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บทสรุปผูบริหาร

1. บทนํา
1.1 หลักการและเหตผุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผล

โดยท่ีมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐท่ีดําเนินการศึกษารับ
ปริญญาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสถานศึกษาของรัฐดําเนินกิจการโดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการท่ีเปน
ของตนเอง มีความคลองตัว และมีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังน้ัน สมควร
จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง ข้ึนแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ท่ีมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูงท่ีมุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใหผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทาง
ระดับปริญญาเปนหลัก จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี

ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แหง ไดมีเครือขายดําเนินงานรวมกันในหลายกิจกรรม อาทิ
การจัดการเรียนการสอน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ รวมถึงการวิจัยและบริการ
วิชาการ โดยเฉพาะการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งดําเนินการมาตั้งแตป 2552 เปนตนมา และ
หมุนเวียนความรับผิดชอบการเปนเจาภาพ ดังน้ี 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ท้ัง 8 แหง รับหนาท่ีเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการโดยใชช่ือวา การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งท่ี 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 4 (The 5th Rajamangala University
of Technology National Conference (5th RMUTNC) and The 4th Rajamangala University of Technology
International Conference (4th RMUTIC) ในหัวขอเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน”
(Technology & Innovation Development for Sustainability) ประกอบดวยกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ 1) การบรรยาย
พิเศษ 2) การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 3) การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 4) การประกวด
ผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ 5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ 6) การจําหนายผลิตภัณฑ

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ
1.2.1 เพ่ือเปนเวทีเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดาน

สังคมศาสตรของคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ
1.2.2 เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ระหวาง

นักวิจัย คณาจารย และนักศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ
1.2.3 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ท้ัง 9 แหง และหนวยงานภายนอกท้ังในประเทศและตางประเทศ
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1.3 เปาหมาย
1.3.1 ผูเขารวมโครงการ 500 คน
1.3.2 จํานวนผลงาน 50 ผลงาน
1.3.3 ผูเขารวมงาน 500 คน

1.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1.4.1 มีการสรางความรวมมือทางวิชาการของนักวิจัยระหวางหนวยงาน
1.4.2 ผูเขารวมประชุมไดแลกเปลีย่นความรู และประสบการณระหวางกัน
1.4.3 ผูเขารวมประชุมมีประสบการณในการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ
1.4.4 ผูเขาประชุมนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการพัฒนาหนวยงาน สังคม และประเทศชาติ

2. การดําเนินงาน
โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 4 (The 5th Rajamangala University of Technology National Conference
(5th RMUTNC) and The 4th Rajamangala University of Technology International Conference (4th RMUTIC)
ระหวางวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2556

2.1 การบรรยายพิเศษ (Keynote Speakers)
2.2 การประชุมวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ

2.2.1 การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
2.2.2 การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร (Poster Presentation)

2.3 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
2.4 การประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจดันิทรรศการ
2.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
2.6 การจําหนายผลติภณัฑ
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3. ผลการดําเนินงาน
โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 4 (The 5th Rajamangala University of Technology National Conference
(5th RMUTNC) and The 4th Rajamangala University of Technology International Conference (4th RMUTIC)
หัวขอเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน” (Technology & Innovation Development for
Sustainability) ณ หองประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ช้ัน 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด ปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหวางวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2556 รวมกับหนวยงานเครือขาย
3 หนวยงาน หนวยงานสนับสนุน 9 หนวยงาน มีผูเขารวมงาน 1,192 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ พบวาผูตอบแบบ
ประเมิน มีความพึงพอใจในระดับมาก (รอยละ 81.04)

4. สรุปผลการดําเนินงาน

การดําเนินงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
จํานวนผลงาน 50 ผลงาน 660 ผลงาน

จํานวนผูเขาชมงาน 500 คน 1,192 คน
ความพึงพอใจของผูเขาชมงาน รอยละ 60 รอยละ 81.04

5. ผลสัมฤทธิ์
5.1 นักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย
5.2 มีการพัฒนาผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ซึ่งสรางช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
5.3 ผูเขารวมประชุมไดรับความรูและประสบการณดานวิชาการเพ่ิมข้ึน
5.4 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ และความชํานาญระหวางนักวิจัย นักวิชาการของแตละหนวยงาน
5.5 เกิดบรรยากาศการวิจัย การเรียนรู และการสรางเครือขายความรวมมือในการทําวิจัย
5.6 ผูเขาประชุมสามารถนําองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการพัฒนาหนวยงาน สังคม และประเทศชาติ
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6. การใชจายงบประมาณ
งบประมาณเงินรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

หมวดคาตอบแทน จํานวน 14,200 บาท
หมวดคาใชสอย จํานวน 825,850 บาท
หมวดคาวัสดุ จํานวน 609,338 บาท
รวม 1,449,388 บาท

งบประมาณเงินสมทบ 8 มทร.
หมวดคาใชสอย จํานวน 2,182,000 บาท
หมวดคาวัสดุ จํานวน 125,995 บาท
หมวดคาสาธารณูปโภค จํานวน 45,000 บาท
รวม 2,352,995 บาท

งบประมาณ ประมาณการคาลงทะเบียนระดับชาติ
หมวดคาใชสอย จํานวน 51,200 บาท
หมวดคาวัสดุ จํานวน 246,070 บาท
รวม 297,270 บาท
รวมคาใชจายท้ังสิ้น 4,099,653 บาท (สีล่านเกาหมืน่เกาพันหกรอยหาสิบสามบาทถวน)

7. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
7.1 ปญหาและอุปสรรค

7.1.1 การประสานงานการลงทะเบียนลาชา เน่ืองจากมีการแบงพ้ืนท่ีออกเปน 2 จุด
7.1.2 ระบบการสงบทความยังไมสามารถรายงานผลตามความตองการของผูใชระบบ
7.1.3 ผูเสนอผลงานภาคโปสเตอรไมดําเนินการตดิโปสเตอรตามเวลาท่ีกําหนด สงผลกระทบตอภาพรวมของงาน

7.2 ขอเสนอแนะ
7.2.1 ควรจัดใหมีการลงทะเบียนในพ้ืนท่ีเดียวกัน
7.2.2 ควรพัฒนาระบบการสงบทความใหรองรับไฟลขนาดใหญ และสามารถรายงานผลตามความตองการ

ของผูใชระบบ
7.2.3 ควรเพ่ิมบุคลากรในการประสานงานการติดโปสเตอร
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ขอมูลโครงการจัดประชุม

1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผล

โดยท่ีมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐท่ีดําเนินการศึกษารับ
ปริญญาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสถานศึกษาของรัฐดําเนินกิจการโดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการท่ีเปน
ของตนเอง มีความคลองตัว และมีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังน้ัน สมควร
จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง ข้ึนแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ท่ีมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูงท่ีมุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใหผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทาง
ระดับปริญญาเปนหลัก จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี

ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แหง ไดมีเครือขายดําเนินงานรวมกันในหลายกิจกรรม อาทิ
การจัดการเรียนการสอน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ รวมถึงการวิจัยและบริการ
วิชาการ โดยเฉพาะการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งดําเนินการมาตั้งแตป 2552 เปนตนมา และ
หมุนเวียนความรับผิดชอบการเปนเจาภาพ ดังน้ี 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ท้ัง 8 แหง รับหนาท่ีเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการโดยใชช่ือวา การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งท่ี 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 4 (The 5th Rajamangala
University of Technology National Conference (5th RMUTNC) and The 4th Rajamangala University of
Technology International Conference (4th RMUTIC) ในหัวขอเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือความ
ยั่งยืน” (Technology & Innovation Development for Sustainability) ประกอบดวยกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ 1) การ
บรรยายพิเศษ 2) การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 3) การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 4) การ
ประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ 5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ 6) การจําหนายผลิตภัณฑ

2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพ่ือเปนเวทีเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดาน

สังคมศาสตรของคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ
2.2 เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ระหวางนักวิจัย

คณาจารย และนักศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ
2.3 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ท้ัง 9 แหง และหนวยงานภายนอกท้ังในประเทศและตางประเทศ
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3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีก 8 แหง ไดแก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

4. หนวยงานรวมจัด
Lander University
Greenwood, South Carolina, United States

5. หนวยงานเครือขาย
เครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง
สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู มหาวิทยาลัยมหดิล
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

6. หนวยงานสนับสนนุ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีทีแทงค เทอรมินัล จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง
เครือขายวิจัยประชาช่ืน
บริษัท ยูไนเตด็ โมดูลาร ซีสเต็ม จาํกัด
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7. ระยะเวลา และสถานท่ีจัดการประชุม
โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 4 ระหวางวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ หองประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร
ช้ัน 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด ปทุมวัน กรุงเทพฯ

8. รูปแบบการดําเนินงาน
8.1 การบรรยายพิเศษ (Guest Speakers / Keynote Speakers)
8.2 การประชุมวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ

- การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
- การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร (Poster Presentation)

8.3 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
8.4 การประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจดันิทรรศการ
8.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
8.6 การจําหนายผลติภณัฑ

9. รายละเอียดของการดําเนินงาน
9.1 การบรรยายพิเศษ (Keynote Speakers) เปนการบรรยายจากผูทรงคุณวุฒิภายใตหัวขอท่ีสอดคลอง

กับสาขาวิชาการของการประชุม
9.2 การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ประกอบดวยการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย บรรยาย

(Oral Presentation) การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร (Poster Presentation)
9.2.1 สาขาวิชาการของการประชุม

1) วิศวกรรมศาสตร
2) สถาปตยกรรมและศิลปกรรม
3) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4) ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร และการทองเท่ียว
5) อาหาร เกษตร และเทคโนโลยชีีวภาพ
6) พลังงานและสิ่งแวดลอม
7) วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ
8) บริหารธุรกิจ
9) นวัตกรรมการศึกษา

9.2.2. การสงผลงานวิจัย
ผูเสนอผลงานสามารถสงบทคัดยอ ไดถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 โดยใหลงทะเบียนเขาสูระบบ และ

สงบทคัดยอทางเว็บไซต http://rmutcon.rmutp.ac.th/ เทาน้ัน



4

9.2.3 กําหนดการสําคัญ
กิจกรรม ระยะเวลา

เปดรับบทคดัยอ 1 ธันวาคม 2555
วันสุดทายของการรบับทคัดยอ 31 มีนาคม 2556
วันสุดทายของการขยายเวลาการรบับทคัดยอ ครั้งท่ี 1 30 เมษายน 2556
ขยายเวลารับบทคัดยอ ครั้งท่ี 2 15 พฤษภาคม 2556
วันประกาศผลการพิจารณาบทคัดยอ และวันเริม่ตนรับบทความฉบบัเต็ม ครั้งท่ี 1 1 เมษายน 2556
วันประกาศผลการพิจารณาบทคัดยอ และวันเริม่ตนรับบทความฉบบัเต็ม ครั้งท่ี 2 1 พฤษภาคม 2556
ขยายเวลาวันประกาศผลการพิจารณาบทคดัยอ และวันเริ่มตนรับบทความฉบับเตม็ ครั้งท่ี 2 16 พฤษภาคม 2556
วันสุดทายของการชําระเงินคาลงทะเบียนลวงหนา 15 มิถุนายน 2556
วันสุดทายของการสงบทคัดยอ(ฉบับแกไข) 30 มิถุนายน 2556
วันสุดทายของการสงบทความฉบบัเต็ม 16 กรกฎาคม 2556

9.2.4 การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย
เวลาในการนําเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที
ผลงานท่ีนําเสนอ ควรจัดทําดวยโปรแกรม MS PowerPoint 2003 ข้ึนไป และบันทึกลงแผน CD และ

ควรนํามาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับผูนําเสนอตองการนําเสนอในรูปแบบอ่ืน กรุณาแจงฝายจัดการประชุม
ลวงหนา เพ่ือจะไดประสานการจัดโสตทัศนูปกรณไวใหอยางเหมาะสม

ผูนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายใหนําไฟลขอมูลท่ีนําเสนอสงใหกับเจาหนาท่ี ณ จุดลงทะเบียนในชวง
เชา ของวันท่ี 15 กรกฎาคม 2556

9.2.5 การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร
ใหผูนําเสนอผลงานจัดทําโปสเตอรซึ่งมีขนาดกวาง 1.0 เมตร ยาว 1.20 เมตร จํานวน 1 แผน ตอ 1 เรื่อง

โดยจัดทําเปนภาษาไทย (ระดับชาติ) หรือภาษาอังกฤษ (ระดับนานาชาติ) และมีสาระสําคัญในโปสเตอร มีดังน้ี
- ช่ือเรื่อง
- ช่ือผูวิจัย และหนวยงานท่ีสังกัด
- บทคัดยอ
- ความเปนมาและวัตถุประสงคของการวิจัย
- อุปกรณและวิธีการวิจัย
- ผลการวิจัยและอภิปรายผล
- สรุปผลการวิจัย
- เอกสารอางอิง เลือกเฉพาะท่ีเก่ียวของโดยตรงเทาน้ัน
- กิตติกรรมประกาศ
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9.3 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
เปนการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมเดน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหง

นําเสนอในคูหาจัดแสดงผลงาน หนวยงานละประมาณ 36 ตารางเมตร รวมพ้ืนท่ีการจัดแสดงประมาณ 324 ตารางเมตร
ลักษณะการนําเสนอผลงานมี 3 ลักษณะ คือ
- โปสเตอร
- โปสเตอรรวมกับผลิตภัณฑ
- โปสเตอรรวมกับผลิตภัณฑและสาธิตการทําผลิตภัณฑ

9.4 การประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ
9.4.1 การประกวดผลงานประชุมวิชาการ

1) ระดับชาติแบงเปนภาคโปสเตอรและภาคบรรยาย
2) ระดับนานาชาติแบงเปนภาคโปสเตอรและภาคบรรยาย

9.4.2 การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมเดน ของแตละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลท่ีจะเขารวมจัดนิทรรศการรวม 9 คูหา

9.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เปนการถายทอดเทคโนโลยีท่ีจัดเปนลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการในองคความรูหรือเทคโนโลยีท่ี

แตละ มทร. มีความเช่ียวชาญ
9.6 การจําหนายผลิตภัณฑ

เปนการจําหนายผลิตภัณฑของนักศึกษาหรือชุมชน วิสาหกิจชุมชน SMEs หรือภาคอุตสาหกรรมท่ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลท้ัง 9 แหง ไดรวมเปนเครือขายหรอืใหความชวยเหลือในการพัฒนาผลิตภณัฑ

10.ผูเขารวมประชุม จํานวนประมาณ 500 คน
1) คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลท้ัง 9 แหง
2) นิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ

11.การคาลงทะเบียนและวิธีการชําระเงินคาลงทะเบียน
11.1 อัตราคาลงทะเบียนสําหรับผูนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ผูเขารวมประชุม กอนวันท่ี 15 มิถุนายน 2556 ต้ังแตวันท่ี 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2556
นักศึกษา 1,500 บาท 2,000 บาท

บุคคลท่ัวไป 2,000 บาท 2,500 บาท

กรณีนําเสนอผลงานมากกวา 1 เรือ่ง เรื่องถัดไปชําระคาลงทะเบียนเพ่ิมเติม เรื่องละ 500 บาท
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11.2 อัตราคาลงทะเบียนสําหรับผูนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
อัตราคาลงทะเบียนสําหรับชาวตางชาติ

ผูเขารวมประชุม กอนวันท่ี 15 มิถุนายน 2556 ต้ังแตวันท่ี 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2556
นักศึกษา $ 150 $ 200

บุคคลท่ัวไป $ 200 $ 250

กรณีนําเสนอผลงานมากกวา 1 เรือ่ง เรื่องถัดไปชําระคาลงทะเบียนเพ่ิมเติม เรื่องละ $ 100
อัตราคาลงทะเบียนสําหรับชาวไทย

ผูเขารวมประชุม กอนวันท่ี 15 มิถุนายน 2556 ต้ังแตวันท่ี 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2556
นักศึกษา 4,000 บาท 4,500 บาท

บุคคลท่ัวไป 4,500 บาท 5,000 บาท

กรณีนําเสนอผลงานมากกวา 1 เรือ่ง เรื่องถัดไปชําระคาลงทะเบียนเพ่ิมเติม เรื่องละ 1,000 บาท
หมายเหตุ: คาลงทะเบียนประกอบดวยคาเอกสารการประชุม Proceeding 1 เลม กระเปาเอกสาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม
พรอมอาหารกลางวัน

11.3 วิธีการชําระเงินคาลงทะเบยีน
1) ชําระเงินผาน ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย ช่ือบัญชี “เงินคาใชจายในการจัดฝกอบรมของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” เลขท่ีบัญชี 006-6-07417-7 และให สงหลักฐานการโอนเงินผานธนาคาร
(ใบ pay in) ทางระบบการประชุมออนไลน http://rmutcon.rmutp.ac.th/ เพ่ือออกใบเสร็จรับเงินตอไป

2) ชําระดวยเงินสดท่ี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร)
3) ชําระดวยเงินสดท่ีจดุลงทะเบียนลวงหนา ณ บรเิวณงาน

ภายหลังการชําระเงิน จะไมมีการคืนเงินไมวากรณีใดๆ
12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

12.1 มีการสรางความรวมมือทางวิชาการของนักวิจัย ระหวางหนวยงาน
12.2 ผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณระหวางกัน
12.3 ผูเขารวมประชุมมีประสบการณในการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
12.4 ผูเขารวมประชุมนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการพัฒนาหนวยงาน สังคม และประเทศชาติ
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เริ่มตน

จัดประชุมผูเก่ียวของ เพ่ือกําหนดกลุมเปาหมายและ
แนวทางการจัดงาน และนําเสนอท่ีประชุม 9 อธิการบดี

จัดทํารางรายละเอียดโครงการเพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องตน

ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของ
ผูบริหาร

จัดประชุมผูเก่ียวของเพ่ือแบงหนาท่ีการดําเนินงาน

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ประชาสมัพันธการจัดงานและกําหนดการตางๆ

ติดตอสถานท่ีสําหรับจัดงาน และประสานงาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของ

จัดซื้อจัดจาง – ทําเรื่องเบิกจาย

A

การดําเนินงาน

ข้ันตอนงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอน รายละเอียด/เอกสาร

(ราง) รายละเอียดโครงการ

เอกสารโครงการฉบบัสมบรูณ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ

สื่อประชาสัมพันธการจดังาน

เอกสารรายงานการจัดซื้อจดัจาง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
และกองคลัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา
และกองคลัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.พระนคร รวมกับ มทร. 8 แหง

เอกสารประกอบการดําเนินงาน

เอกสารรายละเอียดของสถานท่ี
จัดงาน

เอกสารประกอบการประชุม
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รวบรวมและสรุปจํานวน และตรวจสอบความถูกตอง
ของบทคดัยอ

เชิญผูทรงคณุวุฒิเพ่ือพิจารณาบทคดัยอ

ผาน

รวบรวมผลการประเมิน

แจงผลการพิจารณาใหกับเจาของบทคดัยอปรับแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

รวมรวมและตรวจสอบความถูกตองของบทคัดยอ

สรุปรปูเลมตนฉบับและซดีี ตรวจสอบความถูกตองและ
จัดสงโรงพิมพเพ่ือพิมพรวมเลมบทคัดยอ

รับเลมรวมบทคดัยอคืนจากโรงพิมพ

จัดเตรียมอุปกรณ และเอกสารท่ีเก่ียวของ
สําหรับใชในวันประชุม

B

A

จัดประชุมผูทรงคณุวุฒิ
เพ่ือพิจารณาบทคดัยอ จบ

ไมผาน

เอกสารแจงผลการพิจารณาบทคดัยอ

เอกสารรูปเลมตนฉบับรวมบทคดัยอ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

บทคัดยอ

เอกสารเชิญผูทรงคณุวุฒิ

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประเมินบทคัดยอ

เอกสารบทคดัยอและซีดี

อุปกรณ และเอกสารท่ีเก่ียวของ
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ดําเนินการประชุม การประชุมวิชาการฯ

รวมรวมบทความฉบับเต็ม และแจงเจาของบทความ
เพ่ือแกไข

รวบรวมบทความฉบับเตม็ และสรปุรูปเลมตนฉบับ
และซีดี เพ่ือสงโรงพิมพ

รับเลมวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ฉบับพิเศษคนืจากโรงพิมพ

และจัดสงเลมวารสารถึงเจาของบทความ

จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ

รายงานผลการดําเนินโครงการถึงผูบังคับบัญชา
ตามลําดับช้ัน

รวมรวมบทความฉบับเต็ม เพ่ือสงใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณา

จบ

B

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความฉบับเตม็

ไมผาน
ไมตองแกไข

แกไข

จบแจงผูเขียน

แจงผูเขียน

เผยแพรเอกสาร

เอกสารบทความตนฉบับ

เอกสารรายงานผลการดําเนิน
โครงการ

เอกสารบันทึกขอความรายงาน
ผลการดําเนินโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

บทความฉบับเตม็

บทความฉบับเตม็ท่ีแกไข

วารสารวิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร (ฉบับพิเศษ)

เอกสารท่ีเผยแพร

เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมกับ Lander University จัดงานการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 4
หัวขอเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน” (Technology & Innovation Development for
Sustainability) ณ หองประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ช้ัน 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด ปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหวางวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2556 รวมกับหนวยงานเครือขาย
3 หนวยงาน หนวยงานสนับสนุน 9 หนวยงาน มีผูเขารวมงาน 1,192 คน  โดย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเปนองคประธานในพิธีเปด

ผลการดําเนินงานโดยสรุป
1. การบรรยายพิเศษจากวิทยากรชาวตางประเทศ จํานวน 6 คน และวิทยากรในหองประชุมกลุมยอย จํานวน 8 คน

หัวขอการบรรยายพิเศษ ผูบรรยาย
Sustainable Education in The Era of
Technology and Innovation

Dr.Jekuk Chang
President of Dongseo University, South Korea

Future Perspectives of Funding Higher
Education

Mr.Ralph E Patterson
Vice - President of University Advancement, Lander University

Mobile Phone Base Stations and
Human Health

Dr.Artnarong Thansandote
Scientist Emeritus Consume and Clinical Radiation Protection
Bureau, Health Canada

Technologies and Financing for a New,
Sustainable Infrastructure

Emmett I. “Mett” Davis, III PE Davis & Floyd, Inc., Research and
Special Projects, Greenville, South Carolina, United States

Forecasting the Future for 21st Century
Learners

Dr.Lee Vertanian Lander University, USA

Future Perspectives of Students Affairs Mr.Huey Randall Bouknight
Vice -President of Student Affairs,Lander University

2. กิจกรรมการลงนามความรวมมือดานงานวิจัย ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล
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3. การประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ
จํานวนผลงานการประชุมวิชาการ รวมท้ังสิ้น  660 ผลงาน แยกเปนรายละเอียดดังนี้

การนําเสนอผลงาน ระดับชาติ (ผลงาน) ระดับนานาชาติ (ผลงาน)
ภาคบรรยาย 237 73
ภาคโปสเตอร 246 104

รวม 483 177

จํานวนผลงานการประชุมวิชาการ แยกตามสาขา

สาขา

จํานวนผลงาน

รวมระดับชาติ ระดับนานาชาติ
บรรยาย โปสเตอร รวม บรรยาย โปสเตอร รวม

วิศวกรรมศาสตร 113 28 141 19 7 26 167
สถาปตยกรรมและศลิปกรรม 6 17 23 1 6 7 30
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12 53 65 20 40 60 125
ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร และการทองเท่ียว 16 27 43 6 4 10 53
อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 17 59 76 14 32 46 122
พลังงานและสิ่งแวดลอม 15 16 31 4 8 12 43
วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 18 8 26 4 3 7 33
บริหารธุรกิจ 18 32 50 4 3 7 57
นวัตกรรมการศึกษา 22 6 28 1 1 2 30

รวม 237 246 483 73 104 177 660
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4. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม จาก มทร. 9 แหง ดังนี้
มหาวิทยาลัย จํานวน (ผลงาน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 9

รวม 52

5. การประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ
รางวัลการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับชาติ

สาขา รางวัล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน หนวยงาน

วิศวกรรมศาสตร

รางวัลดีเดน วิวัฒน ทิพจร การออกแบบรีเลยระยะทางสาํหรบัใช
ในหองปฎิบัติการระบบไฟฟากําลงั

มทร.ลานนา

รางวัลดีมาก วิวัฒน ทิพจร รีเลยรูทิศทางตรวจจับเฉพาะกระแส
โดยใชกระแสลําดับบวก

มทร.ลานนา

รางวัลดี วันไชย คําเสน การแกปญหาการคํานวณ
คาพารามิเตอรสายสงไฟฟาแรงสูง
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

มทร.ลานนา

สถาปตยกรรม
และศลิปกรรม

รางวัลดีเดน พลากร พันธุมณี การออกแบบ การสราง และ
การถายทอดเทคโนโลยีงานรูปปน

มทร.ศรีวิชัย

รางวัลดีมาก บันลือ ขอรวมเดช พุทธศิลปไทยในรัฐปนัง, มาเลเซีย มทร.รตันโกสินทร
รางวัลดี กิตติชาติ โหมาศวิน แผนฉนวนดูดซบัเสยีงจากใยปาลม

นํ้ามัน
มทร.ธัญบรุี
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รางวัลการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับชาติ (ตอ)
สาขา รางวัล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน หนวยงาน

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รางวัลดีเดน พิมพพรรณ เมืองมา
กัญญณัช ศิริธัญญา

เทคนิคการประเมินความตานทาน
โรคใบไหมแผลใหญ และการจําแนก
ตําแหนงยีนตานทานดวยโมเลกุล
เครื่องหมายในขาวโพด

มทร.ลานนา

รางวัลดีมาก จุฑาทิพย อาจชมพู ประสิทธิภาพการลดพลังงานการผสม
และสมบัตเิชิงกลของยางวัลคาไนซ
จากยางธรรมชาติซิลิกามาสเตอร
แบท

มทร.ศรีวิชัย

รางวัลดีมาก อัจฉรัตน สุวรรณ
ภักดี

การใชเทคโนโลยีการปลูกขาวและ
ผลตอบแทนของเกษตรกรในศูนยขาว
ชุมชน กรณีศึกษา : บานปาบ
อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ม.ทักษิณ

ศิลปศาสตร
มนุษยศาสตร และ

การทองเท่ียว

รางวัลดีเดน ศราวุธ พงษลี้รัตน เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศเพ่ือการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ : แบบจําลอง
หมูบานแมกลางหลวง

ม.ฟารอีสเทอรน

รางวัลดีมาก ชญาดา เฉลียวพรหม ปจจัยสงเสรมิการทองเท่ียวดาน
สถานท่ีพักในประเทศไทย กรณีศกึษา
จังหวัดสงขลา

มทร.ศรีวิชัย

รางวัลดี สายหยดุ อุไรสกุล การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรยีนโดยใช
การวิจัยเปนฐานรวมกับการใช
เทคนิค SCAMPER

มทร.สุวรรณภูมิ

อาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ

รางวัลดีเดน กรรณิกา  เรงศิริกุล ศักยภาพการใหผลผลติชีวมวลของ
กระถิน 56 สายพันธุสําหรับใชเปน
อาหารสตัวและพลังงาน

มรภ.
วไลยอลงกรณ

รางวัลดีมาก ผดุงศักดิ์  วานิชชัง การวิจัยและพัฒนาเครื่องลาง
ขาวเปลือกสําหรับเครื่องสีขาวระดบั
ครัวเรือน

มทร.ตะวันออก

รางวัลดี กันภา  สุขลิ้ม ผลของสารปองกันโปรตีนเสยีสภาพ
จากการแชแข็งท่ีมีตอคุณภาพเจล
ปลาดาบลาว

มรภ.
วไลยอลงกรณ
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รางวัลการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับชาติ (ตอ)
สาขา รางวัล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน หนวยงาน

พลังงานและ
สิ่งแวดลอม

รางวัลดีเดน กรองแกว ทิพยศักดิ์ การใชกากตะกอนจากโรงไฟฟา
ทดแทนปูนซีเมนต

สจล.

รางวัลดีมาก นภดล  โพชกําเหนิด การพัฒนากระบวนการผลิตกลา
เช้ือจุลินทรียจากมูลโคเพ่ือผลิตกาซ
ไฮโดรเจนจากขยะเศษอาหาร

มทร.ศรีวิชัย

รางวัลดี จารุวัฒน  เจรญิจิต การศึกษาเชิงทดสอบสมรรถนะตัว
เก็บรังสีอาทิตยสําหรับกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซลดวยความรอนรังสี
อาทิตย

มทร.ศรีวิชัย

วิทยาการ
คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รางวัลดีเดน ศศิกัญชณา  เย็นเอง การจําแนกประเภทของผูเรียนท่ีมี
ภาวะสมาธิสั้น ดวยข้ันตอนวิธีเชิง
พันธุกรรมรวมกับเครือขายประสาท
เปรียบเทียบกับวิธีทางสถิติ

มรภ.
บานสมเด็จ
เจาพระยา

รางวัลดีมาก ทรงพล  นคเรศเรือง
ศักดิ์

การกรองรูปภาพโดยใชเทคนิคเรส
โครไซตเบอร

ว.เซาธอีสท
บางกอก

รางวัลดี ชาญศักดิ์  สุวรรณกุล การรักษาความมั่นคงแบบสมบูรณ
สําหรับการเขาถึงไมโครซอฟทวินโดว
เซอรเวอรจากระยะไกลดวย
Remote Desktop

ม.รังสิต

บริหารธุรกิจ

รางวัลดีเดน จําเนียร  บุญมาก การพัฒนาบรรจุภณัฑขาวกลอง
อินทรียของสหกรณเกษตรอินทรีย
เชียงใหม จํากัด

ม.แมโจ

รางวัลดีมาก รัชดาภรณ  ปนรตันา
นนท

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม ของ
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน

มทร.อีสาน

รางวัลดี จําเนียร  บุญมาก ชองทางการตลาดลาํไยอินทรยี
ภายในประเทศและตางประเทศ

ม.แมโจ

รางวัลดี จรีวรรณ  จันทรคง การวิเคราะหผลการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สมาชิกกลุมหัตถกรรมดอกไมใบ
ยางพาราหูแร

มทร.ศรีวิชัย
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รางวัลการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับชาติ (ตอ)
สาขา รางวัล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน หนวยงาน

นวัตกรรมการศึกษา

รางวัลดีเดน กิจจา  ไชยทนุ การวิเคราะหความตองและความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญเก่ียวกับ
สมรรถนะของตําแหนงงาน
คอมพิวเตอรสําหรับการจดัการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน
ในระดับอุดมศึกษา

มทร.ลานนา

รางวัลดีมาก ปยะนันท  คงไพ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนผานเว็บ วิชาคอมพิวเตอรเพ่ืองาน
อาชีพ ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิคจิกซอว

มจพ.

รางวัลดี ปรีชา เสง่ียมวิบลู การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
อยางมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมของชุมชนรอบแนวเขต
อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล

มรภ.อุตรดติถ
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รางวัลการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับนานาชาติ
Main Topics Award Researcher Title University

Engineering

The
Winner

Sompong
Piriyayon

Influence of adding grafted-
UHMWPE and nanofillers onto
wear resistance and tension
property of ultra-high molecular
weight polyethylene (UHMWPE)
mixture.

RMUTSB

The 1st

Runner
Weerachai
Sangchay

The photocatalytic, antibacterial
and self-cleaning properties of TiO2
and Ag doped TiO2 thin films using
sol-gel method

SKRU

The 2nd

Runner
Somporn
Tiacharoen

A PSO maximum power point
tracking for photovoltaic systems
under non-uniform insolation
conditions

NEU

The 2nd

Runner
Nattawut
Suwannapum

Numerical Analysis of Heat
Transfer inside Multi-layer
Dielectric Materials under
Electromagnetic Energy in TE10
mode Rectangular Waveguide
Cavity

RMUTR

The 2nd

Runner
Chokchai
Singhatham

Root cause analysis of the carburized
35Cr-45Ni-Nb tube in the ethylene
furnace

KMUTNB

Architects and
Arts

-None of person certify in this award-
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รางวัลการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับนานาชาติ (ตอ)
Main Topics Award Researcher Title University

Science and
Technology

The
Winner

Artnarong
Thansandote

Mobile Phone Base Stations and
Human Health

Consumer and
Clinical
Radiation
Protection
Bureau, Health
Canada

The 1st

Runner
Nithiwatthn
Choosakul

Detection of the Different
Photovoltaic Current before the
Raining by using Solar Cell

RMUTT

The 2nd

Runner
Austin W.
Trousdale

Dining in" amid a global
smorgasbord: seeking
sustainability through a local
food economy

Lander
University

The 2nd

Runner
Somyod
Denchitcharoen

Fabrication of Nanostructures of
GaN on Sapphire and Si
Substrates by Dry Etching

KMUTT

Liberal Arts,
Humanity and

Tourism

The
Winner

Sutham Makaval Challenges and Issues in
Incorporating Local Cultural
Tourism Approach into University
Mission and Task: A Case Study
of Rajamangala University of
Technology Srivijaya

RMUTSV

The 1st

Runner
Franklin Rausch Building a Sustainable Peace:

Narratives of Violence in early
Twentieth-Century Korea

Lander
University

The 2nd

Runner
Pramote
Laolapha

Knowledge Management of
Agriculturists in the Northeastern
Region of Thailand

SU
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รางวัลการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับนานาชาติ (ตอ)
Main Topics Award Researcher Title University

Food,
Agriculture and
Biotechnology

The
Winner

Jakrit Yaeram Extracted Gynostemma
Pentaphylum Makino
Supplementation in Freezing
Media Promoted Plasma
Membrane Integrity, Acrosome
Integrity and Viability of Frozen-
Thawed Boar Semen during
Summer Months

RMUTI

The 1st

Runner
Nomchit
Kaewthai Andrei

In vitro and in vivo approaches in
the characterization of two
AtXTH gene products

RMUTSV

The 2nd

Runner
Duongruitai
Nicomrat

The Approach of Isolated Non-
Saccharomyces Yeast Applied in
Alcohol Fermentation Process

RMUTP

The 2nd

Runner
Sudarath
Sakhunkhu

Organig Method to control Mao
luang bark bore (Micropistus
microcephalus).

RMUTI

Energy and
Environment

The 1st

Runner
Adul
Harnwunggmoung

Thermoelectric Properties of
CoSb3-Based Skutterudites Filled
by Group 13 Elements

RMUTSB

The 1st

Runner
Kwanruetai
Boonyasana

Improving the gas productivity of
the alkaline electrolyzer through
the reactor designs

RMUTP
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รางวัลการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับนานาชาติ (ตอ)
Main Topics Award Researcher Title University

Computer
science and
Information
technology

The
Winner

Adisak Pangmala An Improvement of Postal
Serivce by Analyzing Service
Usage Time and Applying
Informaiton Technology a case
study on Muangtai Post Office,
Sisaket Province

RSU

The 1st

Runner
Nisakorn
PaiBoonsin

Communication Behavior and
Political Participation of the
people  In Bangkok

RMUTP

Business
Administration

The 2nd

Runner
Veerawan
Pinchumpholsang

Coconut Oil….Adaption Cash
Crop of Creative Economy: A
case of the Feasibility Study of
Ability and Creation for
Economic Added Value

RMUTR

Innovation
studies

- None of person certify in this award –
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รางวัลการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร ระดับชาติ
สาขา รางวัล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน หนวยงาน

วิศวกรรมศาสตร

รางวัลดีเดน วรุณศริิ จักรบุตร การพัฒนาการเคลือบผิววัสดุ
คอมโพสิตธรรมชาติจากยางพารา
ผสมเสนใยธรรมชาติสําหรับทําเปน
ผลิตภณัฑบล็อกยางปูพ้ืนภายนอก
อาคาร

มทร.ธัญบรุี

รางวัลดีมาก สมโภชน กูลศิริศรีตระกูล ศึกษาการวางทิศทางของช้ินงานท่ีมี
ผลกระทบตอขนาดช้ินงานโดยการ
ข้ึนรูปดวยเครื่องผลติตนแบบ
รวดเร็ว

มทร.ลานนา

รางวัลดี เอกลักษณ สุมนพันธุ แอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับ
ควบคุมระบบไฟฟาและอุณหภูมิใน
โรงเรือนเลี้ยงหนอนไหม

มทร.ลานนา

รางวัลดี สมเกียรติ บญุรอดดิษฐ ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนต
ผานโทรศัพทมือถือดวยขอความสัน้

มทร.ลานนา

สถาปตยกรรมและ
ศิลปกรรม

รางวัลดีเดน จุฑามาศ เจริญพงษมาลา โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑสบูผสมสารสกัดมังคุดของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุรี

มทร.ธัญบรุี

รางวัลดีมาก คมสัน เรืองโกศล การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ
เครื่องใชและเครื่องประดบัตกแตง
ของผูผลิตสินคาชุมชนหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ ผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ในเขต
จังหวัดปทุมธานี

มทร.ธัญบรุี

รางวัลดี สาธิต เหลาวัฒนพงษ การพัฒนาและออกแบบ
เฟอรนิเจอรครัวเพ่ือชวยฝก
ประสบการณการทําอาหารสาํหรบัผู
พิการทางสายตา

มทร.พระนคร
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รางวัลการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร ระดับชาติ (ตอ)
สาขา รางวัล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน หนวยงาน

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รางวัลดีเดน นริศร บาลทิพย การศึกษาสมบัติของเสนใยนํ้าผึ้งนา
โนท่ีสังเคราะหดวยเทคนิคการปน
ดวยไฟฟาสถิต

มทร.ธัญบรุี

รางวัลดีมาก อัชชา หัทยานานนท ศึกษาการยอมผาไหมดวยสี
ธรรมชาติจากใบชมพูมะเหมี่ยว

มทร.พระนคร

รางวัลดีมาก สรพงษ นรสิงห ศึกษาระบบการเคลือบภายใต
สุญญากาศขนาดเล็กสําหรับการ
ระเหยสารดวยความรอน

มจธ.

ศิลปศาสตร
มนุษยศาสตร และ

การทองเท่ียว

รางวัลดีเดน บรรจง  อูปแกว การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม วัดสถารศ
อําเภอเมือง จังหวัดนาน

มทร.ลานนา

รางวัลดีมาก พัชราภรณ หงษสิบสอง ปญหาการติดเกมออนไลนและ
อินเทอรเน็ตท่ีมผีลตอพฤติกรรมของ
เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลดูใต
จังหวัดนาน

มทร.ลานนา

รางวัลดี ภานุมาศ  ภมรบุตร ทัศนคติและพฤติกรรมเลียนแบบตอ
เพลงเพ่ือชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามคําแหง วิทยาเขต
หัวหมาก

ม.รามคาํแหง
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รางวัลการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร ระดับชาติ (ตอ)
สาขา รางวัล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน หนวยงาน

อาหาร เกษตร
และ

เทคโนโลยีชีวภาพ

รางวัลดีเดน ชุตินุช  สุจริต การลดปริมาณสารอินทรยีโดยใชตัว
กระทําทางชีวภาพในนํ้าท้ิงจาก
โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมเพ่ือผลิต
โปรตีนเซลลเดียว

มทร.ศรีวิชัย

รางวัลดีมาก วุฒิกร  สระแกว ผลของการทดแทนสูตรอาหารทาง
การคาดวยขาวโพดหมักจุลินทรยี
อีเอ็มตอประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโตและตนทุนคาอาหารตอ
การเจรญิเติบโตของไกลูกผสมสาม
สายพันธุ

มทร.ลานนา

รางวัลดีมาก ปยะธิดา  สีหะวัฒนกุล การพัฒนาผลิตภณัฑดอกกลวยไม
ปาไทยจากโสนหางไก  : กรณีศึกษา
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

มทร.พระนคร

รางวัลดีมาก มนัสนันท  นพรัตนไมตรี ผลของการจดัการสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรือนแบบปดตอ
สมรรถนะการผลิตของไกไขรุน

ม.ศิลปากร

พลังงานและ
สิ่งแวดลอม

รางวัลดีเดน จักรกฤษณ  เคลือบวัง เครื่องกลเติมอากาศพลังงาน
แสงอาทิตยสําหรับแหลงนํ้า
สาธารณะ

มทร.ลานนา

รางวัลดีมาก นันทวรรณ  จินากุล ประสิทธิภาพของระบบทําความเย็น
เครื่องปรับอากาศท่ีใชในอาคารแบบ
รวมศูนย

ม.มหิดล

รางวัลดี ปาจรีย ชูประยรู การจัดการทรัพยากรโดยใชเทคนิค
วิศวกรรมคณุคา:กรณีศึกษาเครื่อง
กลั่นนํ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ตาก

มทร.ลานนา
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รางวัลการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร ระดับชาติ (ตอ)
สาขา รางวัล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน หนวยงาน

วิทยาการ
คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รางวัลดีมาก ชาญ  เดชอัศวนง การสื่อสารทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกสท่ีมตีอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อ

มทร.พระนคร

รางวัลดีมาก ณัฐภณ  สุเมธอธิคม การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร
มัลตมิีเดยีบนเครือขายอินเตอรเน็ต
วิชา การจัดแสงเพ่ืองานออกอากาศ
ระดับช้ันปรญิญาตรี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มทร.พระนคร

บริหารธุรกิจ

รางวัลดีเดน ภรณี  หลาวทอง การประยุกตคณุลักษณะการเปน
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

มทร.อีสาน

รางวัลดีมาก สุพรรตัน  ทองฟก การศึกษาความเปนไปไดในการ
ลงทุนผลติเมล็ดพันธุขาว ของศูนย
ขาวชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก

มทร.ลานนา

รางวัลดีมาก บุญหลาย  จัตุรสั การศึกษาหลักเกณฑในการพิจาณา
สินเช่ือและความคิดเห็นของ
เจาหนาท่ีวิเคราะหสินเช่ือในการ
วิเคราะหสินเช่ือเพ่ือธุรกิจ SMEs
ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)และธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพฯ
และปรมิณฑล

มทร.พระนคร

นวัตกรรม
การศึกษา

รางวัลดีเดน วีนา สงวนพงษ แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร
ภาษาไทยประยุกตสําหรับ
ชาวตางชาติ

มทร.พระนคร

รางวัลดีมาก พรหทัย  ตัณฑจิตานนท รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบบูรณา
การศาสตรท่ีเหมาะสมในการพัฒนา
บัณฑิตรุนใหม

มทร.ลานนา

รางวัลดีมาก เพ็ญจันทร  รวิยะวงศ ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
เรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาการภาษีอากร

มทร.ลานนา
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รางวัลการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร ระดับนานาชาติ
Main Topics Award Researcher Title University

Food, Agriculture
and

Biotechnology

Popular
Vote

Samnao
Saowakoon

Effects of Different Stocking Density
on Growth Performance and
Economic Returns of River Snail
(Filopaludina martensi) Raised in
Small-Scale Cage Culture

RMUTI

Engineering

The
Winner

Warunee
Ariyawiriyanan

Properties of Laminated Polymer Use
for Packaging Cell of Lithium Polymer
Battery

RMUTT

The 1st

Runner
Krischonme
Bhumkittipich

Modeling and Simulation for Traction
Power Supply System of High-Speed
Train

RMUTT

The 2nd

Runner
Sumrerng
Rukzon

The innovation of use of waste ash
from agricultural by-product in
concrete work

RMUTP

Architects and
Arts

The
Winner

Suraphan
Chantanasut

Craving Pattern Construction through
a Computer to Make Wood
Sculptures

RMUTT

Science and
Technology

The
Winner

Worapan
Pormsila

Alkaline Hydrolysis Extraction for
Determination of Ferulic Acid in Corn

RMUTK

The 1st

Runner
Suppawan
Promprou

Multiple Linear Regression Model to
Predict Dengue Haemorragic Fever
(DHF) Patients in Kreang Sub-District,
Cha-Uat District, Nakhon Si
Thammarat, Thailand

NSTRU

The 2nd

Runner
Sangwoei
Sawekwiharee

High Efficient Energy of the Fuel
Briquettes from Mangosteen Shell

RMUTP

Liberal Arts,
Humanity and

Tourism

The 1st

Runner
Umapun
Chiraporn

Effect of task-based learning on
Agricultural Machinery Engineering
Students’ English speaking ability at
Rajamangala University of Technology
Isan, Nakhonratchasima

RMUTI

The 2nd

Runner
Krittaporn
Chooseng

Study of Utilization of Waste Silk Yarn
for Making Women Accessories

RMUTP
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รางวัลการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร ระดับนานาชาติ (ตอ)
Main Topics Award Researcher Title University

Food, Agriculture
and

Biotechnology

The
Winner

Kritima
Saowakoon
Samnao
Saowakoon

Effects of Different Stocking Density
on Growth Performance and
Economic Returns of Mekong Giant
Catfish (Pangasianodon gigas) Raised in
Small-Scale Cage Culture

RMUTI

The 1st

Runner
Wanvisa
Saributr

Yogurt from Murrah buffalo Milk RMUTT

The 2nd

Runner
Tosporn
Namhong

Shelf life extention of the spring roll
papers

RMUTSB

Energy and
Environment

The 1st

Runner
Boonruen
Sunpetch

Eco-friendly Corrosion Inhibitors:
Inhibition and Adsorption Properties
of Alcoholic Extract of Piper betle
Linn. Leaf on the Corrosion of Steel in
Hydrochloric Acid Solution

RMUTSV

The 2nd

Runner
Boonyang
Plangklang

Real Time Battery Management
System for Renewable Energy Power
Supplys using Coulomb Counting
Method for

KMUTT

Computer science
and Information

technology

The 2nd

Runner
Rattanavalee
Maisak

Web Accessibility Conformance of
E‐Government in Thailand

RMUTP
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รางวัลการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร ระดับนานาชาติ (ตอ)
Main Topics Award Researcher Title University

Business
Administration

The 1st

Runner
Kraisri
Srithupthai

Strategic Planning for Developing
Cows and Buffalos Market in Sakon
Nakhon province

RMUTI

The 2nd

Runner
Pipattawade
Wannaree

Supply chain collaboration:The
impact of VMI concept on
e-procurement in Thai SMEs
Organization

RMUTL

Innovation studies - None of person certify in this award –

รางวัลการจัดนิทรรศการวิชาการ
รางวัล หนวยงาน

รางวัลดีเดน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย
รางวัลดีมาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

รางวัลดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
รางวัล Popular Vote มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผูสนใจเขารวมอบรมจํานวน 170 คน

หลักสูตร หนวยงาน จํานวนผูเขารับ
การอบรม (คน)

การตกแตงผลิตภณัฑดวยกระดาษเดคูพาจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 40
การทําผลิตภณัฑจากผักตบชวา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 25
การผสมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ (ม็อกเทล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 25
การออกแบบผลติภณัฑจากหญาแฝก
การเพนผาบาติก การผสมเครื่องดื่มค็อกเทล

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 20

อาหารปลอดภยัเกษตรยั่งยืน (การปลูกพืชไรดิน) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 20
การจัดทําและบํารุงรักษามุงลวด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ 20
การปลกูพืชโดยไมใชดินในโรงเรือนตนทุนต่าํ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา 20
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7. การจําหนายผลิตภัณฑ มีผูประกอบการเขารวมกิจกรรม จํานวน 11 ราย

ชื่อบูธจําหนายสินคา/จํานวนบูธ สินคา/ผลิตภัณฑ หนวยงาน

สถาบัน Healing & Resonance Center
(LRC) CANADA

ผลิตภณัฑเสริมความงาม มทร.พระนคร

ผลิตภณัฑสมุนไพร ปานทิพย
Pantip herbal products

ผลิตภณัฑบํารุงผิวคุณภาพสูง จากธรรมชาติ มทร.พระนคร

โครงการเสรมิสรางผูประกอบการใหม (NEC) ผลิตภณัฑอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม มทร.พระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผลิตภณัฑผาไทย มทร.พระนคร
สหกรณการเกษตรหบุกะพง
Hupkapong Agricultural Co – operative
Ltd. Phetchaburi Province.

ผลิตภณัฑจากปานศรนารายณ มทร.พระนคร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ผลิตภณัฑหัวเช้ือราอัดเม็ด มทร.ธัญบรุี
กลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakarn Province Community
Enterprise

ผลิตภณัฑปลาสลิดแปรรูป ผลิตภณัฑนํ้ามันนวด
ยาหมองนวด ผลิตภณัฑจากดอกอัญชัน(นํ้า)

มทร.กรุงเทพ

สวน ทะเล ตะวันออก
Orchard-Sea-Tawan-ok

ผลิตภณัฑนํ้าผลไม ผลไมสด ผลไมแปรรูป
ผลิตภณัฑอาหารทะเล

มทร.ตะวันออก

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร ผลิตภณัฑเครื่องจักสานวัสดุแทนวัสดุธรรมชาติ
ผลิตภณัฑผาบาติก

มทร.รตันโกสินทร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา ผลิตภณัฑนํ้าสม นํ้าผึ้ง ไวน นํ้าผลไม เตาเจี้ยว
ซีอ๊ิว เปนผลติภณัฑของมหาวิทยาลัย

มทร.ลานนา

ขาวหอมมะลิเกษตรอินทรีย
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน

ผลิตภณัฑขาวหอมมะลเิกษตรอินทรีย
ขาวหลายชนิด

มทร.อีสาน

8. สรุปผลการดําเนินงาน
การดําเนินงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

จํานวนผลงาน 50 ผลงาน 660 ผลงาน
จํานวนผูเขาชมผลงาน 500 คน 1,192 คน
ความพึงพอใจ รอยละ 60 รอยละ 81.04
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9. การประเมินความพึงพอใจของผูเขาชมงาน ผูเขาชมงานมีความพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.0519
หรือคิดเปนรอยละ 81.04
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับของความพึงพอใจของผูเขาชมงานท่ีมีตอโครงการ

ขอคําถาม คาเฉลี่ย
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

รอยละ
ระดับ

ความพึง
พอใจ

1. ความรูท่ีไดรับ 4.1503 0.5573 83.0050 มาก
2. วิทยากรบรรยายพิเศษ 4.1415 0.5937 82.8290 มาก
3. คุณภาพของผลงานท่ีนําเสนอ 4.1508 0.5692 83.0152 มาก
4. รูปแบบและหัวขอของงานประชุมวิชาการ 4.1558 0.5993 83.1168 มาก
5. การนําไปใชในงานของทาน 4.0447 0.6529 80.8945 มาก
6. เครือขายนักวิชาการ 3.9700 0.6598 79.4000 มาก
7. เครือขายทางธุรกิจ 3.5646 0.8704 71.2929 มาก
8. ตารางการจัดงานประชุมวิชาการ 3.9450 0.6880 78.9000 มาก
9. การประชาสัมพันธ 3.9990 0.7804 79.9798 มาก
10. การตอนรับ 4.2061 0.8573 84.1212 มาก
11. ขอมูลท่ีไดรับกอนการประชุมวิชาการ 3.7683 0.8291 75.3668 มาก
12. ขอมูลท่ีไดรับระหวางการประชุมวิชาการ 3.9700 0.7040 79.4000 มาก
13. ขั้นตอนการลงทะเบียน 3.8940 0.9226 77.8794 มาก
14. ความเหมาะสมของคาลงทะเบียน 3.9061 0.8185 78.1224 มาก
15. ขั้นตอนการชําระเงิน 3.8979 0.8634 77.9585 มาก
16. เอกสารประกอบการบรรยาย/โสตทัศนูปกรณ 4.0796 0.8036 81.5918 มาก
17. สถานท่ีการจัดการประชุม 4.4668 0.6675 89.3367 มาก
18. อาหารและเครื่องด่ืม 4.3626 0.7881 87.2525 มาก
19. การบริการ 4.2256 0.7649 84.5126 มาก
20. การจัดนิทรรศการ 4.2307 0.6689 84.6131 มาก
21. การประกวดผลงานวิชาการและการจัดนิทรรศการ 4.1657 0.6765 83.3131 มาก
22. การจําหนายผลิตภัณฑ 3.8889 0.7559 77.7789 มาก
23. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3.9144 0.6954 78.2887 มาก
24. งานเล้ียงขอบคุณ 4.1635 0.6890 83.2698 มาก
25. การสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย 4.1622 0.6969 83.2435 มาก
26. โปรแกรมการทองเท่ียว 3.9258 0.8011 78.5169 มาก

รวม 4.0519 0.7297 81.0384 มาก
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ภาคผนวก



30

ภาพกิจกรรม



31

ภาพกิจกรรมการเปดงาน



32

ภาพกิจกรรมการลงทะเบียน



33

ภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษ



34

ภาพกิจกรรมการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย



35

ภาพกิจกรรมการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร



36

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ (มทร.พระนคร)



37

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ (มทร.ธัญบุรี)



38

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ (มทร.กรุงเทพ)



39

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ (มทร.รัตนโกสินทร)



40

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ (มทร.ศรีวิชัย)



41

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ (มทร.อีสาน)



42

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ (มทร.ลานนา)



43

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ (มทร.ตะวันออก)



44

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ (มทร.สุวรรณภูมิ)



45

ภาพกิจกรรมการจดันิทรรศการผลงานของหนวยงานภายนอก (สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย)



46

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการ



47

ภาพกิจกรรมการจําหนายผลิตภณัฑ



48

ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณ



49

กําหนดการ



50

กําหนดการ
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เสด็จไปทรงเปดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5
และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 4

ณ หองประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ช้ัน 22
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันจันทรท่ี 15 กรกฎาคม 2556

........................................

เวลา 10.00 น. - พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จโดยรถยนตท่ีน่ังถึงโรงแรม
เซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร แอท เซ็นทรลัเวิลด เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

- รองศาสตราจารยดวงสดุา  เตโชตริส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองศาสตราจารยสภุัทรา โกไศยกานนท รองอธิการบดีดานวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และผูบริหารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร แอท เซ็นทรลัเวิลด เฝา
รับเสด็จ

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผูแทนโรงแรมเซ็นทาราแกรนด
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด ถวายพวงมาลัย

- เสด็จเขาภายในโรงแรม ฯ
- เสด็จข้ึนช้ัน 22 (โดยลิฟต)
- เสด็จเขาภายในหองบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร

(ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
- ประทับพระเกาอ้ี (บนเวที)
- รองอธิการบดีดานวิชาการและวิเทศสัมพันธ เขาเฝาถวายสูจิบัตรและเอกสารประกอบการประชุม ฯ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขาเฝาถวายเงินเพ่ือทรงใชสอยตามพระ

อัธยาศัย
- อธิการบดี กราบทูลรายงานวัตถุประสงคของการจดังาน ฯ
- มีพระดํารัสเปดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งท่ี 5

และการประชุมวิชาการนานาชาตมิหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลครั้งท่ี 4
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(จบพระดํารัส/ดนตรีบรรเพลงมหาชัย)
- เสด็จลงจากเวที
- ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลงานวิจัย
- เสด็จไปยังบริเวณฉายพระรูป
- ฉายพระรูปรวมกับคณะกรรมการจัดงาน ฯ (จํานวน 4 ชุด)
- เสด็จลงช้ัน 1 (โดยลิฟต)

(ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
- เสด็จออกจากโรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร แอท เซ็นทรลัเวิลด
- ประทับรถยนตท่ีน่ัง
- เสด็จกลับ

การแตงกาย แตงเครื่องแบบปกติขาว

........................................
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กําหนดการ
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 5 (5th RMUTNC)

และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 4 (4th RMUTIC)
“การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน”

15-16 กรกฎาคม 2556
ณ หองประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 22

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันท่ี 1 : วันจันทรท่ี 15 กรกฎาคม 2556 Convention Hall
07.30 – 16.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 11.00 น. พิธีเปด รวมเฝารับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ

เปนองคประธานพิธีเปด
11.00 – 11.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Sustainable Education in The Era of Technology and

Innovation” โดย Dr.Jekuk Chang President of Dongseo University, South Korea
11.45 – 12.00 น. กิจกรรมการลงนามความรวมมือดานงานวิจัย ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กับสถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู มหาวิทยาลัยมหิดล

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น. Lunch Talk เรื่อง “Future Prespectives of Funding Higher Education”

โดย Mr.Ralph E Patterson Vice – President of University Advancement, Lander
University บรรยายพิเศษเรื่อง “Mobile Phone Base Stations and Human Health”
โดย Dr.Artnarong Thansandote Scientist Emeritus Consumer and Clinical Radiation
Protection Bureau, Health Canada

13-45 – 14.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “Technologies and Financing for a New, Sustainable
Infrasturcture” โดย Emmett I. “Mett” Davis, III, PE Davis & Floyd, Inc., Research and
Special Projects, Greenville, South Carolina, United States

14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 – 16.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “Forecasting the Future for 21st Century Learners” โดย Dr.Lee

Vertanian Lander University, USA

16.00 – 17.30 น. พิธีมอบรางวัลการประกวดนิทรรศการวิชาการ
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11.00 – 18.00 น. กิจกรรมคูขนาน
1. นิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แหง
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
3. การจําหนายผลติภณัฑ

18.00 น. เปนตนไป งานเลี้ยงขอบคุณ

วันท่ี 2 : วันจันทรท่ี 16 กรกฎาคม 2556 Convention Hall
08.00 – 12.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 11.00 น. การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

Lunch Talk เรื่อง “Future Perspectives of Student Affairs” โดย Mr.Huey Randall
Bouknight Vice-President of Student Affairs, Lander University

09.00 – 16.00 น. กิจกรรมคูขนาน
1. นิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แหง
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
3. การจําหนายผลติภณัฑ

16.00 น. เปนตนไป พิธีมอบรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยและพิธีปดการประชุม
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กําหนดการ
การบรรยายพิเศษประจําหองบรรยาย

สาขาวิชาการ ผูบรรยาย / หนวยงาน วัน เดือน ป/
เวลา

หอง
บรรยาย

สาขาวิศวกรรมศาสตร ศาสตราจารย ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลยัขอนแกน

15 กรกฎาคม
2556

13.00-13.30 น.

Lotus
Suite 6

ศาสตราจารย ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศริิโรจน
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม

16 กรกฎาคม
2556

09.00-09.30 น.

Lotus
Suite 5

สาขาสถาปตยกรรมศาสตร รองศาสตราจารย ดร.นพดล  สหชัยเสรี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

16 กรกฎาคม
2556

09.00-09.30 น.

Lotus
Suite 8

สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ศาสตราจารย ดร.ประมวล  ตั้งบรบิูรณรัตน
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลยัมหิดล

15 กรกฎาคม
2556

13.00-13.30 น.

Lotus
Suite 1

สาขาศิลปศาสตร
มนุษยศาสตร การทองเท่ียว

ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารตัน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต

15 กรกฎาคม
2556

13.00-13.30 น.

Lotus
Suite 9

สาขาอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ

รองศาสตราจารย ดร.วิสิฐ  จะวะสิต
สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลยัมหิดล

16 กรกฎาคม
2556

08.30-09.00 น.

Lotus
Suite 10

สาขาพลังงานสิ่งแวดลอม ดร.พัฒนะ  รักความสุข
คณะพลังงาน สิ่งแวดลอมและวัสดุ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

15 กรกฎาคม
2556

13.00-13.30 น.

Lotus
Suite 2

สาขานวัตกรรมการศึกษา รองศาสตราจารย ดร.วรรณพงษ  เตรียมโพธ์ิ
สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู
มหาวิทยาลยัมหิดล

15 กรกฎาคม
2556

13.00-13.30 น.

Lotus
Suite 12
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หนวยงานรับผิดชอบ หนวยงานรวมจัด
หนวยงานเครือขาย และหนวยงานสนับสนุน
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หนวยงานรับผิดชอบ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แหง ไดแก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

หนวยงานรวมจัด
Lander University
Greenwood, South Carolina, United States

หนวยงานเครือขาย
เครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง
สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู มหาวิทยาลัยมหดิล
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงานสนับสนนุ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีทีแทงค เทอรมินัล จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง
เครือขายวิจัยประชาช่ืน
บริษัท ยูไนเตด็ โมดูลาร ซีสเต็ม จาํกัด
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