ่น
ละอองในบรรยากาศ 

สายนัต์ โพธิ �เกตุ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 

(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๐. การพฒันาเครื�องอบแห้งขา้ว 
เปลอืกแบบถงัหมุนประหยดั
พลงังานโดยระบบนําลมรอ้น
ไหลกลบั 

ภานุวฒัน์ ทรพัยป์รุง การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 

(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๑. การพฒันาเครื�องลา้งและแยก
ไขมนัจากนํ�ามนัสบู่ดาํ 

ภานุวฒัน์ ทรพัยป์รุง การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 

(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๒. การศกึษาใบพดักงัหนัลม กนัญา โกสุมภ ์ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 

(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๓. การศกึษาและออกแบบใบมดี
สํ าหรับย่ อยวัสดุ เหลือ ใช้   
จากขา้ว 

กนัญา โกสุมภ ์ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 

(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
คณะ 

เทคโนโลยี 
อตุสาหกรรม

เกษตร 

๑๘ ๑. Return from Commercial 

Grass Production of Small 

Holder Farmers in Kalasin 

Province 

รชันวีรรณ วรจนิดา  การประชุมวิชาการ
นานาชาตมิหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล 
ครั �งที� ๔ (๑๕ - ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖) 



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๗๖  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๒. Extracted Gynostemma Pen-

taphylum Makino Supplemen-

tation in Freezing Media 

Promoted Plasma Mem-

brane Integrity, Acrosome 

Integrity and Viability of 

Frozen-Thawed Boar Semen 

during Summer Months 

Jakrit Yaeram  การประชุมวิชาการ
นานาชาตมิหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล 
ครั �งที� ๔ (๑๕ - ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

  ๓. Fermented cassava for 

higher protein resoures in 

animal feed 

Sootsuwan K 

Chaiyarak P 

Bunyaluk D 

Sirisantimethkom L 

Saisemsang P 

Vrachinda R 

Teerakun M 

Yamada M 

 The Final Joint Seminar 

of Asian Core Program  
(November ๑๘ - ๒๐, 

๒๐๑๒) 

  ๔. ผลของระบบการเลี�ยงโคนม
อนิทรยี์ต่อปรมิาณกรดไขมนั
และไวตามนิในน้านม 

ศกัดิ �ชานนท ์คาํแกว้ 
นนัทยิา สุวรรณปญัญา 
ชาํนาญวทิย ์พรมโคตร 

การประชุมวชิาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดบัชาต ิครั �งที� ๑ และ
สั ม ม น า วิ ช า ก า ร   
ร าช มงค ล  สุ ริน ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๒๖ (๒๑ - ๒๒ 
มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๕. ผลของกระบวนการผลิตชา
ใ บ ย่ า ต่ อ คุ ณ ภ า พ ท า ง
กายภาพและการต้านอนุมูล
อสิระ 

พนอจติ นิตสิุข 

กรรณกิาร ์หว้ยแสน 

หนูเดอืน สาระบตุร 
สุพตัรา ภอูาลยั 

การประชุมวชิาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดบัชาต ิครั �งที� ๑ และ
สั ม ม น า วิ ช า ก า ร   
ร าช มงค ล  สุ ริน ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๔๔ - ๔๙ (๒๑ - 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

 
 
 
 

      



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๗๗  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๖. ผลของอุณหภูมบิ่มและระยะ 
เวลาบ่มต่อสมบตัทิางกายภาพ 
และเคมขีองขา้วฮางงอกจาก
ขา้วเหนียวพนัธุ ์กข๖ 

กรรณกิาร ์หว้ยแสน 

จริะพนัธ ์หว้ยแสน 

หนูเดอืน สาระบตุร 

การประชุมวชิาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดบัชาต ิครั �งที� ๑ และ
สั ม ม น า วิ ช า ก า ร   
ร าช มงค ล  สุ ริน ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๖๖ - ๗๓ (๒๑ - 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๗. ผลของกระบวนการผลิตต่อ
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
ในขา้วเหนียวดาํ งอกชนิดผง 

พนอจติ นิตสิุข๑, 

กรรณกิาร ์หว้ยแสน๑, หนู
เดอืน สาระบุตร๑, พนิดา 
วงศป์รดี๑ี, 

จติตะวนั กุโบลา๑, สุพตัรา 
ภอูาลยั๑ 

การประชุมวชิาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดบัชาต ิครั �งที� ๑ และ
สั ม ม น า วิ ช า ก า ร   
ร าช มงค ล  สุ ริน ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๕๐๕ (๒๑ - ๒๒ 
มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๘. ผลของการหมักต่อสมบัต ิ
ทางกายภาพ  เคมี และกา
ยอมรับของผู้บริโภคต่อชา   
ใบมะนาวโห่ 

หนูเดอืน สาระบตุร 
กรรณกิาร ์หว้ยแสน 

อนนัต์ พนัธพ์บิลูย ์

พนอจติ นิตสิุข 

จติตะวนั กุโบลา 
จริาพร ธาตุด ี

ทารกิา นาสมโภชน์ 

การประชุมวชิาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดบัชาต ิครั �งที� ๑ และ
สั ม ม น า วิ ช า ก า ร   
ร าช มงค ล  สุ ริน ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๕๐๖ - ๕๑๑ (๒๑ 
- ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๙. บิสกิตข้าวกล้องเสริมผงผัก
และผลไมส้่วนเหลอืจากการ
สกดัน้าผกัและผลไม ้

กรรณกิาร ์หว้ยแสน 

หนูเดอืน สาระบตุร 
ชาญณรงค ์ชมนาวงั 
นงคราญ ภชูมศร ี
ปรญีา บุญเสนาะ 

การประชุมวชิาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดบัชาต ิครั �งที� ๑ และ
สั ม ม น า วิ ช า ก า ร   
ร าช มงค ล  สุ ริน ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๕๑๒-๕๑๙ (๒๑- 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๗๘  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๑๐. การเตรยีมแผ่นฟิล์มสปาจาก
ยางพารา 

สายญั พนัธส์มบรูณ์ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๑. การพฒันากระบวนการยอ้มสี
ธรรมชาตเิพื�อยกระดบัคุณค่า
ของผ้าทอบา้นโพนแพง ตําบล 
ดินจี� อําเภอคําม่วง จงัหวัด
กาฬสนิธุ ์

สายญั พนัธส์มบรูณ์ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๒. วธิกีารเตรยีมและการอบแหง้
ต่อสมบัติทางกายภาพและ
เคมขีองขา้วฮางงอก จากขา้ว
พนัธุข์าวดอกมะล ิ๑๐๕ 

กรรณกิาร ์หว้ยแสน การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๓. ลกัษณะเด่นของข้าวเหนียว
เขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ที�เป็น
สิ�งบ่งชี�ทางภมูศิาสตร ์

กรรณกิาร ์หว้ยแสน การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๔. สมบตัิทางกายภาพและการ
ยอมรบัของผู้บรโิภคต่อขนม
ปุยฝ้ายเติมผงสมีะนาวโห่ที�มี
มอลโทเดก็ซ์ทรนิต่างกนั 

หนูเดอืน สาระบตุร การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๕. ผลของการเสริมไลโครปีน
จากฟกัข้าวต่อคุณภาพของ
ผลติภณัฑน์กัเกต็ไก่ 

จติตะวนั กุโบลา การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๖. กระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมเพื�อผลติขา้วเหลอืง 
๑๑ ปลอดสารพษิ บา้นโคกล่าม 
ตําบลดงลงิ อําเภอกมลาไสย 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์

วชัรนิทร ์สราวชิ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๗. การพฒันาฝูงพ่อแม่พนัธุ์ไก่
พื�นเมอืงไทยพนัธุช์ ีดว้ยดชันี
การคดัเลอืก 

สุจติรา สราวชิ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๗๙  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๑๘. ผลของสารโคลชชินีต่อลกัษณะ 
ทางสณัฐานของสบู่ดาํ 

อรวรรณ รกัสงฆ ์ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

 

วิทยาเขตสริุนทร ์
คณะ 

เกษตรศาสตร ์
และ

เทคโนโลยี 

๒๗ ๑. Potential health-promoting 

propeirties of native 

Australian herbs 

Karunrat Sakulnarmrat    

Izabela Konczak 

 การประชุมวิชาการ
นานาชาตมิหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล 
ครั �งที� ๔ (๑๕ - ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

  ๒. Effects of Different Stocking 

Density on Growth Per-

formance and Economic 

Returns of Mekong Giant 

Catfish (Pangasianodon  

gigas) Raised in Small-

Scale Cage Culture 

Kritima  Saowakoon 

Samnao  Saowakoon 

 การประชุมวิชาการ
นานาชาตมิหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล 
ครั �งที� ๔ (๑๕ - ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

  ๓. Effects of Different Stocking 

Density on Growth Per-

formance and Economic 

Returns of River Snail 

(Filopaludina martensi) 

Raised in Small-Scale 

Cage Culture 

สาํเนาว ์เสาวกลู   การประชุมวิชาการ
นานาชาตมิหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล 
ครั �งที� ๔ (๑๕ - ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

  ๔. Effects of Different Stocking 

Density on Growth Per-

formance of Three – spot 

gourami (Trichogaster 

trichopterus) in fiberglass 

Tank 

Sirirat Utaiwat  

Samnao Saowakoon 

 การประชุมวิชาการ
นานาชาตมิหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล 
ครั �งที� ๔ (๑๕ - ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

  ๕. สื�อศกึษาบนัเทิงเพื�ออนุรกัษ์
วฒันธรรมจงัหวดัสุรนิทร์ดว้ย
แอนนิเมชนัสามมติ กรณีศกึษา 
เรอืมอมัเร 

วจิติรา  โพธสิาร มนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคม 
ศาสตร์ มมส. การวจิยั
สู่ประชาคมอาเซียน 
(๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 

  ๖. การศกึษาผลการใชร้ะบบ
ตดิตามโครงงานนกัศกึษา
สาขาวชิาเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร ์

วจิติรา  โพธสิาร มนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคม 
ศาสตร์ มมส. การวจิยั
สู่ประชาคมอาเซียน 
(๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๘๐  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๗. การพฒันาระบบประเมนิผล
การจดัการเรยีนการสอนผ่าน
ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

อลงกรณ์  อมัพุช การประชุมวิชาการ 
การบริหารและการ
จดัการ ครั �งที� ๘  (๑๒  
ตุลาคม  ๒๕๕๕) 

 

  ๘. Performance analysis of a 

combined ejector-vapour 

compression refrigeration 

system for automotive air 

conditioning application 

ณฎัฐ์ธนนั กรีตญิาดาธนภทัร ๑๐th Eco-Energy and 

Materials Science and 

Engineering Sympo-

sium (๕ - ๘ ธนัวาคม 
๒๕๕๕) 

 

  ๙. การพฒันาการสกัดแป้งเท้า 
ยายมอ่มและการทดแทนแป้ง
สาลใีนการผลติเคก้ชฟิฟอน 

จนัทรเ์ฉดิฉาย สงัเกตุกจิ 

พชัราภรณ์ แสงโยจารย ์

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๗๔ - ๘๐ (๒๑ -
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๑๐. รถไฟฟ้าตน้แบบขนาดเลก็ ปิยะวฒัน์ ศรธีรรม 

เฉลมิศกัดิ � ลี�ตระกลู 

วลิกัษณ์นาม ผลเจรญิ 

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๘๑ – ๘๗ (๒๑ -
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๑๑. การพัฒนาเครื�องคั �ว เมล็ด
ทานตะวนักึ�งอตัโนมตั ิ

ปิยะวฒัน์ ศรธีรรม 

วลิกัษณ์นาม ผลเจรญิ 

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๑๑๒–๑๒๐ (๒๑- 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๘๑  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๑๒. การเปรียบเทียบสมรรถนะ
ของเครื�องยนต์ SI ที�ใช้เชื�อ 
เพลงิผสมเมทานอล 

วลิกัษณ์นาม ผลเจรญิ 

ปิยะวฒัน์ ศรธีรรม 

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๑๗๐–๑๗๕ (๒๑- 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๑๓. สรุปวิธีการสอนที�มีผลต่อ
พฒันาการของนกัศกึษา 

วรวรรณ ศรตีะลานุกค ์ การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๒๖๖-๒๗๗ (๒๑- 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๑๔. เครื�องอดัเมด็ปุ๋ ยอนิทรยี ์ วฒันา ภารตันวงศ ์

วลิาวลัย ์บุญศร ี
การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๔๘๗ (๒๑- ๒๒ 
มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๑๕. เครื�องขุดหลุมยางพาราพ่วง
ทา้ยรถแทรกเตอร ์

วลิาวลัย ์บุญศร ี
ศริชิยั เสาะรส 

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๔๘๘ (๒๑- ๒๒ 
มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๘๒  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๑๖. เครื�องสบัหวัมนัสาํปะลงั ศริชิยั เสาะรส 

วลิาํวลัย ์บุญศร ี
การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๔๘๙ (๒๑- ๒๒ 
มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๑๗. เครื�องอดัแท่งเชื�อเพลงิ ชยัวฒัน์ บุญน้อย 

วลิาวลัย ์บุญศร ี
การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๔๙๐ (๒๑- ๒๒ 
มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๑๘. ระบบจดัการคะแนนการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักศึกษา กรณ ี
ศกึษาคณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วทิยาเขตสุรนิทร ์

อนุชาต ิอุดมศลิป์ 

อภนินัทร ์ทองอม้ 

อลงกรณ์ อมัพุช 

อญัวณ์ี ไชยวชริะกมัพล 

ศกัดิ �ชาญ เหลอืงมณโีรจน์ 

นิพนธ ์พมิพเ์บา้ธรรม 

วภิาสทิธิ � หริญัรตัน์ 

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๕๒๘-๕๓๔ (๒๑- 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๑๙. ศึกษาแนวทางการปรบัปรุง
ภูมทิศัน์ เพื�อพฒันาเป็นแหล่ง 
ท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ กรณ ี
ศึกษา : พื�นที�มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วทิยาเขตสุรนิทร ์

สรินิาถ สวุนิทรากร 
สมชญา ศรธีรรม 

วสา วงศส์ุขแสวง 
ศริริกัษ์ ธจิติตงั ฟอสเตอร ์

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๕๓๕ (๒๑- ๒๒ 
มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๘๓  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๒๐. แนวทางการปรบัปรุงภูมทิศัน์
เพื�อกจิกรรมนนัทนาการเกาะ
เสด็จประพาส มทร.อีสาน 
วทิยาเขตสุรนิทร ์

สมชญา ศรธีรรม 

สรินิาถ สวุนิทรากร 
วสา วงศส์ุขแสวง 

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๕๓๖-๕๔๕ (๒๑- 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๒๑. เครื�องอบแหง้ดว้ยลมรอ้น ประทปี ตุม้ทอง 
นฤทธิ �วาดเขยีน 

ณชิาภา สารธยิากุล 

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๕๕๒-๕๕๙ (๒๑- 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๒๒. ผลของอุณหภูมิและความ   
เ ร็วลมต่อจลนพลศาสตร์   
การอบแหง้ ไขน้่าดว้ยเทคนิค
ฟลอูดิไดเซชนั 

อภสิทิธิ � ศรวีเิศษ 

กติตพิงษ์ เหลาซื�อ 

วุฒนินัท ์จนัทกุล 

สุเมธ สกุลสม 

กววีฒัน์ ยอดเยี�ยม 

ประทปี ตุม้ทอง 

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๕๖๐-๕๖๙ (๒๑- 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๒๓. ผลของอุณหภูมิและความ   
เ ร็วลมต่อจลนพลศาสตร์   
การอบแห้งข้าวกล้องงอก
ดว้ยลมรอ้น 

ประทปี ตุม้ทอง 
นฤทธิ � วาดเขยีน 

ณชิาภา สารธยิากุล 

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๕๘๐-๕๘๘ (๒๑- 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๘๔  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๒๔. การใช้พืชอาหารสัตว์หมัก
เลี�ยงหมหูลุมอนิทรยี ์

สุทธศิกัดิ �  แกว้แกมจนัทร ์ การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๖๘๙ (๒๑ - ๒๒ 
มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๒๕. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
กลอ้งงอกสมนุไพร 

จนัทรเ์ฉดิฉาย สงัเกตุกจิ 

รษกิา วชัรารตัน์ 

ณฐัรดา จา ปาม ี

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๖๙๙-๗๐๕ (๒๑ - 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๒๖. การออกแบบและสร้างรถตดั
หญ้าควบคุมระยะไกลด้วย
คลื�นวทิยุ 

ปิยะวฒัน์ ศรธีรรม การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๒๗. พธิีกรรมและความเชื�อเกี�ยว 
กับช้า งของหมอช้างและ
ควาญช้างในประเทศไทย
(ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ) 

สุทธศิกัดิ � แกว้แกมจนัทร ์ การประชุมวชิาการ
มหาวทิยาลยัเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

คณะ
เทคโนโลยี
การจดัการ 

๑๕ ๑. การพฒันาสื�อมลัติมเีดยีเรื�อง
วินัยในการใช้คอมพิวเตอร์  
สําหรับนักศึกษาระดับอุดม 
ศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโน-
โลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขต
สุรนิทร ์

รตันา สุมขนุทด 

อุมาพร ไชยสงู 
การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๖๗๓-๖๘๒ (๒๑ - 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๘๕  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๒. การวิจยัและพฒันาบทเรียน
มัลติมีเดียวิชาเคมีอินทรีย์
สําหรบันักศึกษาปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัย เทคโน โลย ี  
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรนิทร ์

จนัทมิา คงจนัทร ์
เฉลมิพล คงจนัทร ์
โกเมท จนัทรสมโภชน์ 

สนัต ิครองยุทธ 

ปิยะนารถ อรรคไกรสหี ์

วราลกัษณ์ คาํเนตร 

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๖๙๐-๖๙๘ (๒๑ - 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๓. การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
วิชาการการดํารงชีวิตแบบ
เศรษฐกจิพอเพยีงตามวถิไีทย 
สาํหรบันักศกึษา มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วทิยาเขตสุรนิทร ์

เฉลมิพล คงจนัทร ์
จนัทมิา คงจนัทร ์
โกเมท จนัทรสมโภชน์ 

ภรณ ีหลาวทอง 
ทารกิา รตันโสภา 
อารยา องึไพบลูย ์

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๗๕๔-๗๕๙ (๒๑ - 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๔. ปจัจัย เชิงสาเหตุของผลิต
ภาพการวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัย เทคโน โลย ี  
ราชมงคล 

จนัทมิา คงจนัทร ์
เฉลมิพล คงจนัทร ์
ภรณ ีหลาวทอง 
ทารกิา รตันโสภา 
อารยา องึไพบลูย ์

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๗๖๓-๗๖๘ (๒๑ - 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๕. การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
การวิจัยในชันเรียนสําหรับ
บุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโน-
โลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขต
สุรนิทร ์

เฉลมิพล คงจนัทร ์
จนัทมิา คงจนัทร ์
โกสยี ์มพีรอ้ม 

ชยัพร ตรกีิ�ง 

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๗๖๙-๗๗๕ (๒๑ - 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๘๖  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๖. การ ถ่ ายทอดองค์ความรู ้  
การวิจัย ในชั �น เ รียน เพื� อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยใ์นจงัหวดัสุรนิทร์ 

เฉลมิพล คงจนัทร ์
จนัทมิา คงจนัทร ์
ศนัสณยี ์สงวนศริ ิ
จริาภรณ์ แป้นแกว้ 
พรรณฎัฎา สุขเตม็ 

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๗๗๖-๗๘๓ (๒๑ 
- ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๗. การควบคุมภายในของหน่วย 
งานภายใน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วทิยาเขตสุรนิทร ์

ทศัวรรณ ศาลาผาย การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๘. การพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนวชิาบรกิารสงัคมเพื�อ
เสรมิสรา้งจติสํานึกสาธารณะ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับนักศึกษา
ปรญิญาตร ี

เฉลมิพล คงจนัทร ์ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๙. คุณภาพชีวิตการทํางานกับ
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที�
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

เฉลมิพล คงจนัทร ์ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๐. การถ่ายทอดองค์ความรู้การ
วิจัยในชั �นเรียนเพื�อพัฒนา
ผลงานทางวชิาการของอาจารย ์
ในจงัหวดัสุรนิทร ์

เฉลมิพล คงจนัทร ์ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๑. การประยุกต์หลกัการจดัการ
ธุรกจิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน   
ในจงัหวดัสุรนิทร ์

อารยา องึไพบลูยก์จิ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๒. การพัฒนาสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื�อสารของอาจารย์ผูส้อน 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโน - 
โลยรีาชมงคลอสีาน 

ภรณ ีหลาวทอง การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 
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ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๑๓. การประยุกต์คุณลกัษณะการ
เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ตามแนวพระราชดาํรเิศรษฐกจิ 
พอเพยีง 

ภรณ ีหลาวทอง การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๔. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
นกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีาร
จดัการ มหาวทิยาลยัเทคโน-
โลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขต
สุรนิทร ์

โกเมท จนัทรสมโภชน์ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๕. ปจัจัยที�ส่งผลต่อการบริหาร 
งานวชิาการของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

เฉลมิพล คงจนัทร ์ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

 

วิทยาเขตสกลนคร 

คณะ 
อตุสาหกรรม 

และ
เทคโนโลยี 

๒๑ ๑. Fabrication and Photo 
response of Self organized 
Tio๒ Mesoporous by Alter-
native Voltage Condition  

พชัร ี ครองกจิศริ ิ  International Con-
ference on Advanced 
Material Engineering 
& Technology (ICAMET 
๒๐๑๒) (๒๘ - ๓๐ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๕) 

  ๒. Design of DC Voltage 
Control for D-STATCOM      

กฤตยา  สมสยั  ICCESSE ๒๐๑๒: 
International Con-
ference on Computer, 
Electrical, and Systems 
Sciences, and Engi-
neering เมอืง Venice 
ประเทศ Italy (๑๔-๑๖ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๕) 

  ๓. A new generation laser 
therapy ๑,๐๓๖ nm by u-ring 
resonator for Chickenpox 
treatment application 

J. Phelawan 

N. Pornsuwancharoen 
 The ๔th International 

Science, Social Science, 
Engineering and 
Energy Conference 
(I-SEEC ๒๐๑๒) (๑๑ 
-๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

  ๔. A new system measure-
ment of green house 
energy monitoring by gprs 
module 

P. Kttisut 

P. Intachai 
 The ๔th International 

Science, Social Science, 
Engineering and 
Energy Conference 
(I-SEEC ๒๐๑๒) (๑๑ 
-๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๕) 
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  ๕. A Four Section Bandpass 
Filter with High Harmonics 
Suppression Performances 
at ๒fo 

M. Jamsai 
S. Chulajaturasirarath 
N. Thammawongsa 
R. Phromloungsri 
N. Angkawisittpanc 

 The ๔th International 
Science, Social Science, 
Engineering and 
Energy Conference 
(I-SEEC ๒๐๑๒) หน้า 
๑๖๓ - ๑๖๘ (๑๑ - ๑๔ 
ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

  ๖. A Novel Structure of Micro-
strip Coupled Bandstop Filter 
Based on Shorted Step-
impedance Transmission 
Lines 

P. Booppha 
R. Phromloungsri 
S. Srisawat 
N.Pornsuwancharoen 

 The ๔th International 
Science, Social Science, 
Engineering and 
Energy Conference 
(I-SEEC ๒๐๑๒) หน้า 
๑๘๗ - ๑๙๓ (๑๑ - 
๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

  ๗. Increasing Efficiency of 
Production Line in Plastic 
Water Bottles Production: 
A Case Study 

W. Lawong 
P. Wongmas 

 The ๔th International 
Science, Social Science, 
Engineering and 
Energy Conference 
(I-SEEC ๒๐๑๒) หน้า 
๓๓๒ - ๓๓๗ (๑๑ - 
๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

  ๘. Reduction of Production 
Process Problems through 
Statistical Process Control: 
A Case Study 

W. Lawong 
S. Phonsuwan 

 The ๔th International 
Science, Social Science, 
Engineering and 
Energy Conference 
(I-SEEC ๒๐๑๒) หน้า 
๓๕๓ - ๓๕๘ (๑๑ - 
๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

  ๙. The potential of hybrid 
sufficiency energy system 
by wind and solar energy 
for a family-sized unit 

S. Prajudtasri 
N. Pornsuwancharoen 
K. Chaiyawong 
M. Jamsai 

 The ๔th International 
Science, Social Science, 
Engineering and 
Energy Conference 
(I-SEEC ๒๐๑๒) หน้า 
๓๘๓ - ๓๘๙ (๑๑ - 
๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

  ๑๐. The small-scale biogas 
generation sufficiency cooking 
energy for a family-sized 
unit 

N. Kitcharoen 
S. Julajaturasiraratn 
N. Pornsuwancharoen 

 The ๔th International 
Science, Social Science, 
Engineering and 
Energy Conference 
(I-SEEC ๒๐๑๒) หน้า 
๓๙๘ – ๔๐๓ (๑๑ - 
๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
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ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๑๑. A Design of Nanoantennas 

by Nonlinear Micro-ring 

Resonator Device 

U. Klongklaew, N. 

Pornsuwancharoen 

 The ๔th International 

Science, Social Science, 

Engineering and 

Energy Conference 

(I-SEEC ๒๐๑๒) หน้า 
๔๒๙ – ๔๓๓ (๑๑ - 
๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

  ๑๒. A New Design of 

Intermodulation by 

Nonlinear Effect Micro-ring 

Resonator System. 

N. Pornsuwancharoen  The ๔th International 

Science, Social Science, 

Engineering and 

Energy Conference 

(I-SEEC ๒๐๑๒) หน้า 
๔๓๔ – ๔๓๘ (๑๑ - 
๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

  ๑๓. A New Generation Laser 

Therapy ๑,๐๓๖ nm by μ-

ring Resonator for 

Chickenpox Treatment 

Application 

J. Phelawan, N. 

Pornsuwancharoen 

 The ๔th International 

Science, Social Science, 

Engineering and 

Energy Conference 

(I-SEEC ๒๐๑๒) หน้า 
๔๓๙ – ๔๔๔ (๑๑ - 
๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

  ๑๔. A New System 

Measurement of Green 

House Energy Monitored 

by the GPRS module 

P.Kittisut, P.Intachai  The ๔th International 

Science, Social Science, 

Engineering and 

Energy Conference 

(I-SEEC ๒๐๑๒) หน้า 
๔๔๕ – ๔๕๐ (๑๑ - 
๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

  ๑๕. An Optical Dipole Antenna 

by Micro-ring Resonator 

S. Julajaturasiraratn, N. 

Pornsuwancharoen 

 The ๔th International 

Science, Social Science, 

Engineering and 

Energy Conference 

(I-SEEC ๒๐๑๒) หน้า 
๔๕๑ – ๔๕๖ (๑๑ - 
๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

  ๑๖. การหาค่ากําลังไฟฟ้าสูงสุด   
ที�บสัด้านรบัของการส่งผ่าน
กาํลงัไฟฟ้าแบบหลายสญัญา 

พรเทพ ปญัญาแกว้ การประชุมวชิาการทาง 
วศิวกรรมไฟฟ้า ครั �งที� 
๓๕ (EECON-๓๕) (๑๒- 
๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๕) 
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 ๑๙๐  
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  ๑๗. ระบบวดัและบนัทกึผลการผลติ 
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
โดยใชเ้ทคโนโลยไีรส้าย 

เอกวทิย ์หายกัวงษ์ การประชุมสมัมนาเชงิ
วชิาการพลงังานทดแทน 
สู่ชุมชนแห่งประเทศ
ไทย ครั �งที� ๕ มหา-
วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ
เชียงใหม่ (๑๘ -๒๐ 
ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

 

  ๑๘. ชุดควบคุมค่าความนําไฟฟ้า
ของสารละลายธาตุอาหารพชื 

อาภาพล มหาวรีะ  
นครนิทร ์ศรปีญัญษ   

กอบกุล นงนุช 

การประชุมสมัมนาเชงิ
วชิาการพลงังานทดแทน 
สู่ชุมชนแห่งประเทศ
ไทย ครั �งที� ๕ มหา-
วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ
เชียงใหม่ (๑๘ -๒๐ 
ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

 

  ๑๙. เครื�องเชื�อมท่อทองแดงด้วย
หลกัการเหนี�ยวนําความรอ้น 

จรีะพงศ ์ศรวีชิยั 

นครนิทร ์ศรปีญัญา 
การประชุมสมัมนาเชงิ
วชิาการพลงังานทดแทน 
สู่ชุมชนแห่งประเทศ
ไทย ครั �งที� ๕ มหา-
วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ
เชียงใหม่ (๑๘ -๒๐ 
ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

 

  ๒๐. การประหยดัพลงังานในระบบ 
ไฟฟ้าแสดสว่างโดยใชพ้ลงังาน 
จากเซลลแ์สงอาทติย ์

จงเจรญิ คุม้บุญ การประชุมสมัมนาเชงิ
วชิาการพลงังานทดแทน 
สู่ชุมชนแห่งประเทศ
ไทย ครั �งที� ๕ มหา-
วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ
เชียงใหม่ (๑๘ -๒๐ 
ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

 

  ๒๑. แผ่นดูดกลืน เสียงจากใย
มะพรา้ว 

กอบกุล นงนุช  

อาภาพล มหาวรีะ 
การประชุมสมัมนาเชงิ
วชิาการพลงังานทดแทน 
สู่ชุมชนแห่งประเทศ
ไทย ครั �งที� ๕ มหา-
วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ
เชียงใหม่ (๑๘ -๒๐ 
ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

 

คณะ
ทรพัยากร
ธรรมชาติ 

๒๐ ๑. Effect of Tropical Roughage 

Source and Feeding Regime 

on Fatty Acid Composition 

and Antioxidant Activity in 

Meat Goats 

A. Lukkananukool 

P. Paengkoum 

S. Bureenok 

Y. Imura  

J. Mitchaothai 

 The ๑๕th AAAP Animal 

Science Congress (๒๖- 
๓๐ พฤศจกิายน  ๒๕๕๕) 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๙๑  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
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  ๒. Use of Cavalcade (Centro-

sema pascuorum) as Protein 

Source in the Rations of 

Meat Goats 

S. Paengkoum 

W. Harakord 

S. Traiyakun 

J. Khotsakdee 

C. Yuangklang 

K. ngkoum  

P. Pa 

 The ๑๕th AAAP Animal 

Science Congress (๒๖- 
๓๐ พฤศจกิายน  ๒๕๕๕) 

  ๓. Effect of Coconut or Krabok 

Oil, Rich in Lauric and 

Myristic Acid on Ruminal 

Archaeal Population of 

Bullsas Assessed by PCR-

DGGE and Quantitative 

Real Time PCR 

P. Panyakaew 

G. Goel  

C. Yuangklang 

N. Boonand  

V. Fievez 

 The ๑๕th AAAP Animal 

Science Congress (๒๖- 
๓๐ พฤศจกิายน  ๒๕๕๕) 

  ๔. Effect of Addition of Dried 

Mao Pomace on Fermen-

tative Quality and Nutritive 

Value of Napiergrass 

Silages 

S. Bureenok  

C. Yuangklang 

K. Vasupen 

A. Lukkananukool 

Y. Imura  

Y. Kawamoto 

 The ๑๕th AAAP Animal 

Science Congress (๒๖- 
๓๐ พฤศจกิายน  ๒๕๕๕) 

  ๕. Effect of Curcumin Suple-

mentation on Turkey Meat 

Quality 

K. Vasapen 

C. Yuangklang 

J. Mitchoathai 

S.Wongsuthavas 

S. Bureenok 

S. Hemathulin 

J. Moonraj  

A. C. Beynen 

 The ๑๕th AAAP Animal 

Science Congress (๒๖- 
๓๐ พฤศจกิายน  ๒๕๕๕) 

  ๖. Influence of Deboning 

Time on Meat Quality of 

Broilers Processed at ๔๒ 

and ๕๖ d of Age 

B. Saenmahayak 

S. F. Bilgili  

J. B. Hess 

 The ๑๕th AAAP Animal 

Science Congress (๒๖- 
๓๐ พฤศจกิายน  ๒๕๕๕) 

  ๗. Phytase production by 

Aspergillus niger in solid 

state fermentation using a 

rotating drum bioreactor 

Sukanya Saithi  การประชุมวิชาการ
น า น า ช า ติ  ม ห า -
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  ครั �งที� ๔ 

(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 
 

      



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๙๒  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๘. การควบคุมหนอนเจาะเปลอืก 
ต้นเม่าหลวงแบบอินทรีย ์
Organic Method to control 

Mao luang bark bore 

(Micropistus microcephalus) 

Sudarath Sakhunkhu  การประชุมวิชาการ
นานาชาต ิมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคล 
ครั �งที� ๔ (๑๕ - ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

  ๙. Strategic Planning for 

Developing Cows and 

Buffalos Market in Sakon 

Nakhon province 

Kraisri Srithupthai  การประชุมวิชาการ
นานาชาต ิมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคล 
ครั �งที� ๔ (๑๕ - ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

  ๑๐. Anti-diabetic activities of 

Aquilaria sinensis leaf 
Ratree Prnakhon 

Patchareewan Pannengpetch  

Chantana Aromdee 

Natural Products for 

Health and Beauty 

The Fourth Inter-

national Conference 

on Natural Products 

for Health and Beauty 

(NATPRO ๔) (๒๘-
๓๐ พฤศจกิายน  ๒๕๕๕) 

 

  ๑๑. คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
และการต้านอนุมูลอิสระของ
ขา้วฮางงอกที�ไมม่สีแีละมสี ี

พรประภา ชนุถนอม 

อรญั สารโภคา 
ภานุมาศ จนัทรด์าพนัธ ์

หทยัรตัน์ บุญทว ี

อนิธวิา ศรพีนัรมย ์

การประชุมวิชาการ
ข้าวแห่งชาติครั �งที� ๒ 

(๒๑ - ๒๒ ธันวาคม  
๒๕๕๕) 

 

  ๑๒. Primary Health Care by 

Thai Wisdom of Traditional 

Medicine: A case Study of 

lsan Folk Medicinal Healer 

in Curative and Palliative 

Treatments of Symptoms 

Related to Neuromuscular 

Disorders 

Penjun Meechonkit 

Jongkol Poonsawat 

Vijittra Leardkamolkarn 

Proceedings of the 

Anatomy Anatomy 

Association of Thailand 

(Dec ๖ - ๘ ๒๐๑๒) 

 

  ๑๓. คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ 
ปริมาณสารสําคญั และฤทธิ �
การต้านอนุมูลอิสระของนํ�า
พชืสมีว่ง 

พรประภา ชนุถนอม 

อรอนงค ์พวงชมภ ู

ภานุวฒัน์ ทรพัยป์รุง 
อรนุช สหีามาลา 
ศุภชยั ภลูายดอ 

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๖๕๕-๖๖๐ (๒๑-
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๙๓  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๑๔. การทดลองใช้ไข่นํ� าเพื�อลด
ปรมิาณแอมโมเนียที�เลี�ยงไร
นํ�าฟ้าในบ่อดนิ 

นยันา เสนาศร ี การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า  ๒ -๘  (๒๑ -๒๒ 
มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๑๕. ศึกษาการเจริญเติบโตของ
ไขนํ่�าโดยใชนํ้�าหมกั 

นยันา เสนาศร ี การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๕๑-๕๖ (๒๑-๒๒ 
มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๑๖. ผลของสายพันธุ์ยีสต์ในการ
หมกัไวน์หมากเมา่ 

สุกญัญา สายธ ิ

พรประภา ชนุถนอม 

รวพีร ศรสีาํราญ 

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๕๔๖-๕๕๑ (๒๑-
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

  ๑๗. การประเมินความพึงพอใจ
ของนักศกึษาต่อรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอน วิชา
วิทยาศาสตร์เพื�อสุขภาพ : 
กรณีศึกษานักศึกษาสาขา 
วชิาการแพทยแ์ผนไทย ชั �นปี 
ที� ๒ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร 

ไกรศร ีศรทีพัไทย 

จริวรรณ ป้องกนั 

การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน 
วจิยัระดบัชาต ิครั �งที� ๑ 
และสัมมนาวิชาการ 
ร า ช ม ง ค ล สุ ริ น ท ร์
วชิาการ ครั �งที� ๕ “วจิยั 
และพฒันา เทคโนโลย ี
เกษตรอนิทรยีส์ู่อาเซยีน” 
หน้า ๗๑๗-๗๒๖ (๒๑- 
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖) 

 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๙๔  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๕ แสดงรายชื�อผลงานวจิยั / งานสรา้งสรรคท์ี�นําเสนอในที�ประชุมสมัมนาทางวชิาการ ระดบัชาต ินานาชาต ิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 
การสมัมนาทางวิชาการ 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 

  ๑๘. การปรับปรุงสีปลาสอดแดง
ด้วยสารสกัดเบต้าเลนจาก
เปลอืกผลแกว้มงักร 

พชัร ีมงคลวยั การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๑๙. ผลของวิธีการอบแห้ง ต่อ
คุณสมบตัขิองกากเมา่ 

พรประภา ชนุถนอม การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕ 
(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

  ๒๐. การศกึษาสถานภาพ วตัถุดบิ
ของพชืสกุลเมา่เชงิธุรกจิ 

กรรณกิาร ์สมบุญ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยรีาชมงคล ครั �งที� ๕  
(๑๕ -๑๖  กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

 

 
  



ผลงานวิจัย / งานสรางสรรค ประจําป ๒๕๕๕
ตีพิมพในวารสารระดับชาติ นานาชาติ



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๙๖  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

รายชื�อผลงานวิจยั / งานสร้างสรรค์ที�ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติ นานาชาติ ประจาํปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หน่วยงาน ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม 
ศนูยก์ลาง 
คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 3 3 6 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์ 1 - 1 
คณะบรหิารธุรกจิ - - - 
คณะศลิปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม - - - 

รวม 4 3 7 
วิทยาเขตขอนแก่น 
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 1 - 1 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 1 4 5 

รวม 2 4 6 
วิทยาเขตกาฬสินธุ ์
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร - � � 
คณะเทคโนโลยสีงัคม - - - 

รวม - � � 
วิทยาเขตสุรินทร ์
คณะเทคโนโลยกีารจดัการ - � � 
คณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี - - - 

รวม - � � 
วิทยาเขตสกลนคร 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี � � � 
คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ � � � 

รวม � � � 

รวมทั �งหมด �� �� �� 
 

  



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๙๗  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

 

ตารางที� ๖ แสดงรายชื�อผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ที�ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/ งาน
สร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 

วารสารวิชาการ 
ฐาน 
ข้อมลู 

Impact 
Factor ระดบัชาติ ระดบั

นานาชาติ 
ศนูยก์ลางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
คณะวิศวกรรม 
ศาสตรแ์ละ

สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

๖ ๑. Retinal blood vessel 

detection using wavelet-

matched filter 

Widjaja Joewono 

Suripon Ubon 

 OPTICAL 

ENGINEERING  

Volume: ๕๒   
Issue: ๓     
Article Number: 

๐๓๗๒๐๔ (Mar 

๒๐๑๓)   

  

  ๒. Azimuthal Distributions 

of K (+) Mesons in 

Heavy-Ion Collisions 

Srisawad, P  

Zheng, YM  

Katsungnoen, O  

Limphirat, A  

Yan, Y  

 FEW-BODY 

SYSTEMS  

Volume: ๕๔   

Issue: ๑-๔   

Special Issue: 

SI Pages: ๓๐๓- 
๓๐๖ (Mar ๒๐๑๓) 

  

  ๓. Engineering properties 

of recycled Calcium 

Carbide Residue stabi-

lized clay as fill and 

pavement materials 

Kampala, Apichit 

Horpibulsuk, 

Suksun 

Chinkullijniwat, 

Avirut 

 CONSTRUCTION 

AND BUILDING 

MATERIALS  

Volume: ๔๖   

Pages: ๒๐๓-

๒๑๐ (SEP ๒๐๑๓) 

  

  ๔. วงจรกรองความถี�หลาย
หน้าที� โหมดกระแสที�
ควบคุมด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช ้
CC-CCTAs 

สมชาย ศรสีกุลเตยีว 
ศุภวฒัน์ ลาวณัยว์สิุทธิ � 
นรา บุรพีนัธ ์
มนตร ีศริปิรชัญานนัท ์

วารสาร มทร.อสีาน 
ปีที� ๖ ฉบบัที� ๑ 

มกราคม-มถุินายน 
๒๕๕๖ หน้า ๑-๑๐ 

 TCI 0.056 

  ๕. การหาช่องห่าง (Clearance) 

ที�ถูกต้องของแม่พิมพ์ 
ตัดขาดสํ าหรับ เหล็ก   
รไีซเคลิ 

ธวชั ววิฒัน์เจรญิ 

รุ่งวสนัต์ ไกรกลาง 
วารสาร มทร.อสีาน 
ปีที� ๖ ฉบบัที� ๑ 

มกราคม-มถุินายน 
๒๕๕๖ หน้า ๑๑ -

๒๕ 

 TCI 0.056 

  ๖. การเปรยีบเทยีบสมรรถนะ 
ทางความรอ้นของเครื�อง
อุ่นอากาศแบบท่อความ
รอ้นวงรอบวางแนวนอน
ชนิดหน้าตดัแบนกบัหน้า
ตดักลม 

วสนัต์  ศรเีมอืง 
ปรชีา  ขนัตโิกมล 

วารสาร มทร.อสีาน 
ปีที� ๖ ฉบบัที� ๑ 

มกราคม-มถุินายน 
๒๕๕๖ หน้า ๒๖ -

๓๖ 

 TCI 0.056 

 

  



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๙๘  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๖ แสดงรายชื�อผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ที�ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/ งาน
สร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 

วารสารวิชาการ 
ฐาน 
ข้อมลู 

Impact 
Factor ระดบัชาติ ระดบั

นานาชาติ 
คณะ 

วิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร ์

๑ ๑. การบูรณาการงานประกนั 
คุณภาพการศึกษากับ
การศกึษากบัการจดัการ
เรยีนการสอน การบรกิาร
วิชาการแก่สังคม และ
งานวจิยั 

จงกล จนัทรเ์รอืง 
ธนินทร ์ระเบยีบโพธิ � 
เอกลกัษณ์ ฉมิจารย์ 

วารสาร มทร.อสีาน 
ปีที� ๖ ฉบบัที� ๑ 

มกราคม-มถุินายน 
๒๕๕๖ หน้า ๙๔ -

๑๐๓ 

 TCI 0.056 

 

วิทยาเขตขอนแก่น 
คณะ 

ครศุาสตร ์
อตุสาหกรรม 

๑ ๑. การวิเคราะห์ปจัจัยที�มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ค ว า ม
รบัผิดชอบต่อสงัคมของ
ผูบ้รหิารกบัผู้ปฏบิตัิงาน
ภ าย ใ น กลุ่ ม โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมนํ�าตาล 

พศิาล โพธิ �ทองแสงอรุณ มทร.ธญัญบุร ีคณะ 
บรหิาร (พฤศจกิายน 
๒๕๕๕) 

   

คณะ 
วิศวกรรมศาสตร ์

๕ ๑. A simplified ultrasound-

assisted cloud-point 

extraction method 

coupled with high per-

formance liquid chromate-

graphy for residue 

analysis of benzimi-

dazole anthelmintics in 

water and milk samples 

Santaladchaiyakit,  

    Yanawath 

Srijaranai, Supalax 

 ANALYTICAL 

METHODS  

Volume: ๔   
Issue: ๑๑   
Pages: ๓๘๖๔-
๓๘๗๓ (NOV 

๒๐๑๒)   

  

  ๒. Current-mode quadrature 

oscillator based on 

CCCDTAs with nonin-

teractive dual-current 

control for both 

condition of oscillation 

and frequency of 

oscillation 

adirek Jantakun 

Winai Jaikla 
 Turkish Journal 

of Electrical 

Engineering & 

Computer  

Sciences 
(December 

๒๗, ๒๐๑๒) 

  

  ๓. Modified QuEChERS 

and Cloud-point Extrac-

tion Combined with 

Visible Spectrophoto-

metric Detection for 

Carbaryl Residue 

Analysis in Vegetables 

Karnsa-ard, Suksant 

Santaladchaiyakit,  

    Yanawath 

Srijaranai, Somkiat 

 CURRENT 

ANALYTICAL 

CHEMISTRY  

Volume: ๙   

Issue: ๑ Pages: 

๑๕๐-๑๕๖   

Published (Jan 

๒๐๑๓) 

 

 

 

 
       

 



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๑๙๙  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๖ แสดงรายชื�อผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ที�ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/ งาน
สร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 

วารสารวิชาการ 
ฐาน 
ข้อมลู 

Impact 
Factor ระดบัชาติ ระดบั

นานาชาติ 
  ๔. DFT and TDDFT study 

on the electronic structure 

and photoelectron-

chemical properties of 

dyes derived from 

cochineal and lac 

insects as photosen-

sitizer for dye-sen-

sitized solar cells 

Sang-aroon, Wichien 

Laopha, Seksan 

Chaiamornnugool,  

    Phrompak 

 JOURNAL OF 

MOLECULAR 

MODELING  

Volume: ๑๙   
Issue: ๓ Pages: 

๑๔๐๗-๑๔๑๕   
(Mar ๒๐๑๓) 

 

 

  ๕. การคํานวณการดูดกลืน
รัง สี ด ว ง อ าทิต ย์ โ ด ย
โอโซนในบรรยากาศของ
ประเทศไทย 

สายนัต์  โพธิ �เกตุ วศิวกรรมสาร มข. 
ปีที� ๓๙ ฉบบัที� ๔ 
หน้า ๓๕๙-๓๖๓  
( October-December 

๒๐๑๒) 

  

 
 

วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
คณะ 

เทคโนโลยี
อตุสาหกรรม 

เกษตร 

๔ ๑. Mutational analysis in 

the glycone binding 

pocket of Dalbergia 

cochinchinensis B-glu-

cosidase to increase 

catalytic efficiency toward 

mannosides 

Khakhanang  

    Ratananikom 

 Carbohydrate 

Research (Avai-

lable online ๒๗ 
october ๒๐๑๒) 
 

  

  ๒. Established GC-FID for 

simultaneous determi-

nation of diterpenes 

and phytosterols in 

Plaunoi Zcroton stella-

topilosus Ohba) 

Damrong Kongduang  Songklanakarin 

J.Sci.Technology 

๓๔(๖), ๖๒๓-

๖๒๘, Nov-Dec. 
๒๐๑๒ 

  

  ๓. Protein Recovery of 

Tilapia Frame By-

Products by pH-Shift 

Method 

Chomnawang,  

    Channarong 

Yongsawatdigul,  

    Jirawat 

 JOURNAL OF 

AQUATIC FOOD 

PRODUCT 

TECHNOLOGY  

Volume: ๒๒   

Issue: ๒ Pages: 

๑๑๒-๑๒๐ (MAR 

๔ ๒๐๑๓) 

  

 
 
 
 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๐๐  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๖ แสดงรายชื�อผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ที�ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/ งาน
สร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 

วารสารวิชาการ 
ฐาน 
ข้อมลู 

Impact 
Factor ระดบัชาติ ระดบั

นานาชาติ 
  ๔. Effects of yeast fer-

mented-cassava chip 

protein (YEFECAP) on 

dietary intake and milk 

production of Holstein 

crossbred heifers and 

cows during pre- and 

post-partum period 

Promkot, Chamnanwit 

Wanapat, Metha 

Mansathit, Julasinee 

 LIVESTOCK 

SCIENCE  

Volume: ๑๕๔   

Issue: ๑-๓   

Pages: ๑๑๒-

๑๑๖ (JUN ๒๐๑๓) 

  

 

วิทยาเขตสริุนทร ์

คณะ
เทคโนโลยี
การจดัการ 

๑ ๑. Knowledge management 

model of community 

business: Thai OTOP 

Champion 

Tuamsuk, K  

Phabu, T  

Vongprasert, C  

 JOURNAL OF 

KNOWLEDGE 

MANAGEMENT  

Volume: ๑๗ 

Issue: ๓ Pages: 

๓๖๓-๓๗๘      

Published: ๒๐๑๓ 

  

 

วิทยาเขตสกลนคร 

คณะ
อตุสาหกรรม 
และเทคโนโลยี 

๓ ๑. Experimental on the 

liquid cooling system 

with thermoelectric for 

personal computer 

Khonsue, Osot  HEAT AND 

MASS 

TRANSFER  

Volume: ๔๘   
Issue: ๑๐   
Pages: ๑๗๖๗-
๑๗๗๑ (OCT 

๒๐๑๒) 

  

  ๒. Highly THz frequency 

carrier generated by 

light for multipurpose 

RFID applications 

Pornsuwancharoen, N 

Tasakorn, M  

Yupapin, PP  

Chaiyasoonthorn, S 

 OPTIK Volume: 

๑๒๔ Issue: ๕   
Pages: ๔๔๖-
๔๕๐ DOI: ๑๐. 
๑๐๑๖/j.ijleo.

๒๐๑๑.๑๒.๐๑๐   
Published: ๒๐๑๓ 

  

  ๓. การออกแบบและการ
พฒันาเครื�องมอืวดัไฟฟ้า
กร ะแสต รงบน ระบบ 
ปฏบิตักิารแอนดรอยร์ 

คมกฤษณ์ ศรสีวุรรณ์ การประชุมวชิาการ
มหาวิทยาลยัเทค 
โนโลยีราชมงคล 
ครั �งที� ๕ (๑๕-๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

   

 

 

 

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๐๑  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๖ แสดงรายชื�อผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ที�ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

รายชื�องานวิจยั/ งาน
สร้างสรรค ์ ชื�อนักวิจยั 

วารสารวิชาการ 
ฐาน 
ข้อมลู 

Impact 
Factor ระดบัชาติ ระดบั

นานาชาติ 
คณะ 

ทรพัยากร 
ธรรมชาติ 

๕ ๑. Medium-chain fatty acids 

from coconut or krabok 

oil inhibit in vitro rumen 

methanogenesis and 

conversion of non-

conjugated dienoic 

biohydrogenation inter-

mediates 

Panyakaew, P  

Goel, G  

Lourenco, M  

Yuangklang, C  

Fievez, V  

 

 ANIMAL FEED 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY  

Volume: ๑๘๐   
Issue: ๑-๔   
Pages: ๑๘-๒๕  
(MAR ๑๕ ๒๐๑๓) 

  

  ๒. Effect of Forage Species 

and Additives on 

Quality of Tropical 

Forage Silage 

Lukkananukool, A  

Paengkoum, P 

Bureenok, S  

Paengkoum, S 

Yuangklang, C 

Kawamoto, Y   

 JOURNAL OF 

ANIMAL AND 

VETERINARY 

ADVANCES  

Volume: ๑๒   
Issue: ๒ Pages: 

๑๕๓-๑๕๙   
Published: ๒๐๑๓ 

  

  ๓. การศึกษาเปรียบเทียบ
ต้นทุนและผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจของการ
เลี�ยงแม่สุกรพื�น เมือ ง
ภายใต้รูปแบบการให้
อาหารที�แตกต่างกันใน
เขตจงัหวดัสกลนคร 

ศริพิร สารคล่อง 
ชเวง สารคล่อง 
พชัรนิทร ์สายทอง 

แก่นเกษตร ปีที� ๔๐ 
ฉบบัที� ๔ เลขหน้า 
๓๒๑-๓๓๐ (ตุลาคม 
-ธนัวาคม ๒๕๕๕) 

   

  ๔. ศึกษาการเลี�ยงไรนํ� าฟ้า 
ไทยโดยอาหารผงสําหรบั 
ทดแทนสาหร่ายคลาเรลลา 

โฆษติ ศรภีธูร วารสาร มทร.อสีาน 
ปีที� ๖ ฉบบัที� ๑ 

ม ก ร า ค ม -มิ ถุ น 
๒๕๕๖ หน้า ๖๖-๘๐ 

   

  ๕. ศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ของปลาในวงศ์ Bagridae 

โดยใช้ เทคนิค  RAPD 

และ ISSR 

สุกญัญา คาํหลา้ วารสาร มทร.อสีาน 
ปีที� ๖ ฉบบัที� ๑ 

ม ก ร า ค ม -มิ ถุ น  
๒๕๕๖ หน้า ๘๑-๙๓ 

(มกราคม -มิ ถุ น 
๒๕๕๖) 

   

 

  



โครงการบริการทางวิชาการ ประจําป ๒๕๕๕



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๐๕  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

 

ศนูยก์ลางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
สถาบนัวิจยั
และพฒันา 

๔ ๑. โครงการพฒันาศกัยภาพคนพกิาร  ๗๕๐,๐๐๐   

 ๑.๑ โครงการสอนเสริมอาชีพ
สาํหรบัคนพกิาร 

๕๓ คน ๑๕๐,๐๐๐   

   ๑.๒ โครงการพัฒนาสิ�งประดิษฐ์   
และนวัตกรรมสําหรับคน
พกิาร (ต่อยอด) 

๑๑ โครงการ ๖๐๐,๐๐๐   

  ๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

 ๔,๐๐๔,๐๐๐   

   ๒.๑ โครงการหมู่บ้านราชมงคล
อสีาน 

๑๐ หมูบ่า้น ๓,๐๐๐,๐๐๐   

   ๒.๒ โครงการฝึกอบรมอาชพีหลกั 
สูตรระยะสั �นแก่บุคคลทั �วไป 
เปลี�ยนเป็น โครงการเกษตร
เพื�ออาหารกลางวันสําหรับ
นกัเรยีน 

๑๑๗ คน ๒๐๔,๐๐๐   

   ๒.๓ โครงการคดัสรรผลงานวิจยั
เพื�อถ่ายทอดเทคโนโลยจีาก
การวจิยัสู่ชุมชน 

๑๔ โครงการ ๘๐๐,๐๐๐   

  ๓. โครงการบรหิารจดัการหมูบ่า้นราชมงคล
อสีาน (งบเหลอืจ่ายปี ๒๕๕๕) 

๓๖ คน   ๒๑๐,๐๐๐ 

   ๓.๑ โครงการจดัทําภาพอนาคต
ของโครงการหมู่บา้นราชมงคล
อสีาน (Scenario  Planning) 

๒๗ คน   ๔๘,๓๐๐ 

   ๓.๒ โครงการเยี�ยมหมูบ่า้นราชมงคล
อสีาน ประจาํปี ๒๕๕๖ เปลี�ยน 
เป็น โครงการกลไกการขบั 
เคลื�อนหมูบ่า้นราชมงคลอสีาน 

๖๐ คน   ๗๐,๐๐๐ 

   ๓.๓ โครงการประเมินแบบเสริม
พลงั เปลี�ยนเป็น โครงการ
ผลิตก๊ าซชีวภาพสํ าหรับ
ครวัเรอืน 

๒๑๗ คน   ๙๑,๗๐๐ 

  ๔. โครงการให้บริการข้อมูลทางด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีคลินิก
เทคโนโลยเีครอืข่าย (งบกระทรวง 
วทิยาศาสตร)์ 

   ๓๐๐,๐๐๐ 

 

  



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๐๖  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

ศนูยฝึ์กอบรม
เทคโนโลยี   
ชณุหะวนั 

๑ ๑ โครงการพฒันาดา้นบรกิารวชิาการ     

  ๑.๑ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิ 
การการเชื�อมโลหะด้วยทิก 
(TIG) และการดดัท่อสําหรบั
คนพกิาร 

๓๖ คน ๕๐,๐๐๐   

กองพฒันา
นักศึกษา 

๑ ๑. โครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน 
School Tour กบัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

๕๖๒ คน  ๖,๗๕๐  

โครงการ
อนุรกัษ์

พนัธกุรรมพืช 

๒ ๑. โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน รวมใจภกัดิ � ปลูก
มเหสกัข-์สกัสยามมนิทร ์

  ๑๔๒,๒๐๐  

  ๒. โครงการมอบนโยบายด้านวิจัย 
บริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์
พันธุ ก ร รมพืชอัน เนื� อ งมาจาก
พระราชดาํรแิละงานฟารม์ธุรกจิ 

  ๖๙,๙๐๐  

กองกลาง ๑ ๑. โครงการแผนที�มหาวทิยาลยัเทคโน 
โลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา 
รปูแบบสื�อมลัตมิเีดยีออนไลน์ 

  ๒๙๗,๕๐๐  

คณะบริหารธรุกิจ ๑๑ ๑. โครงการพฒันาและสรา้งความ
เขม้แขง็ใหก้บัวชิาชพี 

๒๐๐ คน ๙๐,๐๐๐   

  ๒. โครงการจเูนียรค์อมพวิเตอร ์ ๘๐ คน ๗๖,๐๐๐   

  ๓. โครงการพฒันาและสรา้งสรรค์
ชุมชน  

  ๔๖,๖๐๐  

  ๔. โครงการพฒันาศกัยภาพชุมชน
แบบบรูณการเพื�อการพึ�งพาตนเอง 

๑๐๐ คน  ๕๘,๐๐๐  

  ๕. โครงการสรา้งจติสาํนึกนกัศกึษา
ระดบัปรญิญาโท 

๒๗ คน  ๖๓,๐๐๐  

  ๖. โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม
เพื�อเพิ�มมลูค่าของผลติภณัฑช์ุมชน 

๓๐ คน  ๒๘,๓๐๐  

  ๗. โครงการ "ไฟแนนทซ์เีนียรแ์คมป์" ๔๕ คน  ๖๐,๐๐๐  

  ๘. โครงการคอมพวิเตอรจ์ติอาสารวม
ใจพฒันาชุมชน 

๘๒ คน  ๓๗,๒๐๐  

  ๙. โครงการ การจดัธนาคารหมูบ่า้น
เพื�อพฒันาชุมชนบา้นศาลา ต.ดง
ใหญ่ อ.พมิาย จ.นครราชสมีา  

๔๐ คน  ๔๘,๐๐๐  

  ๑๑. โครงการเชญิวทิยากรภายนอกมา
บรรยายใหค้วามรูใ้นรายวชิาการ
บรหิารโครงการ 

    

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๐๗  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

คณะ 
วิทยาศาสตร ์

และศิลปศาสตร ์

๙ ๑. โครงการผลติรายการวทิยุกระจาย 
เสยีงเพื�อการเผยแพร่ความรูสู้่สงัคม 

๒,๐๐๐ คน ๑๕๐,๐๐๐   

๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื�อง การผลติเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ
จากนํ�าสม้สายชหูมกัจากผลไม ้

๑๒๖ คน ๕๗,๔๐๐   

  ๓. โครงการการเสรมิสร้างสุขอนามยั
และการสร้างอาชีพเสริมเพื�อการ
พฒันาคุณภาพชวีติอย่างยั �งยนืของ
คนในชุมชนใกล้เคยีงมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

๓๒ คน  ๕๐,๐๐๐  

   ๓.๑ การเสรมิสรา้งสุขอนามยัเพื�อ
การพฒันาคุณภาพชวีติอย่าง
ยั �งยืนของคนในชุมชนใกล้ 
เคยีงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน 

    

   ๓.๒ การสรา้งอาชพีเสรมิเพื�อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่ าง
ยั �งยืนของคนในชุมชนใกล้ 
เคยีงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน 

    

  ๔. โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
วชิาชพีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ดา้นการพฒันาเวบ็ไซต์) 

๔๘ คน  ๕๐,๐๐๐  

  ๕. โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
วชิาชพีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และ
ฮารด์แวร)์ 

๔๘ คน  ๕๐,๐๐๐  

  ๖. โครงการแต้มสีเติมฝนั สร้างนัก 
วทิยาศาสตร์เคมรีุ่นเยาว์ สู่นักเคมี
อาชพี 

๓๒ คน  ๕๐,๐๐๐  

  ๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

๕๗ คน  ๖๐,๗๒๐  

  ๘. โครงการศึกษาดูงานเพื�อพัฒนา
ทกัษะดา้นผลติรายการวทิยุโทรทศัน์  
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื�อสาร 
มวลชน) 

    

 

 

 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๐๘  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

  ๙. โครงการ Young Love รกั เป็น 
ปลอดภยั : โครงการความร่วมมอื
กับบริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทน
เมน้ต์ จาํกดั (งบบรษิทับางกอกเอ็น
เตอรเ์ทนเมน้ต์ จาํกดั) 

   ๔,๕๐๐ 

คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรม

ศาสตร ์
 

๑๔ ๑. โครงการบริการวิชาการและถ่าย 
ทอดเทคโนโลยสีู่สถานประกอบการ
และสงัคม 

๑๓ โครงการ ๔๐๐,๐๐๐ 

 
 

 ๑.๑ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตชิ�นส่วนยานยนต์
จากคาร์บอนไฟเบอร์ด้วย
กรรมวธิแีบบสุญญากาศ 

๑๐๐ คน ๒๙,๐๐๐ 

 

 

 ๑.๒ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ต้นกําลังทางการเกษตรสู่
ชุมชน 

๑๐๐ คน ๒๙,๐๐๐ 
 

 

 ๑.๓ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิ 
การการใชเ้ครื�องมอืกลพื�นฐาน 
เพื�อยกระดับคุณภาพชีวิต   
คนพกิาร 

๑๐๐ คน ๒๙,๐๐๐ 

 

 

 ๑.๔ โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร  
: การตรวจสอบคุณภาพเมล็ด 
ขา้วเปลอืกหลงัการเกบ็เกี�ยว" 

๑๐๐ คน ๒๘,๐๐๐ 
 

 

 ๑.๕ อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื�อง  
"การประยุกต์ใชก้รรมวธิแีพค็
คารเ์บอรไ์รซงิในการผลติมดี" 

๑๐๐ คน ๒๙,๐๐๐ 
 

 

 ๑.๖ โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
การคํานวณราคาและค่าขนส่ง 
วสัดุก่อสรา้ง 

๑๐๐ คน ๒๘,๒๖๐ 
 

 

 ๑.๗ โครงการเทคโนโลยกีารผลติ
หินทรายมวลเบาระบบเซล   
ลลู่าร ์

๑๐๐ คน ๒๙,๐๐๐ 
 

 

 ๑.๘ โครงการการใช้ PLC ควบคุม 
งานระบบนิวแมตกิ 

๑๐๐ คน ๒๘,๓๐๐   

 ๑.๙ โครงการรากฐานระบบไฮ
ดรอลกิอุตสาหกรรมและการ
บาํรุงรกัษา 

๑๐๐ คน ๒๘,๒๒๐ 
 

 

 

 

 

    
 

 



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๐๙  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

 ๑.๑๐ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การผลิตสื�อการ
สอนออนไลน์สาํหรบัครอูาจารย ์
ในสถาบนัการศกึษาต่างๆ" 

๑๐๐ คน ๒๙,๐๐๐ 

 

 

 ๑.๑๑ โครงการบรกิารวชิาการภาค 
สนามเพื�อประยุกต์ใช้อากาศ
ยานนักบิน  ตรวจส่วนหน้า
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ไ ฟ ป่ า
อุบลราชธานี 

๑๐๐ คน ๒๙,๐๐๐ 

 

 

 ๑.๑๒ โครงการบรกิารวชิาการดา้น
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ระบบเครื�องมอืวดัดจิติอลและ
อเิลก็ทรอนิกส ์

๑๐๐ คน ๒๘,๒๖๐ 

 

 

 ๑.๑๓ โครงการการประดิษฐ์และ
เขยีนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
สาํหรบันกัเรยีนมธัยม 

๗๕ คน ๒๘,๒๖๐ 
 

 

  ๒. กองทุนสนับสนุนบริการวิชาการ  
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถาน
ประกอบการและสงัคม 

๓ โครงการ  ๑๐๐,๐๐๐  

   ๒.๑ โครงการ"บรกิารวชิาการดา้น
เทคโนโลยโีทรคมนาคม ระบบ 
ควบคุมดิจิตอลและอิเล็ก 
ทรอนิกส"์ 

๙๕ คน  ๓๐,๐๐๐  

   ๒.๒ โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัต ิ
การการใช้โปรแกรม Land  

Desktop & Civil Design" 

๑๐๐ คน  ๓๕,๐๐๐  

   ๒.๓ โครงการ "บริการวิชาการ
ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
สาํหรบัรถเขน็คนพกิาร" 

๑๐๐ คน  
 

 

  ๓. โครงการอบรมเชงิปฏิบตัิการ การ
คํานวณค่าวสัดุก่อสร้างและบรหิาร
โครงการ 

  ๔๐,๐๐๐  

  ๔. โครงการบริการวิชาการและถ่าย 
ทอดเทคโนโลยสีู่สถานประกอบการ
และสงัคม : รากฐานระบบนิวแมตกิ
อุตสาหกรรมและการบาํรุงรกัษา 

๑๐๐ คน  ๓๕,๐๕๐  

 
 
 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๑๐  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

  ๕. โครงการบริการวิชาการและถ่าย 
ทอดเทคโนโลยสีู่สถานประกอบการ
และสงัคม : PLC และการควบคุม
อตัโนมตั ิ

๗๕ คน  ๒๖,๐๕๐  

  ๖. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลย ี  
รถดาํนาแบบเดนิตาม 

๑๐๐ คน  ๔๘,๕๑๕  

  ๗. โครงการค่ายเทคนิคยานยนต์  (งบ
จากเงนิกองทุนศษิยเ์ก่า "ชมรมค่าย
เทคนิคยานยนต์" ทั �งหมด) 

๑๐๐ คน   ๒๔,๖๗๐ 

  ๘. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ซ่อมบาํรุงรกัษาและวเิคราะห์ปญัหา
ในเครื�องทําความเย็นเบื�องต้น (งบ
จาก  บริษัท  ซี-เกรทเทคโนโลย ี
ทั �งหมด) 

๑๐๐ คน   ๑๙,๘๐๐ 

  ๙. โครงการสมัมนาเชิงวิชาการครั �งที� 
๒๐" Fluke Thermography Appli-

cation / Report " 

๖๐ คน  ๔,๕๐๐  

  ๑๐. โครงการสมัมนาเชิงวิชาการครั �งที� 
๒๑ "การใชง้านเครื�องมอืวเิคราะห์
ออนไลน์ pH และ Conductivity 

อย่างไรใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด" 

๘๖ คน  ๑๕,๐๐๐  

  ๑๑. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานสาขาอาชพีช่างเครื�องปรบั 
อากาศในบ้านและการพาณิชย์
ขนาดเลก็ 

๑๐๐ คน  ๓๙,๗๒๕  

  ๑๒. โครงการอบรมเสรมิทกัษะโปรแกรม
ออกแบบสถาปตัยกรรมประเภท 
BIM แก่นกัศกึษา 

  ๖,๖๐๐  

  ๑๓. โครงการมาตรวิทยาเบื�องต้นและ
การสอบเทยีบเครื�องมอืวดัทางดา้น
อุณหภมูแิละดา้นมติ ิครั �งที� ๒ 

  ๑,๖๒๐  

  ๑๔. โครงการสอบเทียบไมโครมิเตอร์
และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ด้วยเก
จบลอ็ก ครั �งที� ๒๔ 

   ๓,๐๐๐ 

คณะ 
ศิลปกรรม 

และออกแบบ
อตุสาหกรรม 

๒ ๑. โครงการนิทรรศการทางวิชาการ
ศิลปนิพนธ์แล ะปริญญานิพนธ ์ 
คณะศิล ปก ร รมแล ะ ออกแบบ
อุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 

๗๓๒ คน ๓๕๐,๐๐๐   



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๑๑  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
และการออกแบบสาํหรบัเยาวชน 

๖๔ คน ๕๘,๐๐๐   

  ๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พิมพ์ซิลค์สกรีนบนถุงบรรจุภัณฑ์
ข้าวของชุมชนบ้านศาลาภายใต้
โครงการ หมู่บ้านราชมงคลอสีาน : 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
บา้นศาลา ตําบลดงใหญ่ อําเภอพมิาย 
จงัหวดันครราชสมีา 

๒๗ คน  ๔๖,๙๑๐  

  ๔. โครงการอบรมผู้นํานักศึกษาและ
นักศึกษาด้านการประกนัคุณภาพ 
คณะศิล ปก ร รมแล ะ ออกแบบ
อุตสาหกรรม (งบนกัศกึษา) 

๑๘๗ คน   ๗,๐๐๐ 

 

วิทยาเขตขอนแก่น 

งานวิจยั 
และพฒันา  
วิทยาเขต
ขอนแก่น 

๖ ๑. โครงการ ฝึกอบรมแก่คนพิการ   
๒ หลกัสตูร 

 ๑๒๐,๐๐๐   

 ๑.๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
"การใช้ งานคอมพิว เตอร์
เบื�องตน้แก่คนพกิาร" 

๓๐ คน ๖๐,๐๐๐   

  

 ๑.๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
"เครื�องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
เพื�อการเกษตร" 

๓๐ คน ๖๐,๐๐๐   

  

๒. โครงการซ่อมบาํรุงเครื�องยนต์ขนาด
เล็กเพื�อการเกษตรให้แก่ชุมชน � 
หลกัสตูร                                    
-  เครื�องยนต์เบนซนิขนาดเลก็เพื�อ

การเกษตร 
-  เครื�องยนต์ดีเซลขนาดเล็กเพื�อ

การเกษตร 
-  เครื�องทุ่นแรงเพื�อการเกษตร       

๘๐ คน ๑๓๕,๕๐๐   

  

๓. โครงการซ่อมและปรบัปรุงอุปกรณ์
สาํหรบัคนพกิาร 
หมายเหต ุ: ไมด่าํเนินการ 

  ๒๐,๐๐๐  

  

๔. โครงการบริการวิชาการร่วมกับ
จงัหวดัขอนแก่น 

หมายเหต ุ: ไมด่าํเนินการ 

  ๕๐,๐๐๐  

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๑๒  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

  ๕. โครงการนําเสนองานวจิยัแห่งชาต ิ   ๕๐,๐๐๐  

  

๖. โครงการบริการวิชาการร่วมกับ
ชุมชนโคกส ี

หมายเหต ุ: ไมด่าํเนินการ 

  ๓๕๐,๐๐๐  

คณะ 
ครศุาสตร์

อตุสาหกรรม 

๒๑ ๑. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เชื�อมโลหะสาํหรบับุคลากรช่างเชื�อม
ชุมชน 

๓๕ คน ๕๗,๑๐๐   

  

๒. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบพิมพ์ฉีดที�ให้ความเที�ยง 
ตรงสงู 

๔๕ คน ๓๙,๙๐๐   

  

๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางการตลาดเพื�อสร้างความเข้ม 
แขง็แก่ชุมชน 

 ๑๑๐,๐๐๐   

  
 ๓.๑ โครงการค่ายนักการตลาด   

รุ่นใหม ่

๔๘ คน    

  

 ๓.๒ โครงการฝึกอบรมเพื�อเสริม 
สรา้งศกัยภาพเชงิธุรกจิ กลุ่ม
เกษตรและผูนํ้าชุมชน 

๕๕ คน    

  

๔. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิง
ปฏิบัติการใช้งานคอมพิว เตอร์
เบื�องตน้สาํหรบัผูพ้กิาร 

๓๐ คน ๔๓,๒๐๐   

  

๕. โครงการฝึกอบรมการใช้งานเชิง
ปฏิบัติโปรแกรมกราฟิกทางคอม 
พวิเตอรเ์บื�องตน้สาํหรบัผูพ้กิาร 

๓๐ คน ๔๑,๙๐๐   

  
๖. โครงการค่ายคอมพิวเตอร์สําหรับ

เยาวชน 

๔๐ คน ๔๖,๔๐๐   

  
๗. โครงการงานบริการวิชาการสร้าง

ชุมชนที�เขม้แขง็ 
  ๒๑๕,๐๐๐  

  

 ๗.๑ กจิกรรมการบริการวิชาการ
ถ่ายทอดความรุท้ี�ยี�งยนืสู่น้อง
ในทอ้งถิ�น 

๓๐ คน    

  
 ๗.๒ กิจกรรมชุมชนเข้มแข็งกับ

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
    

  

 ๗.๓ กจิกรรมการอบรมการจดัทํา
บัญชีค รัว เ รือ นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื�อคุณภาพชวีติที�ย ั �งยนืของ
เกษตรกรในเขตอําเภอเมอืง 
จงัหวดัขอนแก่น 

๕๑ คน    

         



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๑๓  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

  
๘. โครงการบรกิารวชิาการที�ใช้งานวจิยั 

เป็นฐาน 

  ๔๐,๐๐๐  

  
 ๘.๑ กจิกรรมการบริการวิชาการ

โดยใชง้านวจิยัเป็นฐาน 

๒๔ คน    

  

 ๘.๒ กิ จ ก ร ร มก า ร บู รณ าก า ร
โครงการวิจยั ด้านพลงังาน 
ด้านวิชาการ สู่ชุมชนพื�นที�
บา้นโคกส ี

๓๐ คน    

  
๙. โครงการบริการวิชาการเพื�อเพิ�ม

ศกัยภาพผูด้อ้ยโอกาส 

    

  

 ๙.๑ กิจกรรมการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิตักิารใช้งานคอมพวิเตอร ์
เบื�องตน้สาํหรบัผูด้อ้ยโอกาส 

๓๕ คน    

  
 ๙.๒ กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

สาํหรบัเยาวชน 
๖๐ คน    

  

๑๐. โครงการบริการวิชาการที�เพิ�มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในภาค 
อุตสาหกรรม 

  ๒๓๐,๐๐๐  

  

 ๑๐.๑ กจิกรรมการอบรมเชงิปฏบิตัิ 
การเพื�อสอบมาตรฐานช่าง
เชื�อม ครั �งที�  � 

๓๕ คน    

  

 ๑๐.๒ กจิกรรมการอบรมเชงิปฏบิตัิ 
การตรวจสอบแบบไม่ทําลาย 
ครั �งที�  � 

    

  

 ๑๐.๓ กจิกรรมการอบรมทฤษฎกีาร
ใช้โปรแกรม Google Earth 

เพื�อช่วยในงานสํารวจการ
ก่อสรา้ง 

    

  

 ๑๐.๔ กจิกรรมการอบรมวธิีการใช ้
CPM และ S-CURVE มาปรบั 
ใชใ้นการควบคุมงานก่อสรา้ง 
สาํหรบัผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง
จากหน่วยงานภายนอก 

๒๓ คน    

  

 ๑๐.๕ กจิกรรมการถ่ายทอดเทคโน 
โลยีการเชื�อมโลหะสําหรับ
บุคลากรช่ างเชื�อมชุมชน   
ครั �งที� ๓ 

๒๕ คน    

 

 
 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๑๔  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

  

 ๑๐.๖ กิจกรรมการฝึกอบรมคอม 
พวิเตอร์ช่วยการผลติสําหรบั
งานอุตสาหกรรม 

๒๕ คน    

  

 ๑๐.๗ กจิกรรมการเสรมิสร้างความ 
รูค้วามสามารถทางการตลาด
จากผูบ้รหิารมอือาชพี 

๓๐๐ คน    

  
 ๑๐.๘ กจิกรรมนิทรรศการช่างยนต์

และถ่ายทอดทกัษะทางวชิาชพี 
๙๕๐ คน    

  
๑๑. โครงการส่งเสรมิการออกกําลงักาย 

/ นนัทนาการในเวลาว่าง 
  ๒๙,๐๐๐  

  
 ๑๑.๑ กจิกรรมการส่งเสรมิการออก

กาํลงักายในเวลาว่าง 
๑๓๑ คน    

  
 ๑๑.๒ กจิกรรมการส่งเสริมนันทนา

การเวลาว่าง 
    

  

๑๒. โครงการงานบริการตรวจสภาพ
รถยนต์ให้แก่หน่วยงานราชการใน 
จงัหวดัขอนแก่น 

๒๕ คน  ๑๔,๐๐๐  

  
๑๓. โครงการอบรมวิธีติดตั �งระบบรับ

สญัญาณดาวเทยีม 

  ๑๐,๐๐๐  

  

๑๔. โครงการอบรมความร่วมมือทาง
วิชาการ อบรมความรู้พื�นฐานงาน
เขียนแบบเครื�องกล ระดับมัธยม 
ศกึษา 

๔๑๐ คน  ๙๖,๐๐๐  

  

๑๕. โครงการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มทักษะ
การสอนแก่ครูผู้สอนภาษาองักฤษ
ในจงัหวดัขอนแก่น 

๓๐ คน  ๒๔,๐๐๐  

  

๑๖. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการทํา
ดอกไม้จันทน์จากวัสดุ เหลือ ใช ้
( เปลือกข้าว โพดและกระดาษ   
เหลอืใช)้ เพื�อธุรกจิในครวัเรอืน 

๔๕ คน  ๙,๔๐๐  

  
๑๗. โครงการอบรมการสรา้งภาพ ๓ มติิ

ดว้ยโปรแกรมSKETCH UP 

๓๐ คน  ๗,๔๐๐  

  

๑๘. โครงการบรกิารวชิาการ "มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับ
กจิการที�ไม่มสี่วนได้เสียสาธารณะ
(TFRSs for NPAES) 

หมายเหต ุ: ยกเลกิ 

  ๒๔,๗๐๐  

 

 
 

      



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๑๕  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

  
๑๙. โครงการบริการทางวิชาการด้าน

การจดัการ 
๗๓ คน  ๑๑,๔๐๐  

  
๒๐. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ไปสู่การเรยีนการสอนและการวจิยั 

    

  

๒๑. โครงการบํารุงรกัษาและตรวจสอบ
เครื�องตรวจสภาพรถระบบอตัโนมตัิ
ใหส้าํนกังานขนส่ง จงัหวดัขอนแก่น 

    

คณะ 
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๙ ๑. โครงการร่วมมือสถานศึกษากับ
ภาครฐัเพื�ออบรมและนําเทคโนโลยี
ตน้แบบสู่ชุมชนดา้นการจดัการของ
เสยีจากปศุสตัว์สู่การผลติพลงังาน
ทดแทน 

๔๖ คน ๔๖,๙๐๐   

  ๒. โครงการบริการฝึกทักษะวิชาชีพ
วศิวกรรมในการตดิตั �งและปรบัปรุง
อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าในอาคารแก่
ชุมชน 

๔๔ คน ๕๐,๑๐๐   

  ๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติก า ร
เกี�ยวกบัการสร้างเครื�องมอืและการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิตใินงานวจิยั
ทางการศกึษา 

๔๐ คน ๓๗,๐๐๐   

  ๔. โครงการอบรมการผลติอาหาร
ปลอดภยั GMP กลุ่มผลติสนิคา้แปร
รปู OTOP  

๔๕ คน ๘๐,๐๐๐   

  ๕. โครงการบรกิารวชิาการดา้น
วศิวกรรมโยธา 

  ๒๒,๐๐๐  

  ๖. โครงการอบรมซ่อมบาํรุงอุปกรณ์
สาํนกังานและระบบเสยีงตามสาย
เบื�องตน้ 

  ๒๒,๐๐๐  

  ๗. โครงการฝึกอบรมการใชร้ะบบ
ควบคุมดว้ยการใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรใ์นการเขยีนเวบ็ไซด์
ใหก้บัหน่วยงาน 

  ๒๒,๐๐๐  

  ๘. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื�อง 
"การใชแ้ละบาํรุงรกัษาระบบ
คอมพวิเตอรเ์บื�องตน้สาํหรบัชุมชน" 

  ๒๒,๐๐๐  

  ๙. โครงการความร่วมมอืทางวชิาการ
และวจิยัระหว่างสาขาวชิาเครื�องกล
กบั 10 มหาวทิยาลยั 1 หอ้งวจิยั 

  ๒๒,๐๐๐  

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๑๖  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

  ๑๐. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร
งานตเีหลก็ AISI W1 

๕๖ คน  ๒๒,๐๐๐  

  ๑๑. โครงการบรกิารวชิาการดา้น
วศิวกรรมโลหการ 

  ๒๒,๐๐๐  

  ๑๒. โครงการอบรมวชิาชพีประยุกต์เคมี
แก่ชุมชน 

๗๗ คน  ๒๒,๐๐๐  

  ๑๓. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร
ฟิสกิสแ์ละการประดษิฐอุ์ปกรณ์
ปฏบิตักิารฟิสกิสพ์ื�นฐาน 

๕๕ คน  ๒๒,๐๐๐  

  ๑๔. โครงการบรกิารทางวชิาการเพื�อ
สรา้งเสรมิทกัษะทางคณติศาสตร ์
ดว้ยกจิกรรมคลนิิกใหค้วามรูแ้ละ
คาํปรกึษาเกี�ยวกบัคณติศาสตร ์

๓๕๔ คน  ๑๗,๐๐๐  

  ๑๕. โครงการบรกิารวชิาการเพื�ออบรม
การนําเทคโนโลยสีมยัใหมช่ว่ย
พฒันางานดา้นคณติศาสตร ์

๒๑ คน  ๕,๐๐๐  

  ๑๖. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
เกี�ยวกบัการสรา้งเครื�องมอืและการ
วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ

๓๕ คน  ๒๒,๐๐๐  

  ๑๗. โครงการบรกิารวชิาการ เรื�อง "การ
ออกแบบและพฒันาสรา้งเครื�องสี
ขา้วขนาดเลก็ภายใตค้วามร่วมมอื 

โครงการเกษตรเพื�ออาหารกลางวนั
ในโรงเรยีนตํารวจตะเวนชายแดน
เขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
ตอนบน (โครงการพระราชดาํร)ิ" 

   ๑๔๐,๐๐๐ 

  ๑๘.  โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร
เทคโนโลยกีารผลติชิ�นส่วนและงาน
โลหะดว้ยกระบวนการลวดนําไฟฟ้า 
(Technology of Metal parts  

machining by Wire Cut EDM 

Process) 

   ๓๕,๐๐๐ 

  ๑๙. โครงการบรกิารวชิาการ เรื�อง "ให้
คาํปรกึษาแนะนําเชงิลกึแก่ SMEs 

ในอุตสาหกรรมสนบัสนุน"  

   ๔๓,๒๐๐ 

 
 

 
 

  

 

    



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๑๗  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

 

วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
งานวิจยัและ

พฒันา วิทยาเขต
กาฬสินธุ์ 

๒ ๑. โครงการพฒันาอาชีพเพื�อต่อสู้กบั
ความยากจนจงัหวดักาฬสนิธุ ์

๑๕๐ คน ๑๔๔,๒๐๐   

  ๒. งานวัน เด็กแห่ งชาติร าชมงคล
กาฬสนิธุแ์ฟร ์ประจาํปี๒๕๕๖ 

  ๓๐,๐๐๐  

คณะ 
เทคโนโลยี

อตุสาหกรรม
เกษตร 

๗ ๑. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื�อ
แก้ปญัหาการขาดแคลนพชือาหาร
สตัว ์ 

๙๐ คน ๖๓,๗๐๐   

๒. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเลี�ยงปลานิลแปลงเพศ สําหรบั
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพื�อพฒันา
อาชพีอย่างยั �งยนื 

๖๐ คน ๑๐๔,๔๐๐   

  ๓. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั �น
การซ่อมบํารุงเครื�องยนต์เล็กเพื�อ
การเกษตรสําหรบัเกษตรกรในเขต
จงัหวดักาฬสนิธุ ์

๖๐ คน ๒๑๙,๙๐๐   

  ๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติก า ร
วิ เ ค ร า ะห์ คุณภาพ นํ� า เ ชื� อ สัต ว์
เศรษฐกจิเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการ
สบืพนัธุ ์

 ๘๓,๖๐๐   

  ๕. โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหาร
หมกั 

๖๐ คน ๑๐๕,๖๐๐   

  ๖. กองทุนสนับสนุนการให้บริการ
วชิาการ 

  ๕๐,๐๐๐  

  ๗. โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตา
ฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิสาขาช่าง
ซ่อมรถยนต์ระดบั � 

  ๕,๘๑๗  

คณะ 
เทคโนโลยีสงัคม 

๗ ๑. โครงการพฒันาทกัษะการพูดในที�
ชุมชนของผู้นําชุมชนในท้องถิ�น  

อําเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์

๕๐ คน ๒๙,๗๐๐   

  ๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารบรหิาร
จดัการวสิาหกจิชุมชน 

๕๗ คน ๑๓๐,๐๐๐   

  ๓. โครงการอบรมความรู้ทางด้านการ
ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางการบญัช ี

๘๑ คน ๕๒,๙๐๐   

  ๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติก า ร
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปญัญา
ทอ้งถิ�นการทอเสื�อกก 

๓๔ คน ๓๒,๐๐๐   



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๑๘  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

  ๕. โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุ เทศก์
ท้องถิ�นเพื�อพฒันาศกัยภาพการใช้
ภาษา เพื� อก้ าว เข้าสู่ ปร ะชาคม
อาเซยีน 

๖๐ คน ๑๔๙,๒๐๐   

  ๖. โครงการอบรมการบญัชแีก่วสิาหกจิ
ชุมชนในจงัหวดักาฬสนิธุ ์

๒๐ คน ๑๕,๕๐๐   

  ๗. กอ งทุ น สนั บ ส นุ น ผ ล ง าน ก า ร
ใหบ้รกิารวชิาการ 

  ๑๐๐,๐๐๐  

  

 ๗.๑ ศึกษาสมรรถภาพทางกาย
ภายของนกัศกึษาชั �นปีที� 1 ที�
เรียนวิชาพลศึกษา  มทร .
อสีาน วทิยาเขตกาฬสนิธุ ์

๑๕๐ คน    

  

 ๗.๒ ป รั บ ป รุ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ค ณ ะ
เทคโน โลยีสังคม เพื� อ ให้
แสดงผลสองภาษา 
หมายเหต ุ: ไมด่าํเนินการ 

    

  

 ๗.๓ การนําเทคนิคการจัดการ
ค ว า ม รู้ ม า ช่ ว ย เ พิ� ม
ประสทิธภิาพในการทาํงาน 

๒๐ คน    

  

 ๗.๔ อบรมเชงิปฏบิตักิารถ่ายทอด
องค์ความรู้ การพัฒนา
ศักยภาพบริหารจัดการที�ดี
ของวสิาหกจิชุมชนในจงัหวดั
กาฬสนิธุ ์

๓๒ คน    

  

 ๗.๕ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
วสัดุเหลอืใช้เพื�อสร้างรายได้
แก่กลุ่มธุรกจิชุมชน จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์

๓๕ คน    

  
 ๗.๖ กฎหมายแรงงานที�ลูกจ้าง

ควรรู ้
๔๐ คน    

 

วิทยาเขตสริุนทร ์

งานวิจยั 
และพฒันา  

วิทยาเขตสริุนทร ์

๔ ๑. โครงการพฒันาอาชพีชนบท ๔๕๘ คน ๒๘๕,๖๐๐   

๒. โครงการเกษตรเพื�ออาหารกลางวนั ๑๗๑ คน ๑๖๒,๘๐๐   

๓. โครงการศนูยก์ารเรยีนรูก้ารเกษตร
อนิทรยีต์ามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

๓๐ คน ๑๒๐,๐๐๐   

  ๔. โครงการการพฒันาอาชพีตามความ
ตอ้งการของทอ้งถิ�น 

๒๒๐ คน ๑๓๓,๐๐๐   

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๑๙  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

คณะ 
เทคโนโลยี 
การจดัการ 

๑๕ ๑. โครงการพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติ 
การการทาํบญัชคีรวัเรอืน 

๒๙๓ คน ๑๕๔,๐๐๐   

 ๒. โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการ
จัดการในครัวเรือนตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง 

๒๒๐ คน ๑๖๓,๘๐๐   

  ๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการผลิต
นํ�าสมุนไพรสู่ธุรกิจชุมชนหมู่บ้าน
เพื�อเพิ�มมลูค่า และสรา้งรายได ้

๑๒๗ คน ๖๗,๐๐๐   

  ๔. โครงการเพิ�มประสิทธิภาพผู้ประ 
กอบการสู่การบรหิารจดัการที�ด ี

๑๒๐ คน ๑๐๔,๘๐๐   

  ๕. โครงการสร้างผลกําไรด้วยการลด
ตน้ทุน 

๘๗ คน ๗๒,๖๐๐   

  ๖. โครงการสร้างผู้ประกอบการมือ
อาชพีด้วยกลยุทธ์การขายและการ
ใหบ้รกิาร 
หมายเหต ุ: ไมไ่ดจ้ดัโครงการ 

  ๑๙,๐๐๐  

  ๗. โครงการผู้นําธุรกจิด้วยเทคนิคการ
บรหิาร 

๖๘ คน  ๒๐,๐๐๐  

  ๘. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื�อ
การทาํงาน English for Careers  

๓๐ คน  ๑๒,๕๐๐  

  ๙. โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า ค ว า ม รู้ เ ชิ ง
ปฏบิตักิารการทาํบญัชคีรวัเรอืน 

๖๐ คน  ๑๗,๕๐๐  

  ๑๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื�อง 
"การสรา้งตําราอเิล็คทรอนิกส์ (E-

book)" 

๓๐ คน  ๒๒,๐๐๐  

  ๑๑. โครงการมหาวิทยาลยัห่วงใยศิษย์
เก่า :  ตอนกระบวนการทํางาน   
เป็นทมี 

๑๒๐ คน  ๕,๒๐๐  

  ๑๒. โครงการเรียนนอกห้องเรียนปรับ 
เปลี�ยนทศันคตสิู่จติสาธารณ ปีที� ๑ 

๕๓ คน  ๕๐,๐๐๐  

  ๑๓. โครงการมหาวิทยาลยัห่วงใยศิษย์
เก่า : ตอน การจดัการความรูใ้นงาน
สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน 

  ๕๐,๐๐๐  

  ๑๔. โครงการนันทนาการอย่างสร้าง 
สรรค์สานสัมพันธ์ที�ดีสู่ชุมชนและ
ทอ้งถิ�น 

๒๕๐ คน  ๔๙,๖๗๐  

 
 
 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๒๐  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

  ๑๕. โครงการการท่องเที�ยวเชิงวัฒน 
ธรรมรปูแบบใหมต่อ้นรบัประทบัใจสู่
อาเซี�ยน (รุ่น1 หมู่บ้านทอผา้ไหม
ยกทอง กลุ่มจันทรโสมา บ้านท่า
สว่าง) 

๖๑ คน  ๔๘,๘๐๐  

  ๑๖. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันา
สื�อมลัตมิเิดยี เพื�อการเรยีนการสอน 

    

คณะ 
เกษตรศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๓ ๑. โครงการศูนย์เรียนรู้ร่วมกันภูมิ
ปญัญาเกษตรอนิทรยี ์

 ๒๐๐,๐๐๐   

๒. โครงการบริการวิชาการผ่านสื�อ
วทิยุกระจายเสยีง 

๔๒ คน  ๑๘,๗๐๐  

  ๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื�อการเรียนรู้อิเล็ก  ทรอ
นิกส ์

๓๐ คน  ๑๗,๐๐๐  

  ๔. โครงการเตรยีมความรูสู้่สนามสอบ
O-NET และสนามสอบเข้ามหา 
วทิยาลยั 

๖๒๐ คน  ๒๒,๐๐๐  

  ๕. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเลี�ยงสตัวใ์หญ่ 

๔๒ คน  ๘,๒๐๐  

  ๖. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเลี�ยงสุกร 

๔๐ คน  ๘,๒๐๐  

  ๗. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเลี�ยงสตัวปี์ก 

๕๓ คน  ๓,๔๐๐  

  ๘. โครงการฝึกอบรมพื�นฐานนิวแม
ตกิสอุ์ตสาหกรรมเบื�องตน้ 

๓๗ คน  ๔,๕๐๐  

  ๙. โคร งการ ถ่ ายทอดองค์คว ามรู้
เทคนิคการจดัสวนหย่อมขนาดเลก็ 

๒๕ คน  ๑๕,๐๐๐  

  ๑๐. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การ
เพาะเหด็ในถุงพลาสตกิ 

๒๖ คน  ๑๔,๐๐๐  

  ๑๑. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ซ่อมแซมและบํารุงร ักษาเครื�อง 
จกัรกลเกษตร 

๔๐ คน  ๑๖,๐๐๐  

  ๑๒. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การ
เพาะเลี�ยงสตัวนํ์�าตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

  ๑๖,๐๐๐  

  ๑๓. โครงการอบรมการควบคุมอตัโนมตัิ
ในงานอุตสาหกรรม 

๕๐ คน  ๑๕,๐๐๐  

  ๑๔. โครงการค่ายอุตสาหกรรมสมัพนัธ์
ครั �งที� ๔ ประจาํปี ๒๕๕๖ 

๙๗ คน  ๑๕,๐๐๐  

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๒๑  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

  ๑๕. โครงการอบรมการออกแบบลวด 
ลายผา้ดว้ยการมดัยอ้ม 

๑๐ คน  ๗,๐๐๐  

  ๑๖. โครงการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ ๑๒ คน  ๗,๐๐๐  

  ๑๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ผลติสื�อการเรยีนรู ้

  ๙,๙๐๐  

  ๑๘. โครงการฝึกอบรมพื�นฐานเครื�องมอื
กลเบื�องตน้ 

๓๐ คน  ๔,๙๐๐  

  ๑๙. โครงการ ฝึกอบรมพื�นฐานการ
คาํนวณทางดา้นวศิวกรรม 

  ๔,๗๐๐  

  ๒๐. โครงการผลิตไก่พื�นเมืองลูกผสม
เพื�อรองรบัตลาดอาเซยีน 

๖๐ คน  ๕๐,๐๐๐  

  ๒๑. โครงการอบรมนักสร้างหุ่นยนต์รุ่น
ใหม ่

๗๐ คน  ๕๐,๐๐๐  

  ๒๒. โครงการอบรมการเขยีนโปรแกรม 
ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย
ภาษาซ ี

๙๐ คน  ๒๔,๐๐๐  

  ๒๓. โครงการจดัสรา้งภมูทิศัน์และพฒันา
สภาพแวดลอ้มชุมชนอย่างยั �งยนื 

๓๕ คน  ๒๕,๘๖๐  

  ๒๔. โครงการอบรมการสูบ นํ� า เพื� อ
การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ 

๓๕ คน  ๔๔,๐๐๐  

  ๒๕. โครงการอบรมการวิเคราะห์ระบบ
ไฟฟ้ากาํลงัโดยโปรแกรมสาํเรจ็รปู 

๓๐ คน  ๑๗,๐๐๐  

  ๒๖. การแปรรปูผลติภณัฑม์ลูค่าเพิ�มจาก
ปลานํ�าจดื 

  ๕๐,๐๐๐  

  ๒๗. โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ 
เรื�อง การออกแบบวิชาชีพที�เพิ�ม
มลูค่าผลติภณัฑท์อ้งถิ�น 

  ๑๑,๓๗๕  

  ๒๘. โครงการเสวนาเกษตรกรไทยกับ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

  ๑๐๙,๘๒๑  

วิทยาเขตสกลนคร 

งานวิจยั 
และพฒันา  

วิทยาเขตสกลนคร 

๑ ๑. โครงการพฒันาหลกัสูตรบรกิารวชิาการ
ที�เป็นความตอ้งการของชุมชนอย่าง
แทจ้รงิ 

๕,๐๐๐ คน  ๖๐,๐๐๐ 

 

 

คณะ
อตุสาหกรรม 
และเทคโนโลยี 

๗ ๑. โครงการพฒันาความรูแ้ก่ประชาชน 

เรื�อง ตรวจสภาพยานยนต์ก่อนใช้
ปลอดภยัแน่นอนในเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ 

๙๐ คน ๑๗๒,๑๐๐   

 
 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๒๒  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

  ๒. โครงการบรกิารวชิาการเพื�อเตรยีม 
การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาต ิ  เรื�อง เทคนิคการซ่อม
บํารุงการฟื�นฟู และบรหิารจดัการ
เครื�องจักรกลการเกษตรที�ประสบ
ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ

๖๑ คน ๑๔๐,๘๐๐   

  ๓. โ ค ร งก า รพัฒน าคว าม รู้ อ ย่ า ง
ต่อเนื�องทางบัญชีและเทคโนโลยี
การศกึษา 

๒๓๗ คน ๑๒๕,๔๐๐   

  ๔. โครงการฝึกอบรมภาษาองักฤษเพื�อ
การสื�อสารสําหรับผู้ประกอบการ
ธุรกจิขนาดย่อม (SMEs) จงัหวดั
สกลนคร  

๕๓ คน ๕๕,๙๐๐   

  ๕. โครงการสร้างเครื�องผลตินํ�ามนัไบ
โอดีเซลขนาดเล็กเพื�อการพึ�งพา
ตนเองของชุมชน 

๔๒ คน ๑๐๘,๑๐๐   

  ๖. โครงการวิเคราะห์ปญัหาและให้คํา 
ปรกึษาแก่กลุ่มวสิาหกิจชุมชนและ 
แปรรูปบา้นนาบ่อ อําเภอวารชิภูม ิ
จงัหวดัสกลนคร เรื�อง การลดของเสยี 
ในกระบวนการผลติขา้วฮางหอมนิล 

 ๑๘๘,๐๐๐   

  ๗. กองทุนสนับสนุนการให้บริการ
วชิาการ 

  ๒๐๐,๐๐๐  

  
 ๗.๑ โครงการค่ายเยาวชนรักษ์

พลงังานและพลงังานทดแทน 

๔๔ คน    

  

 ๗.๒ โครงการฝึกอบรมการปรบัตั �ง
ศูนย์กลางเพลา (Shaft Align-

ment) สําหรบัเครื�องจกัรกล
ของไหลโดยใชไ้ดแอลเกจ 

๑๑ คน    

  

 ๗.๓ โครงการค่ายพัฒนาภาษา 
องักฤษเพื�อเตรยีมความพรอ้ม 
เขา้สู่อาเซี�ยนจงัหวดัสกลนคร 

    

  

 ๗.๔ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลติสารทําความสะอาด
ในชวีติประจาํวนั 

    

  
 ๗.๕ โครงการถ่ายทอดการบรหิาร

รา้นคา้ปลกี 

๑๐๐ คน    

 

 
 

       



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๒๓  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

  

 ๗.๖ โครงการอบรมการเขยีนแบบ
คอมพวิเตอร์ ๓ มติิในงาน
วศิวกรรมโยธา รุ่นที� ๒ 

    

  

 ๗.๗ โครงการพัฒนาระบบงาน
ธุรการและการบริการอย่าง
มอือาชพี 

    

  

 ๗.๘ โครงการอบรมการสร้างสื�อ
การเรียนการสอนหนังสือ
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book) ดว้ย 
โปรแกรม Flip Album 

    

  

 ๗.๙ การฝึกอบรมการใช้งานและ
การบํารุงร ักษาเครื�องอัดอิฐ
ประสานระบบไฮดรอลกิส ์

    

คณะ 
ทรพัยากร 
ธรรมชาติ 

๗ ๑. โครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิ 
การ "งานเกษตรและเทคโนโลยี
พื�นบา้นอสีาน ครั �งที� ๑๗" 

๔๘๔ คน ๕๐๐,๐๐๐   

 ๒. โครงการฝึกอบรมเพื�อพฒันาอาชพี
ในชนบท 

 ๓๒๒,๐๐๐   

 

 ๒.๑ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการจัดการเกษตรเพื�อ
โครงการอาหารกลางวนัของ
โรงเรยีน 

๓๗ คน ๑๐๐,๐๐๐   

  
 ๒.๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

การขยายพนัธุพ์ชื 

๒๕ คน ๔๐,๐๐๐   

  
 ๒.๓ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

การเพาะเหด็โคนญี�ปุน่ 

๖๕ คน ๔๐,๐๐๐   

  

 ๒.๔ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดา้นการจดัการเกษตรแบบผสม 
ผสานตามแนวทฤษฏใีหม ่

๕๗ คน ๖๐,๐๐๐   

  
 ๒.๕ โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม 

อาชพีดว้ยสมนุไพรไทย 

๔๖ คน ๔๘,๐๐๐   

  

 ๒.๖ โครงการสร้างอาชพีจากพืช
สมุนไพร บุหงารําไปเครื�อง
หอมไทยโบราณ 

๓๐ คน ๓๔,๐๐๐   

  
๓. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลัก 

สตูรการเพาะเลี�ยงปลาสวยงาม 

๘๔ คน  ๓๐,๐๐๐  

  

๔. โครงการวิเคราะห์เชิงเครื�องมือ 
Atomic Absorption Spectrophoto-

meter 

๔๒ คน  ๔๓,๖๐๐  

        



สถาบนัวิจยัและพฒันา 
ผลการปฏิบติังาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 ๒๒๔  

 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

ตารางที� ๗ โครงการบริการทางวิชาการที�ได้รบัทุนอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามวิทยาเขต
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 
จาํนวน 
ผลงาน 
(เรื�อง) 

ชื�อผลงาน 

จาํนวน
ผูร้บับริการ 

(คน/โครงการ/
หมู่บา้น/ชิ�นงาน) 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

แผน่ดิน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

  
๕. โครงการการเพาะเลี�ยงแมลงดานา

แบบเลี�ยงเดี�ยว 

๔๙ คน  ๕๐,๐๐๐  

  

๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามมยั
กา้วหน้าอย่างเขา้ใจวยัรุ่น การเจรญิ
พนัธุ ์และเพศศกึษา 

  ๕,๐๐๐  

  
๗. โครงการเพิ�มพูนความอุดมสมบูรณ์

สตัวนํ์�าเศรษฐกจิตามแนวพระราชดําร ิ
   ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 



สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยและพัฒนา

๒๒๕

คณะกรรมการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ ประธานกรรมการ
 ผูชวยศาสตราจารย มาโนช ริทินโย กรรมการ
 นางสาวอุบล สุริพล กรรมการ
 นางสาวณพรรณ สินธุศิริ กรรมการ

คณะอนุกรรมการดําเนินการ
 นางสาวณพรรณ สินธุศิริ ประธานอนุกรรมการ
 นางสาวรัตนาภรณ หมีเงิน อนุกรรมการ
 นางอรุณี มณที อนุกรรมการ
 นางสาววงศเดือน วรรณวัติ อนุกรรมการ
 นางสาวกุลนิษฐชา รานอก อนุกรรมการ
 นางสาวสุภาภรณ พิมสุคะ อนุกรรมการ
 นางสาวกิติยาวดี เกตุนอก อนุกรรมการ
 นางสาวพรศิริ จันทปาลี อนุกรรมการ
 นางสาวรจนา ธนาภาพงษ อนุกรรมการ
 นางสาวนันทวันทน ดูสันเทียะ อนุกรรมการ
 นางสาวสุภิญญา ศิริ อนุกรรมการ
 นางสาวอรุณรักษ ดีราชรัมย อนุกรรมการ
 นางสาวอรอุมา เปาประจําเมือง อนุกรรมการ
 นายพิพัฒน นรนิ่ม อนุกรรมการ
 นางสาวศิรันตญา หอรัตนประเสริฐ อนุกรรมการและเลขานุการ
 นางสาววีรนุช กูบโคกกรวด อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

____________________________________________________________________________________________
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท : ๐๔๔ ๒๓๓ ๐๖๓  โทรสาร : ๐๔๔ ๒๓๓ ๐๖๔
E-mail : rdrmuti@gmail.com
http://rd.rmuti.ac.th/newweb



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการปฏบัิตงิาน   สถาบันวจัิยและพัฒนา

๒ ๕๕ ๗
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน


