ประกาศผลรางวัล “การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 5”
6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
รางวัลบทความยอดเยี่ยม
1. รางวัล Best Paper อันดับ 1
บทความ 447 เรื่อง การวิจัยแบบมีสวนรวมในการพัฒนาออกแบบตราผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทอาหาร : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑไขเค็มของหมูบานหินโคว อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
โดย ซินเนีย รัติภัทร และ ปยะวรรณ คุมญาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก)
2. รางวัล Best Paper อันดับ 2
บทความ 449 เรื่อง การสังเคราะหสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวจากการติดอิเล็กโทรดแบบ 5 อิเล็กโทรด โดยใชลีด V1
ดวยวิธีการของโครงขายประสาทเทียม
โดย พิรุฬห แกวฟุงรังษี และ ทัศนันท จันทร (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม)
3. รางวัล Best Paper อันดับ 3
บทความ 538 เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องลางขวดบรรจุน้ําดื่ม
โดย ศุภชาติ กรุดทอง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา)
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รางวัลการนําเสนอภาคบรรยาย
1. รางวัลนําเสนอภาคบรรยาย ดีเดน กลุมสาขาเทคโนโลยีเกษตร และอาหาร
บทความ 376 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑน้ํากลวยหอมทองชนิดใสเพื่อสุขภาพ
โดย สุภาวดี แชม, ปาริษา มะลิจันทร และกรวรรณ กุดวงศแกว (สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)
2. รางวัลนําเสนอภาคบรรยาย ดีเดน กลุมสาขางานวิจัยรับใชสังคม
บทความ 712 รื่อง การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑกลวยแปรรูปกลุมสตรีบานแมกื้ดหลวง
โดย ศิรินภา พรมมาแบน และ ศศิธร ทองเปรมจิตต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา)
3. รางวัลนําเสนอภาคบรรยาย ดีเดน กลุมสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร
บทความ 434 เรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑกลวยกรอบเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ
วิสาหกิจรวีวรรณกลวยกรอบ อ.แมใจ จ.พะเยา
โดย ณภัทร ทิพยศรี ภัทราพร สมเสมอ จักรกฤษ เขียวคําปน ศุภกิจ จันทรแกว และสุพนิตา ยะทะ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย)
4. รางวัลนําเสนอภาคบรรยาย ดีเดน กลุมสาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
บทความ 585 เรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ลสําหรับการปลูกผักสลัดระบบไฮโดรโปนิกสแบบ DRFT
โดย เดือนแรม แพงเกี่ยว, เอกรัฐ ชะอุมเอียด, บุญญฤทธิ์ วังงอน และศุภชัย ชุมนุมวัฒน
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก)
5. รางวัลนําเสนอภาคบรรยาย ดีเดน กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ **ไมมีรางวัล**
6. รางวัลนําเสนอภาคบรรยาย ดีเดน กลุมสาขาวิชาวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
บทความ 534 เรื่อง การศึกษาปจจัยของเครื่องกะเทาะผลหมากแหงแบบลอยาง
โดย นฤเบศร หนูใสเพ็ชร (มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม)
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7. รางวัลนําเสนอภาคบรรยาย ดีเดน กลุมสาขาศิลปกรรม และสถาปตยกรรมศาสตร
บทความ 733 เรื่อง การออกแบบแอปพลิเคชันทองเที่ยวบานหลวง
โดย มณีกาญจน ไชยนนท (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา)
8. รางวัลนําเสนอภาคบรรยาย ดีเดน กลุมสาขาอื่นๆ
บทความ 359 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบ ริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะ
ของครูผูสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
โดย ผกามาศ จินดามัง (มหาวิทยาลัยพิษณุโลก)
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รางวัลการนําเสนอภาคโปสเตอร
1. รางวัลนําเสนอภาคโปสเตอร ดีเดน กลุมสาขาเทคโนโลยีเกษตร และอาหาร
บทความ เรื่อง คุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวน
โดย เฉลิมพล ถนอมวงค (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา)
2. รางวัลนําเสนอภาคโปสเตอร ดีเดน กลุมสาขางานวิจัยรับใชสังคม
บทความ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและแปรรูปจากเห็ดหอม
ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โดย สุวิสา ทะยะธง กุลพรภัสร ภราดรภิบาล นิคม ธรรมปญญา นิโลบล ปวงงาม วริยา ยอดปน
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย)
3. รางวัลนําเสนอภาคโปสเตอร ดีเดน กลุมสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร
บทความ เรื่อง การพัฒนาตลาดเห็ดหูหนูเผือกของวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานทาชาง
โด สวรรยา หาญวงษา กานตธีรา โพธิ์ปาน โสภณา สําราญ และพวงเงิน ยอดเพชร
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก)
4. รางวัลนําเสนอภาคโปสเตอร ดีเดน กลุมสาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
บทความ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑหมอนหยีของสถานประกอบการ บริษัท ภูดอย อินดัสเตรี
ยล จํากัด จังหวัดนาน เพื่อความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
โดย กองเกียรติ ธนะมิตร สุรชัย อิ้มทับ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน)
5. รางวัลนําเสนอภาคโปสเตอร ดีเดน กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
บทความ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มเสริมสุขภาพชนิดน้ําตาลต่ําจากเห็ดหูหนูขาว
โดย สุริยาพร นิพรรัมย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก)
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7. รางวัลนําเสนอภาคโปสเตอร ดีเดน กลุมสาขาวิชาวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
บทความ เรื่องการศึกษาและพัฒนาน้ําเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข เพื่อประยุกตใชสําหรับสตารทอัพประเภท
ธุรกิจเครื่องดื่มในจังหวัดเชียงใหม
โดย ศศิพัชร สันกลกิจ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา)
8. รางวัลนําเสนอภาคโปสเตอร ดีเดน กลุมสาขาศิลปกรรม และสถาปตยกรรมศาสตร
บทความ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑผาลาหูเหลือง ดอยมอนลาน
โดย ไพโรจน วรพจนพรชัย และผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา)
9. รางวัลนําเสนอภาคโปสเตอร ดีเดน กลุมสาขาอื่นๆ
บทความ เรื่อง การประยุกตใชกูเกิ้ลไซตเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โดย เพ็ญศิริ ใจวัน (มหาวิทยาลัยพิษณุโลก)
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รางวัลประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และผลงานสรางสรรค ดีเดน
ประเภทสิ่งประดิษฐ
อันดับที่ เรื่อง
1
จีซีบี : บล็อกสีจากเศษแกวเพื่อสิ่งแวดลอม
2
เครื่องสกัดน้ํามันงาดําสําหรับวิสาหกิจชุมชน
3
เครื่องปดผนึก
ประเภทผลงานนวัตกรรม
อันดับที่ เรื่อง
1
เซ็นเซอรตรวจคัดกรองโรคเกาทแบบพกพาสําหรับระบบ
สาธารณสุขไทย
2
นวัตกรรมเตาอบเซรามิกเพื่อลดระยะเวลาในการตาก
ผลิตภัณฑเซรามิก
3
กระบวนการผลิตผนังชีวภาพมวลเบาจากตนกัญชง
ประเภทผลงานสรางสรรค
อันดับที่ เรื่อง
1
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบบรรจุภัณฑจากแผนไม
ดวยแสงเลเซอร
2
กลองคูใจ ผาคูกาย
3
การพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ บานสันผักแค ตําบลมวง
คํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เจาของผลงาน
อาจารยประชุม คําพุฒ
อาจารยพิเชษฐ โควตระกูล
อาจารยสิทธเดช หมอกมีชัย

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด

เจาของผลงาน
ผูชวยศาสตราจารยชิราวุฒิ เพชรเย็น

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายพีรพล พูลสนิท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

อาจารยธวัชชัย อริยะสุทธิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เจาของผลงาน
ผูชวยศาสตราจารยเอกลักษณ สุมนพันธุ

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก

อาจารยณงคณุช นทีพายัพทิศ
อาจารยวรรธนะรัตน ไชยวงศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย
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