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โครงกำรวิจัยด ำเนินกำรแล้ว 
1. การศึกษาการเสื่อมสภาพของน้ ามันหล่อลื่นแบบต่าง ๆ กับเครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณปีพ.ศ.2546 โดยทุนสนับสนุนการ
วิจัยของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ เป็นหัวหน้าโครงการ 
2. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การถอดประกอบปั๊มฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงแบบจานจ่าย 
งบประมาณปี พ.ศ.2547 โดยทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ เป็นหัวหน้า
โครงการ 
3. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การถอดประกอบปั๊มฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงแบบแถวเรียง 
งบประมาณปีพ.ศ.2548 โดยทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ เป็นหัวหน้าโครงการ 
4. ปัจจัยด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป ี
พ.ศ. 2550 เป็นหัวหน้าโครงการ 



5. เครื่องล้างปลาสลิด งบประมาณผลประโยชน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี พ.ศ. 2551 เป็นหัวหน้าโครงการ 

 

งำนวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 
วำรสำร 
ระดับชำติ 

(1) ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน และ สมใจ เพียรประสิทธิ์. 2556. กำรออกแบบลำยของใบบดส ำหรับเครื่องบดเมล็ดพริกไทย. 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า 402-411. 

 
ระดับนำนำชำติ 
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รำยงำนกำรประชุม 
ระดับชำติ 

(1) อมรเทพ สุขพัฒนา  ณทพร จินดาประเสริฐ  พีรสิชฌ์ ชฎาธร  สมใจ เพียรประสิทธิ์ และประเสริฐ วิโรจน์ชวีัน. 
กำรปรับตั้งเครื่องกลึงก๊อกน้ ำ การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที ่ 2 (2nd 
RMUTP Conference on Engineering and Technology) วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานครฯ 

(2) อธิวัฒน์ พรมจีน  ณทพร จินดาประเสริฐ  พีรสิชฌ์ ชฎาธร  สมใจ เพียรประสิทธิ์ และประเสริฐ วิโรจนช์ีวัน. กำร
ปรับปรุงตัวยึดของเครื่องปิดผนึกหน้ำปัดของมำตรวัดน้ ำ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
มทร.พระนคร ครั้งที ่ 2 (2nd RMUTP Conference on Engineering and Technology) วันที่ 19 พฤษภาคม 
2560 ณ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรุงเทพมหานครฯ 

(3) สมใจ เพียรประสิทธิ์  ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท  ณทพร จินดาประเสริฐ  ประเสริฐ วิโรจนช์ีวัน และชลกาญจน์ วงศ์ก่อ
ทรัพย์.กำรคุณสมบัติของน้ ำมันไพโรไลซิสกับน้ ำมันไบโอดีเซลท่ีอุณหภูมิต่ ำ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที ่ 2 (2nd RMUTP Conference on Engineering and Technology) วันที่ 
19 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานครฯ 

(4) ประเสริฐ วิโรจน์ชวีัน และ สมใจ เพียรประสิทธิ์. เครื่องสีข้ำว.  การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 14-15 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมภูภาน เพลส จ. สกลนคร 

(5) ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน และ สมใจ เพียรประสิทธิ์. เครื่องล้ำงปลำสลดิ. การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 7-11 กันยายน 2550  ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  



(6) ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน และ สมใจ เพียรประสิทธิ์. เครือ่งล้ำงปลำสลิดต้นแบบ.  มิติใหม่ราชมงคลเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย ครั้งที ่2 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 4-7 ตุลาคม 2550 ณ อาคาร 1 ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

(7) ประเสริฐ วิโรจน์ชวีัน และ สมใจ เพียรประสิทธิ์. กำรพัฒนำเครื่องสีข้ำวขนำดเล็ก.  การน าเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2552 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 26-30 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค ์กรุงเทพฯ  

(8) ประเสริฐ วิโรจนช์ีวัน และ สมใจ เพียรประสิทธิ์. กำรพัฒนำเครื่องแกะเม็ดบัว. งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ไทย ประจ าปี 2553, 16-20 ตุลาคม 2553, ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(9) ประเสริฐ วิโรจน์ชวีัน และ อรรถกร เก่งพล. แบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรชิ้นส่วนยำนยนต์ของ
ประเทศจีนที่มีต่อประเทศไทย. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 (IE Network 
Conference 2010) จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13-15 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี 

(10) ประเสริฐ วิโรจน์ชวีัน และ อรรถกร เก่งพล. กำรเลือกแบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรชิ้นส่วนยำนยนต์
ของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศไทย (The Selection Forecasting Model for Demand Automobile 
Parts of Japan on Thailand). การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ 2010 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา จัดโดยคณะกรรมการวิชาการสาขา
วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท) ร่วมกับ กระทรวง
อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค กรุงเทพฯ 

(11) ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน และ สมใจ เพียรประสิทธิ์. กำรพัฒนำและออกแบบวิธีกำรจัดเก็บ Flare. การประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2554 (IE Network Conference 2011) จัดโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 20-21 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 

(12) ประเสริฐ วิโรจน์ชวีัน, ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี และ สมใจ เพียรประสิทธิ์. เครื่องกะเทำะเมล็ดข้ำวโพด. 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที ่3 จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 14-16 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี 

(13)  ประเสริฐ วิโรจนช์ีวัน, สมใจ เพียรประสิทธิ์ และนายราวิน วิวัฒน์วิทยา. กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตท่อไอเสีย. 
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2555 (IE Network Conference 2012) จัดโดย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 17-19 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอ า อ าเภอชะอ า จ.เพชรบุรี  

(14)  ประเสริฐ วิโรจนช์ีวัน และ สมใจ เพียรประสิทธิ์. เครื่องกะเทำะถั่วลิสง. การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 26 ประจ าปี 2555 (ME-NETT26) จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 24-27 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย  

(15)  ประเสริฐ วิโรจน์ชวีัน และ สมใจ เพียรประสิทธิ์. กำรพัฒนำเครื่องท ำลำยเอกสำร.  การประชุมเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่5  ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมหัวหิน
แกรนด์ แอนด์ พล่าซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ 



(16)  ประเสริฐ วิโรจน์ชวีัน และ สมใจ เพียรประสิทธิ์. กำรออกแบบลำยของใบบดส ำหรับเครื่องบดเมล็ดพริกไทย. 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที ่4 ระหว่าง
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค ์กรุงเทพฯ 

(17)  ประเสริฐ วิโรจนช์ีวัน และ สมใจ เพียรประสิทธิ์. กำรปรับปรุงอัตรำส่วนเวลำกำรผลิต (IMPROVEMENT FOR 
PRODUCTIVE TIME RATIO). การประชุมวิชาการด้านการวิจัยด าเนินงานแห่งชาติ ประจ าปี 2556 (Operation 
Research Network Conference 2013) จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11-14 กันยายน 2556 ณ กรีนเนอรี่ 
รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

(18)  ประเสริฐ วิโรจนช์ีวัน, นุวัต คงเกตุ, เอกลักษณ์ เครือเทพ และด ารงค์ เรืองชม. กำรออกแบบและทดสอบเครื่อง
กะเทำะถั่วลิสง (Design and Testing of a Peanut Cracker). การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที ่6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่อาเซียน” ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(19)  ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน, สมใจ เพียรประสิทธิ์ และนนทโชติ อุดมศรี. กำรพัฒนำเครื่องแกะเมล็ดบัว 
(Development of Lotus Seed Cracking Machine). การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด ขอนแก่น 

(20)  ประเสริฐ  วิโรจนช์ีวัน, สมใจ  เพียรประสิทธิ์, ปฎิภาณ  ถิ่นพระบาท และ ณทพร จินดาประเสริฐ, เครื่องเก็บ
แกลบส ำหรับฟำร์มไก่เนื้อ, การประชุมวิชาการนานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน 
ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2558, จ.เชียงใหม่  
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