กำหนดการนำเสนอการประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 (RMUTCON 2022)
วันที่
18 พ.ค. 65
19 พ.ค. 65

20 พ.ค 65

เวลา
13.00 - 14.00 น.
14.00 – 17.00 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 17.00 น.
13.00 – 14.00 น.

กลุม
กลุม A - K
กลุม A - K

รหัส

กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวด
A-01 – K-17 ผูเขารวมประกวดนำเสนอผลงานตอคณะกรรมการ
A-01 – K-17 ผูเขารวมประกวดนำเสนอผลงานตอคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวด
สรุปผลการประกวด
ประกาศมอบรางวัลและพิธีปด

รหัส
ชื่อผลงาน
กลุม A นวัตกรรมดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
A-01 นวัตกรรมที่จับดินสอสติกเกอรโฟม
A-02 เครื่องตรวจวัดความหวานเมลอนดวยเทคนิคอินฟราเรดยานใกล
A-03 เตาเผาเชื้อเพลิงแข็งแบบใชวัสดุพรุนและมีการสลับทิศทางการไหลของ
แกสเปนจังหวะ
A-04 ผงสีเขมสะทอนรังสีอินฟราเรดเพื่อลดอุณหภูมิบนพื้นผิววัสดุที่ใช
กลางแจง
A-05 หนากากผาแสดงผลผูปวยที่มีอุณหภูมิสูงดวยการเปลี่ยนสีของสารเทอร
โมโครมิก
A-06 ฐานยึดจีโอโฟนแบบเคลื่อนที่ไดสาหรับงานสารวจและทดสอบดวยคลื่น
สั่นสะเทือน
กลุม B นวัตกรรมดานพลังงาน/สิ่งแวดลอม/ความปลอดภัย
B-01 สรางอิฐทางเดินเทาจากขยะ
B-02 เมมเบรนจากเสนใยนาโนเซลลูโลสสังเคราะหสาหรับดักจับประจุโลหะ
หนักในน้ำเสีย
B-03 เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบเผาไหมโดยตรงที่มีการสงเสริมการถายโอนความ
รอนดวยวัสดุพรุน
B-04 นวัตกรรมผนังฉนวนความรอนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจากวัสดุชีวมวล
กลุม C นวัตกรรมดานเทคโนโลยี การเกษตรและผลิตภัณฑอาหาร
C-01 น้ำกวยเตี๋ยวผงสาเร็จรูป
C-02 คราฟตเบียรจากกัญชา
C-03 เจลลี่ออแกนิคจากน้ำมะพราวผสมผลไมประจำถิ่น
C-04 นวัตกรรมเครื่องลางผักและผลไมดวยเซลลโฟโต อิเล็กโตรคะตะไลติก
C-05 เครื่องลดความชื้นขาวเปลือกหรือเมล็ดพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธุและเพื่อ
การเก็บรักษาสำหรับกลุมเกษตรกร
C-06 ภาชนะปลูกกลวยไมจากวัสดุเหลือทิ้งเพือ่ ทดแทนกาบมะพราว
C-07 น้ำยาขนมมจีนหยวกกลวยชนิดผง
C-08 แอพพริเคชัน Zyan Buff สูการพัฒนาขอมูลฟารมควายไทย
C-09 น้ำมังคุดอินทรีย 100% ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

เจาของผลงาน

หนวยงาน

รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
นายเอกชัย รัตนบรรลือ
ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ประสาทแกว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.ธัญบุรี

ผศ. ดร.วริษฐา ชอบพัฒนา

มทร.ธัญบุรี

ดร.นารีรัตน จริยะปญญา

มทร.ธัญบุรี

นายชนะรบ วิชาลัย

มทร.สุวรรณภูมิ

นายจีรัฐติกุล กลาหาญ
ดร.นิธินาถ ชิตพงศ จันทเดช

มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ประสาทแกว

มทร.ธัญบุรี

ดร.ประชุม คำพุฒ

มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.วรินธร พูลศรี
ผศ.ดร.วรินธร พูลศรี
ดร.กิติยา สุเหม
รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ผศ.ดร.มานพ แยมแฟง

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี
มทร.รัตนโกสินทร
มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี

ดร.ประชุม คำพุฒ
ดร.ณัฐชรัฐ แพกุล
สพญ.ดวงสุดา ทองจันทร
ผศ.กรรณิการ เจริญสุข

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี
มทร.อีสาน
มทร.ตะวันออก

รหัส
ชื่อผลงาน
C-10 นวัตกรรมเครื่องดื่มน้ำทุเรียนสเตอริไลสพลังงานต่ำ
C-11 เคกขาวก่ำ
C-12 กัมมี่ขาวก่ำ
กลุม D นวัตกรรมดานการแพทยและสมุนไพร
D-01 นวัตกรรมเพื่อฟนฟูสมรรถภาพชวงแขนในผูสูงอายุและผูปวยหลอดเลือด
สมองที่มีอาการกลามเนื้อออนแรง
D-02 นวัตกรรมผลิตภัณฑสำหรับดูแลเสนผมจากขาวไรซเบอรรี่อินทรียและ
วัสดุเหลือใชจากกระบวนการผลิต
D-03 นวัตกรรมชุดผลิตภัณฑเครื่องสำอางที่มีสวนผสมของสารสกัดจากวัตถุดิบ
เหลือใชในกระบวนการผลิตเมลอน
D-04 นวัตกรรมเซรั่มลดริ้วรอยและชวยใหกระจางใสจากสารสกัดดาวเรืองนอย
ที่กักเก็บในอนุภาคนีโอโซม
D-05 นวัตกรรมผลิตภัณฑเครื่องสำอางจากผลไมไทย
D-06 นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารเสริมชะลอวัยจากตำรับสมุนไพรไทยใน
รูปแบบไมโครอิมัลชัน
D-07 ผลิตภัณฑตนแบบจากสารธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช Temephos ใน
การควบคุมลูกน้ำยุงลายสำหรับพัฒนาในเชิงพาณิชย
D-08 โมเดลการเปดขยายของปากมดลูก
D-09 เสื้อคลุมใหนมบุตรปองกันการติดเชื้อโควิด-19
D-10 แอพพลิเคชันคำนวณ BMI และอายุครรภ
D-11 เฮอรบาไฮจีนิคแฮนดเจล
D-12 เซรั่มบำรุงผิวขาวสินเหล็ก
D-13 ผลิตภัณฑกูดเดย ดับเปล แอ็คชั่น เมาท สเปรย สารสกัดฟาทะลายโจร
ในรูปแบบนาโนพารทิเคิล
D-14 ผลิตภัณฑเครื่องสำอางผสมสารสกัดกัญชงตนแบบเพื่อนำไปใชประโยชน
กับภาคอุตสาหกรรม
D-15 รำไทยประยุกตพิชิตอาการปวดเมื่อย
กลุม E นวัตกรรมดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
E-02 ผลิตภัณฑจากแผนอัดขยะพลาสติกหลายชั้นเพื่อเพิ่มรายไดใหชุมชน
กลุม F นวัตกรรมงานสรางสรรคและศิลปกรรม
F-02 เครื่องสักการะลานนา
F-03 ฉุยฉายหนุมานแปลงเปนนางกำนัล
F-04 การแสดงสรางสรรคชุดวิจิตรการงานปกแมลงทับ
F-05 การพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑผาทอมือดงบังดวยการยอมสีธรรมชาติ
จากไผ จังหวัดปราจีนบุรี
F-06 การพัฒนายกระดับ OTOP ดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ยอมสีธรรมชาติจากตะไคร กลุมสตรีทอผาบานดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี
F-07 เสน สาน ลาย ผักตบชวา
F-08 การสรางสรรคนวัตกรรมศิลปในพุทธมหาเจดียวัดปญญานันทาราม
F-09 อนิเมชั่นเรื่องตำนานโนรา
F-10 กระเปาอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เจาของผลงาน
นายธนะวัฒน ชนะวรรโณ
นางสาวอนงคนาฏ โสภณางกูร
นางสาวพัชนี บุญธกานนท

หนวยงาน
มทร.ตะวันออก
มทร.ตะวันออก
มทร.ตะวันออก

รศ.นิตตอลิน พันธุอภัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.กรวินทวิชญ บุญพิสุทธินันท

มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.กรวินทวิชญ บุญพิสุทธินันท

มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.กรวินทวิชญ บุญพิสุทธินันท

มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.กรวินทวิชญ บุญพิสุทธินันท
ผศ.ดร.กรวินทวิชญ บุญพิสุทธินันท

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี

มทร.ธัญบุรี

นางอุมาสวรรค ชูหา
นางอุมาสวรรค ชูหา
นางอุมาสวรรค ชูหา
นางอุมาสวรรค ชูหา
ผศ.ดร.เรณู อยูเจริญ
ดร.ไฉน นอยแสง

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มทร.ธัญบุรี

ดร.ไฉน นอยแสง

มทร.ธัญบุรี

ดร.ศิปภา ภุมมารักษ
นางสาวสุภาวดี นาคสุขุม

มทร.ธัญบุรี

ดร.ประชุม คำพุฒ

มทร.ธัญบุรี

ผศ.จิราพร มะโนวัง
นายเขมวันต นาฏการจนดิษฐ
ผศ.ประวิทย ฤทธิบูลย
ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศิลปนอิสระ
มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี

ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์

มทร.ธัญบุรี

ผศ.ยุวดี พรธาราพงศ
ศ.ดร.สมพร ธุรี
ดร.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ
นายสมาธิ เทพมะที

มทร.พระนคร
มทร.ธัญบุรี
มทร.ศรีวิชัย
มทร.รัตนโกสินทร

รหัส
ชื่อผลงาน
กลุม G นวัตกรรมเพื่อสรางองคความรู
G-01 สามอัศวินสื่อการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผูพิการทางสายตา
G-02 การสรางอัตลักษณและมูลคาเพิ่มตนยานาง เพื่อการพัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย จังหวัดฉะเชิงเทรา
G-03 เซนเซอรไสดินสอคารบอนทุนต่ำสำหรับการวิเคราะหปริมาณยาและ
สารพิษปนเปอนในสิ่งแวดลอม
G-04 รูปรางโมเลกุลแบบเสมือนจริง
G-05 นวัตกรรมสูตรสารสะทอนน้ำจากธรรมชาติ
G-07 เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดแมคคาเดเมียแบบอัตโนมัติ
G-08 นวัตกรรมสื่อการสอนรูปแบบโลกเสมือนจริงในรายวิชาการบริการการบิน
G-09 ผลิตภัณฑครีมสอดเตานมโคจากสารสกัดเปลือกมังคุด
กลุม H ดานวิศวกรรมศาสตร
H-01 นวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกรวมโซลารเซลล
สำหรับอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตวน้ำ
H-02 เครื่องแยกเสนใยจากตนผักตบชวาแบบกึ่งอัตโนมัติ
กลุม I ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/การแพทยแผนไทย
I-01 การขึ้นรูปยางกันกระแทกโดยใชแมพิมพจากเครื่องพิมพสามมิติ
I-02 ผลิตภัณฑเจลกระชับสัดสวนจากสารสกัดตำรับสมุนไพรที่กักเก็บใน
อนุภาคนาโน
I-03 นวัตกรรมนาโนแคปซูลการด : ใหกลิ่นหอม, เคลือบติดทนทาน และตาน
เชื้อจุลชีพ
I-04 นวัตกรรมสารเคลือบสะทอนรังสีความรอนจากอนุภาคพอลิเมอรไฮบริด
I-05 ผลิตภัณฑเซรั่มบำรุงผิวหนาจากสารสกัดใบพืชเสพติด
I-06 โทนิกบำรุงเสนผมจากสารสกัดใบพืชเสพติด
กลุม J ดานเกษตรศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร
J-01 การผลิตวัสดุปลูกไมใบประดับอาคารจากยางธรรมชาติคอมโพสิต
J-02 เครื่องดื่มเขมขนจากกระบกและผำเพื่อสุขภาพ
J-03 ผลิตภัณฑซีเรียลอัดแทงเสริมโปรตีนทางเลือก
J-04 นวัตกรรมทรายเคลือบสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย
กลุม K ดานศิลปะและการออกแบบ
K-01 สีบาติกไทยโทนเพื่องานแกะสลักสบู : กรณีศึกษาการสรางสรรคผลิตภัณฑ
จากลวดลายดอกไมกระเบื้องเคลือบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร
K-02 ‘อัจกลับ’การออกผลิตภัณฑของที่ระลึกเชิงสรางสรรคเพื่อการทองเที่ยว
ในเกาะรัตนโกสินทร
K-03 เครื่องแขวนดอกไมจากสบูแ กะสลัก : การสรางสรรคของที่ระลึกจาก
บันทึกความทรงจำวัดโสมนัสราชวรวิหาร
K-04 การประดิษฐพานพุมเปลี่ยนรูปจากไมโมกมันดวยเทคนิคการซอนไม
K-05 การพัฒนาบายศรีจากผาสปนบอนด

เจาของผลงาน

หนวยงาน

ดร.สุลกัณยา บุณยโยธิน
ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สิรีรัตน ลิศนันท

มทร.อีสาน

ผศ.ดร.พรสวรรค อมรศักดิ์ชัย
ดร.สุภา จุฬคุปต
ผศ.วิรัช แสงสุริยฤทธิ์
นางวายูน เอกสกุลไพบูลย
ดร.ทิพยวดี ประไพวงษ
ผศ.สรัลรัตน พวงบริสุทธิ์

มทร.รัตนโกสินทร
มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี
มทร.ตะวันออก

นายวัชรพงษ นารีจันทร

มทร.ธัญบุรี

นายจงใจ ชัยจันดี

มทร.ธัญบุรี

นางสาวโซฟนา สาเมาะ
นางสาวราเซีย มูยิดดิน

มรภ.ยะลา
มทร.ธัญบุรี

นางสาวเนตรนภา กำลังมาก

มทร.ธัญบุรี

นายจิตติพัฒน ออมสินสมบูรณ
นายอนันตชัย ปานชา
นางสาวภาวิณี เลียวบำรุงดี

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี

นางสาวนัสลิน แตเซ็ง
นางสาวปุณิกา สีหานาม
นางสาวภัทราวดี สมการศรีสกุล
นางสาวอภิรักษ ลามอ
นางสาวสิริณัฏฐ หลีประไพ

มรภ.ยะลา
มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี

นายวิทวัส เรียบรอย
นายกิตติศักดิ์ อุมสะเดา

มทร.พระนคร

นายสกล ใจซื่อ
นางสาวญาดา สามไชย
นายสิวานันท ศรีทัน

มทร.พระนคร
มทร.พระนคร

นางสาวพรศิริ เสริมสิน
นายดิเรก กรีเทพ

มทร.พระนคร
มทร.พระนคร

รหัส
K-06
K-07
K-08

ชื่อผลงาน
ภาพจิตรกรรมไทยประเพณีเคลือ่ นไหว : กรณีการพัฒนาผลงานจิตรกรรมไทย
แนวประเพณีสรางสรรคจากวรรณกรรมศาสนาปกษใตเรื่องกายนคร
เครื่องแขวนลานนา
บานตนแบบคารบอนต่ำ

K-09

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

K-10
K-12
K-16

รามเกียรติ์สูหนังตะลุงใต
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑรองเทาเพื่อสุขภาพตามหลักจักรวาลธาตุ
ชุดประกอบสถาปตยกรรมแบบชิโนยูโรเปยน มรดกวัฒนธรรมดาน
อาคารยานเมืองเกาสงขลา ดวยนวัตกรรมกระดาษจากออดิบ
การพัฒนากานบัวสำหรับผลิตภัณฑจกั สานสูเชิงพาณิชย

K-17

เจาของผลงาน
นายวสวัตติ์ ริยาพันธ

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายวัชรินทร อำขำ
นายฐาปนพงศ พรมลักษณ
นายภาคิน โสภา
นายชานนท รัฐปถัมภ
นายภัคพล นิยมไทย
นางสาวจันทรจิรา วงษดี
นางสาวรวินันท ลอยเมฆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มทร.ธัญบุรี

นายปญจธรณ กุลกาญจนาภิบาล
นายทิตย พันธโน
นายนิอัสฮารี แวโด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ธัญบุรี
มทร.ศรีวิชัย

นายฐิติกร วงคเลื่อน

มทร.ธัญบุรี

