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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 

1. บทน า 

 1.1 หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลายด้าน
มีทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ความพร้อมของห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนต่างๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การจัดเวทีแห่งการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือให้นักวิจัยมีโอกาส
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ เป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัย อาจารย์และบุคลากร ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจั ยและ           
การสร้างบรรยากาศวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ    
การเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในลักษณะต่างๆ โดยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ 
 1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์”     
ประจ าปี 2558 
 2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ” (Thailand Research Expo 2015) ประจ าปี 2558 
 ทั้งนี้เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย           
และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน รวมทั้ง เป็นการสร้างเครือข่าย         
ความร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

      1. เพ่ือการเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
      2. เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร 
       3. เพ่ือการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของ มทร.พระนคร และนักวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในการร่วมมือต่อยอดท างานวิจัย 

      4. เพื่อการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอก 

 1.3 เป้าหมาย 

       1. ผู้เข้าร่วมชมงาน 450 คน 
       2. จ านวนผลงาน 35 ผลงาน 
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1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ      

 1. ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร 
 2. ได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของ มทร.พระนคร และนักวิจัยจากหน่วยงาน  

ภายนอกในการร่วมมือต่อยอดท างานวิจัย 
 3. ได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

2. การด าเนินงาน 

 โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก มี 2 กิจกรรม คือ 

 2.1 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 2–5 กุมภาพันธ์ 2558 
 2.2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี  2558” 
(Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันที่ 16–20 สิงหาคม 2558 

3. ผลการด าเนินงาน 

 3.1 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 2–5 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้เข้าร่วมชมผลงาน 400 คน ผลงานจ านวน 24 เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมผลงานร้อยละ 98.64 
 3.2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ประจ าปี 2558 
(Thailand Research Expo 2015)  ระหว่างวันที่ 16–20 สิงหาคม 2558 ผู้เข้าร่วมชมผลงาน 350 คน 
ผลงาน จ านวน 15 เรื่อง ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมผลงานร้อยละ 91.49 
 รวมผลงานที่มีการเผยแพร่ จ านวน 39 ผลงาน มีผู้เข้าร่วมชมงาน 750 คน ความพึงพอใจใน
ภาพรวมร้อยละ 95.06 
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4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนผลงาน 35 ผลงาน 39 ผลงาน 
กิจกรรมที่ 1  งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าป ี2558  24 ผลงาน 
กิจกรรมที่ 2  งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  (Thailand Research Expo 2015)    
                 ประจ าปี 2558 

 15 ผลงาน 

2. จ านวนผู้เข้าชมงาน 450 คน 750 คน 
กิจกรรมที่ 1  งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าป ี2558  400 คน 
กิจกรรมที่ 2  งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2015)   
                 ประจ าปี 2558 

 350 คน 

3. ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 95.06 
กิจกรรมที่ 1  งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2558  89.64 
กิจกรรมที่ 2  งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2015)   
                 ประจ าปี 2558 

 91.49 

 

5. ผลสัมฤทธิ์ 

 5.1 ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร 

 5.2 ได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ของ มทร.พระนคร และนักวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 5.3 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

6. การใช้จ่ายงบประมาณ 

 6.1 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ 
ประจ าปี 2558 
  - ค่าตอบแทน         6,300.00 บาท  
  - ค่าใช้สอย                        51,195.00 บาท 
  - ค่าวัสดุ                 101,437 บาท 
  - ค่าสาธารณูปโภค    10,000.00 บาท 
         รวม                    168,932.00 บาท 
        (หนึ่งแสนหกหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 
 

 6.3 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 2 ในงาน “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ” ประจ าปี 2558 (Thailand Research Expo 2015)  

- ค่าตอบแทน                        5,400.00 บาท 
- ค่าใช้สอย                   97,370.00 บาท 
- ค่าวัสดุ                  28,890.00  บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค        14,994.98  บาท 

                  รวม                       146,654.98  บาท 
                       (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหกพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์) 

ค 



 6.4 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 2 กิจกรรม 
- ค่าตอบแทน                  1,1700.00  บาท 
- ค่าใช้สอย    148,565.00  บาท 
- ค่าวัสดุ               130,327.00  บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค              24,994.98  บาท 
 

      รวม                     315,586.98 บาท 
                (สองแสนสามหม่ืนส่ีพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์)  
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7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
7.1 ผลงานที่น าเสนอ มีความหลากหลายตามสาขาวิชาการของงานวิจัยท าให้ขาดความเชื่อมโยงเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นอุปสรรคต่อการประเมินผลเพ่ือรับรางวัล ซึ่งควรจัดธีมของผลงานวิจัย                 
ในภาพรวมแต่ละปีของมหาวิทยาลัย และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือเลือกผลงานที่มีความ
สอดคล้องกับธีมที่ก าหนดไว้ 

7.2 การน าเสนอ เนื่องจากนักวิจัยติดภารกิจงานประจ าไม่สามารถ ร่วมน าเสนอผลงานให้จัด
นิทรรศการได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน และส่งผลกระทบทางอ้อมการ
ประเมินเพ่ือรับรางวัล จึงควรมีการด าเนินการในข้อตกลงความรับผิดชอบของเจ้าของผลงานแต่ละรายให้
ชัดเจน กรณีไม่สามารถร่วมให้ความรู้ได้ ให้จัดผู้แทนที่มีความเข้าใจในผลงานเหล่านั้นมาให้ความรู้แทน 
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สารบัญ 
 
เรื่อง           หน้า 
 

บทสรุปผู้บริหาร                   ก – จ 
1. บทน า            3 
2. การด าเนินงาน           4 
3. ผลการด าเนินงาน              
 - การจัดนิทรรศการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  ในงานวันนักประดิษฐ์  ประจ าปี 2558   
 - การจัดนิทรรศการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ    
   ประจ าปี 2558 (Thailand Research Expo 2015)  

ภาคผนวก 

 1. ข้อเสนอโครงการ โครงการจัดนิทรรศการวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 2. เอกสารหลักฐานของกิจกรรม 
     2.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2558  
  - ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  - แบบประเมินการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2558
  
 2.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดนิทรรศการวิจัยในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  
   ประจ าปี 2558 (Thailand Research Expo 2015) 
  - ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  - แบบประเมินการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ในงาน มหกรรมงานวิจัย 
             แห่งชาติ ประจ าปี 2558 (Thailand Research Expo 2015) 
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บทน ำ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลก
อาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล โดยมีพันธกิจการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการและชุมชน เป็นหนึ่งในสี่พันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ในพันธกิจดังกล่าวมีการก าหนดยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์หลัก) ในการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเพ่ือการแข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติ และการเผยแพร่และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
 การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ มทร.พระนคร ได้ให้ความส าคัญ โดยมอบหมาย
ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานในการด าเนินงาน ได้ก าหนดพันธกิจหนึ่งในเก้าพันธกิจไว้ว่า
“ประสานงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยและงานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยแก่สังคม” โดยมี
จุดมุ่งหมายในการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เผยแพร่สู่สาธารณชน ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยมี           
2 กิจกรรม คือ 
 1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์”                    
ประจ าปี 2558 
 2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ” ประจ าปี 2558 (Thailand Research Expo 2015)  
 ทั้งนี้เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและ
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน รวมทั้ง เป็นการสร้างเครือข่าย              
ความร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1.  เพ่ือการเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 2.  เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร 
 3.  เพ่ือการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของ มทร.พระนคร และนักวิจัยหน่วยงาน
ภายนอก ในการร่วมมือต่อยอดท างานวิจัย 
 4.  เพ่ือการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 

3. เป้ำหมำย 

 3.1 ผู้เข้าร่วมชมงาน 450 คน 
 3.2 จ านวนผลงาน 35 ผลงาน 
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4. สถำนที่ด ำเนินงำน 

 4.1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 4.2 ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
 
5. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 5.1 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์”  
ประจ าปี 2558  ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 
 5.2  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ” ประจ าปี 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันที่  15-20 สิงหาคม 2558 

6. งบประมำณ 
 งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 7.1 ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร 
 7.2 ได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของ มทร.พระนคร และนักวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกในการร่วมมือต่อยอดท างานวิจัย 
 7.3 ได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 
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กำรด ำเนินงำน 
 
1. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ 
3. จัดสถานที่และผลิตภัณฑ์งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ 
4. จัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ / สาธิตผลงาน 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
6. รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ 

จัดสถานท่ีและผลิตภัณฑ์งานวิจัย  
และสิ่งประดิษฐ ์

จัดแสดงผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ ์
สาธิตผลงาน 

ประเมินผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมกำรจัดนิทรรศกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงำน “วันนักประดิษฐ์” 
       ประจ ำปี 2558  
 1.1 จัดแสดงผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์  
 การจัดนิทรรศการ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2558 มีผลงานจัดแสดง จ านวน 24 เรื่อง 
ประกอบไปด้วยผลงาน ทั้งหมด 3 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10 เรื่อง               
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 6 เรื่อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7 เรื่อง 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 เรื่อง 
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน 
 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
1 เปลือกแตงโมแช่อิ่มในฟรุตเค้ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย 

อาจารยนันทวัน    ชมโฉม 
อาจารยส์ุมภา   เทิดขวญัชัย 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

2 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจาก
แป้งเปลือกทุเรียน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ  โสฬศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

3 การพัฒนาผลิตภณัฑ์พานพุ่มจากโสนหางไก่ด้วยเทคนิค
เปเปอร์มาเช ่

อาจารย์ปิยะธิดา    สีหะวัฒนกลุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

4 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตขนมจา่มงกุฎแบบรวดเร็ว ดร.วไลภรณ์         สุทธา   
อาจารย์เชาวลิต     อุปฐาก  
อาจารย์ฉวีวรรณ    แจ้งกิจ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

5 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มาลัยผ้า อาจารย์สุกัญญา    จันทกุล 
อาจารย์อารยะ  ไทยเที่ยง 
อาจารย์ศักรินทร์    หงส์รัตนาวรกิจ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

6 การพัฒนาวัสดตุกแต่งเครื่องจักรสานจากเส้นใย
ธรรมชาต ิ

อาจารย์รุ่งฤทัย      ร าพึงจิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

7 สบู่เหลวผสมเยื่อเปลือกกล้วย อาจารย์ดวงกมล   ตั้งสถิตพร 
อาจารย์นพพร     สกุลยืนยงสุข  
นายกิตติ       ช้องประเสริฐ 
 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

8 การพัฒนาเส้นด้ายจากซังข้าวสู่เชิงพาณิชย์ อาจารย์อัชชา หัทยานานนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
9 การเสริมโปรตีนจากไขผ่งในขนมบุหงาปูดะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานทิพย์  ผดุงศิลป์ 

อาจารย์ปรศันยี์   ทับใบแย้ม 
 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

10 ซอสพริกจากเปลือกแตงโม อาจารย์เชาวลิต อุปฐาก   
ดร.วไลภรณ์        สุทธา  
อาจารย์เจตนิพัทธ์  บุณยสวัสดิ ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน (ต่อ) 

 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
11 การพัฒนาสีย้อมผ้าจากใบล าไย อาจารย์ก้องเกียรติ   มหาอินทร ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟช่ัน 

12 ผ้าฝ้ายทอมือเพื่องานแฟช่ัน อาจารย์จรัสพิมพ์  วังเย็น และคณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

13 การพัฒนาผ้าจกไทยวน อาจารย์จรัสพิมพ์ วังเย็น  
อาจารย์ชลธิชา  สาริกานนท์ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

14 การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากเศษผ้าเหลือใช้ อาจารย์ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห ์ 
และคณะ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

15 การพัฒนาการเตรียมสผีงจากสยี้อมธรรมชาติ ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์  
และคณะ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

16 การพัฒนาภูมิปญัญาชาวไทยทรงด า อาจารย์วาสนา   ช้างม่วง    
และคณะ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

17 ผลิตภณัฑ์ตกแต่งบ้านจากกากชาเขียว อาจารย์กรณ์พงศ ์ ทองศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

18 ผลิตภณัฑ์ตกแต่งบ้านจากเปลือกทุเรียน อาจารย์กรณ์พงศ ์ ทองศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

19 โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน
จากวัสดุฟางข้าวส าหรับบ้านพักอาศัยขนาดกลาง 

อาจารยส์ันติ   กมลนรากิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

20 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภณัฑ์ของฝากส าหรบัผลิตภณัฑ์
ปลาสลิดแปรรูป จังหวัดสมุทรปราการ 

อาจารย์มยุรี   เรืองสมบตั ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

21 การศึกษาและออกแบบท่ีนอน ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาประเภทดาวน์ซินโดรม 

อาจารย์ดรุณรัตน์  พิกุลทอง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

22 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกและส่งเสริมทักษะ
การเขียนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้ 

อาจารย์ชูเกียรต ิ อนันต์เวทยานนท ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

23 การศึกษาและพัฒนาเส้นใยพืชมะละกอเพื่อการออกแบบ
บรรจภุัณฑส์่งเสริมการขายผลติภณัฑ์ชุมชน 

อาจารย์ชูเกียรต ิ อนันต์เวทยานนท ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

24 ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
ดร.วรลักษณ์   ปัญญาธิติพงศ์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1.2 กำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมชมงานต่อการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 400 คน แบ่งออกเป็น ผู้เข้าชมงาน 382 คน และกรรมการ
ด าเนินงาน 18 คน ได้ผลดังนี้ 
  1.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ 62.00 เป็นชายคิดเป็นร้อยละ 38.00               
ผู้เข้าชมงาน ที่ช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.25 มีจ านวนมากที่สุด 
ตำรำงท่ี 3 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
สถำนภำพ 
ผู้เข้าชมงาน 
กรรมการด าเนินงาน 

รวม 

 
382 
18 
400 

 
95.50 
4.50 
100 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

รวม 

 
248 
152 
400 

 
62.00 
38.00 
100 

อำยุ 
10-20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

รวม 

 
106 
141 
58 
56 
39 
400 

 
26.50 
35.25 
14.50 
14.00 
9.75 
100 

 
  1.2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดงาน 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจต่อการจัดงานในระดับมาก            
ทั้งในภาพรวม ( x =4.48) หรือ ร้อยละ 89.64 และรายข้อโดยมีความพึงพอใจในระดับมากตามล าดับดังนี้ 
ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ( x =4.63) รูปแบบการจัดนิทรรศการ มีความสวยงาม 
เหมาะสม ( x =4.58) การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ( x =4.54)  ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของ
นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ( x =4.35) ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ ( x =4.32) 
เนื้อหาสาระงานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์ และเนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ( x =4.30) 
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ตำรำงท่ี 4  แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร  
      ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2558 
 

ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดนิทรรศกำร 
ระดับควำมพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความสวยงาม เหมาะสม 59.00 39.75 1.25 - - 100 4.58 มากที่สุด 
2. เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 32.25 65.50 2.25 - - 100 4.30 มาก 
3. ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 67.00 29.00 4.00 - - 100 4.63 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ 39.50 55.75 4.75 - - 100 4.35 มาก 
5. การน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์ 57.50 39.50 3.00 - - 100 4.54 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ 33.25 65.25 1.50 - - 100 4.32 มาก 
7. ภาพรวมของผลงาน 73.50 19.50 7.00 - - 100 4.66 มากที่สุด 

รวม 51.70 44.90 3.40 - - 100 4.48 มำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
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 1.3 ผลสัมฤทธิ์ของงำน 

      ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2558 ได้เพ่ิมโอกาส
ในการส่งเสริมและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และเกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและให้ก าลังใจแก่นักประดิษฐ์ และน าผลงานของนักประดิษฐ์                
ออกเผยแพร่ เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณชิย์  
       

 1.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

      1.4.1 สรุป 
      การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2558 
ระหว่างวันที่ 2 – 5  กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  
สรุปได้ดังนี้ 
      1) จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จ านวน 24 ผลงาน 
      2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน จ านวน 400 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมชมงาน          
มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.48) หรือร้อยละ 89.60 
      3) ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน  “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2558               
ไดส้่งเสริมและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
        
      1.4.2 อุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ 
      - การส่งรายละเอียดการจัดงานที่ชัดเจน สามารถช่วยลดปัญหาต่างๆได้  
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กิจกรรมที่ 2 กำรจัดแสดงผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ในงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ” ประจ ำปี 2558  
                (Thailand Research 2015) 

 3.1 จัดแสดงผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
 การจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ประจ าปี 2558 (Thailand Research Expo 
2015) มีผลงานจัดแสดง จ านวน 15 เรื่อง ประกอบไปด้วย ผลงานทั้งหมด 2 คณะ ได้แก่                       
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5  เรื่อง  
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน 

 

  

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่แชแ่ข็งจากกากถ่ัว

เหลือง 
อาจารย์เกศรินทร์    เพ็ชรรัตน์  
นางสาวสุนสิา         วุฒิสันต์  
นางสาวฉัตรทิพย์     ไลสุ้วรรณ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าก่ึงส าเร็จรูป
อบแห้งโดยเครื่องอบแห้งแบบลกูกลิ้งหมุน 

อาจารย์ชมภูนุช       เผื่อนพิภพ  
นางสาวธารทิพย ์       ยศปัญญา 
นางสาวนันทวะดี      ลาวรรณ ์
นางสาวชิราภรณ์      วงษ์กันหา 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

3. การใช้ซูคราโลสและนมทดแทนน้ าตาลและ
กะทิในการผลิตขนมชัน้ 

อาจารย์ดวงรตัน์           แซ่ตั้ง  
นายณรงศักดิ์     สหพรอุดมการ  
นายสมโภชน์     ศรีประสงค์   

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

4. ซอสซีฟู๊ดจากเปลือกแตงโม ดร.วไลภรณ์     สุทธา  
อาจารย์เชาวลิต      อุปฐาก   
อาจารย์เจตนิพัทธ์   บุณยสวสัดิ ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

5. ซอสพิซ่าจากเปลือกแตงโม อาจารย์เจตนิพัทธ์   บุณยสวสัดิ์  
อาจารย์เชาวลิต      อุปฐาก  
ดร.วไลภรณ์     สุทธา   

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

6. ซอสมะเขือเทศจากเปลือกแตงโม อาจารย์เชาวลิต     อุปฐาก   
ดร.วไลภรณ์         สุทธา   
อาจารย์เจตนิพัทธ์  บุณยสวัสดิ์  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

7. ผลิตภัณฑ์ขนมโก๋อ่อนแป้งกล้วย อาจารย์เชาวลิต    อุปฐาก   
ดร.วไลภรณ์   สุทธา   

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผาผัดจากเปลือก
แตงโมเหลือทิ้ง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา   ขวยเขิน 
ว่าท่ีร้อยตรีจักราวุธ    ภู่เสม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

9. 
 

การออกแบบและพัฒนาจักรเย็บผ้า
อุตสาหกรรม เพื่อการใช้งานส าหรับคนพิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก สังข์หนู 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

10. 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงจากข้าวโพด
หวาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์  
อาจารย์เจตนิพัทธ์  บุณยสวัสดิ์  
ว่าท่ีร้อยตรีจักราวุธ    ภู่เสม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน (ต่อ) 

 
  3.2 การประเมินความพึงพอใจ 
 ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมชมงานต่อการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 350 คน แบ่งออกเป็น ผู้เข้าชมงาน 335 คน และกรรมการ
ด าเนินงาน 15 คน ได้ผลดังนี้ 

  3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ 60.86  เป็นชายคิดเป็นร้อยละ 39.14           
ผู้เข้า ชมงานที่ช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี มีจ านวนมากที่สุด 
ตำรำงท่ี 2 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
สถำนภำพ 
ผู้เข้าชมงาน 
กรรมการด าเนินงาน 

รวม 

 
335 
15 
350 

 
95.71 
4.29 
100 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

รวม 

 
213 
137 
350 

 
60.86 
39.14 
100 

อำย ุ
10-20 ป ี
21-30 ป ี
31-40 ป ี
41-50 ป ี
51 ปีข้ึนไป 

รวม 

 
68 
137 
44 
65 
36 
350 

 
19.43 
39.14 
12.57 
18.57 
10.29 
100 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
11. ดินซีเมนต์ลูกรังผสมเถ้าหนักเปน็อิฐ

ประสาน 
อาจารย์นิโรจน์ เงินพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

12. ผลิตภัณฑ์พืน้จากวสัดุคอมโพสทิเส้นใยสบู่
ด าผสมพลาสติก 

อาจารย์นิโรจน ์เงินพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13. วัสดุคอมโพสิทดนิลูกรังผสมพลาสติก อาจารย์นิโรจน์ เงินพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

14. วัสดุคอมโพสิทเถ้าทิ้ งจากการผลิตใน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

อาจารย์นิโรจน์ เงินพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

15. วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรผสมเถ้าทิ้งจาก
ผลผลติอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเป็น
วัสดุดูดซับของเหลวมีกลิ่น 

อาจารย์นิโรจน์ เงินพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รวม 15 ผลงำน  2 หน่วยงำน 



11 
 
 

  3.2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดงาน 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจต่อการจัดงานในระดับมาก
ที่สุด ( x =4.57)  ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยมี ความพึงพอใจในระดับมากตามล าดับดังนี้ ความพึง
พอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ( x =4.66) ภาพรวมของผลงาน ( x =4.65) รูปแบบการจัด
นิทรรศการ  มีความสวยงาม เหมาะสม ( x =4.59) ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชม
นิทรรศการ ( x =4.58) เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์  ( x =4.56) ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์ ( x =4.51) การน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์ ( x =4.47)  
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ตำรำงท่ี 3  แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ประจ าปี 2558  
      (Thailand Research Expo 2015) 
 

ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดนิทรรศกำร 
ระดับควำมพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความสวยงาม เหมาะสม 58.57 41.43 - - - 100 4.59 มากที่สดุ 

2. เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 65.14 25.43 9.43 - - 100 4.56 มากที่สดุ 

3. ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 54.00 43.43 2.57 - - 100 4.51 มากที่สดุ 

4. ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ 68.57 28.57 2.86 - - 100 4.66 มากที่สดุ 

5. การน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์ 50.00 47.43 2.57 - - 100 4.47 มากที่สดุ 

6. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ 64.00 30.00 6.00 - - 100 4.58 มากที่สดุ 

7. ภาพรวมของผลงาน 65.14 34.86 - - - 100 4.65 มากที่สดุ 

รวม 60.77 35.88 3.35 - - 100 4.57 มากที่สดุ 

 
 
 
 
 
 
 

12 
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 3.3 ผลสัมฤทธิ์ของงำน 
      ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ส่งผลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือชุมชน” และร่วมประกวด Thailand Research Expo 2015 Award รวม 15 ผลงาน                    
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลงานวิจัยจากคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ เรื่องซอสซีฟู๊ดจากเปลือกแตงโม ซอสพิซ่าจากเปลือกแตงโม ซอสมะเขือเทศจากเปลือกแตงโม                
รวมไปถึงผลงานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม เพ่ือการใช้งานส าหรับคนพิการ 
ผู้เข้าชมงานทั่วไปให้ความสนใจและต้องการให้นักวิจัยน าผลงานที่ได้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยี น าผลิตภัณฑ์ที่
ได้มาจ าหน่ายในงานด้วย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างอาชีพให้กับชุมชน ในส่วนของผลงานวิจัยทางด้าน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้เข้าชมงานมีความสนใจเรื่อง วัสดุคอมโพสิทเถ้าท้ิงจากการผลิตในอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม และ เรื่องผลิตภัณฑ์พ้ืนจากวัสดุคอมโพสิทเส้นใยสบู่ด าผสมพลาสติก เพราะเป็นการน าวัสดุ
เหลือทิ้งมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์
ผลงานของมหาวิทยาลัย สู่สาธารณชน มากยิ่งขึ้น รวมถึงผลงานวิจัยของนักวิจัย ทุกคณะที่ได้น าผลงานมา
จัดแสดงนิทรรศการ และในการจัดงานครั้งนี้ยังได้รับรางวัลระดับ Sillver Award ในการประกวด 
Thailand Research Expo 2015 Award เป็นถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จ านวน 15,000 บาท พร้อมโล่
รางวัลขอบคุณมหาวิทยาลัย จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อีกด้วย  

 3.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

      3.4.1 สรุป 
      การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ประจ าปี 
2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก           
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
      1) จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จ านวน 20 ผลงาน 
      2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน จ านวน 350 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมชมงาน มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x = 4.57) 
      3) ผลสัมฤทธิ์ของการจัดงานพบว่า ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชม
งานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลงานวิจัยจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่องซอสซีฟู๊ดจากเปลือก
แตงโม ซอสพิซ่าจากเปลือกแตงโม ซอสมะเขือเทศจากเปลือกแตงโม  รวมไปถึงผลงานวิจัยเรื่องการ
ออกแบบและพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม เพ่ือการใช้งานส าหรับคนพิการ ผู้เข้าชมงานทั่วไปให้ความ
สนใจและต้องการให้นักวิจัยน าผลงานที่ได้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยี น าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจ าหน่ายในงานด้วย 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างอาชีพให้กับชุมชน ในส่วนของผลงานวิจัยทางด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้เข้า
ชมงานมีความสนใจเรื่อง วัสดุคอมโพสิทเถ้าทิ้งจากการผลิตในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และ                   
เรื่องผลิตภัณฑ์พ้ืนจากวัสดุคอมโพสิทเส้นใยสบู่ด าผสมพลาสติก เพราะเป็นการน าวัสดุเหลือทิ้งมาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์และมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงานของ
มหาวิทยาลัย สู่สาธารณชน มากยิ่งข้ึน รวมถึงผลงานวิจัยของนักนักวิจัย ทุกคณะที่ได้น าผลงานมาจัดแสดง
นิทรรศการ และในการจัดงานครั้งนี้ยังได้รับรางวัลระดับ Silver Award ในการประกวด Thailand 
Research Expo 2015 Award เป็นถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จ านวน 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
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ขอบคุณมหาวิทยาลัย จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ซึ่งในงานดังกล่าว เป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยสู่สังคมที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
      3.4.2 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการจัดนิทรรศการ 
      ผู้เข้าชมงานได้สอบถามข้อมูล ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์              
ในเชิงลึก ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ าบูธนั้นไม่สามารถให้ข้อมูลในเชิงลึกได้ ซึ่งควรมอบหมายให้นักวิจัยอยู่ประจ า
พ้ืนที่เพ่ือให้ข้อมูลหรือมอบหมายผู้ร่วมวิจัย ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในแต่ละผลงาน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอโครงการ 
โครงการจัดนิทรรศการวิจัย และสิ่งประดิษฐ ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าป ี2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 3 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจ าปี 2558                                   

(Thailand Research Expo 2015) 
  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 



 
แบบประเมิน 

การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่  1 
งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2558  

 

 สถานภาพ   ผู้เข้าชมงาน  กรรมการด าเนินงาน 
 เพศ    หญิง   ชาย   อายุ ................. ปี 
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มากน้อยเพียงใด 

การจัดนิทรรศการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการ มีความสวยงาม เหมาะสม      

2. เนื้อหาสาระงานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์      

3. ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์      

4. ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัย และเจ้าหน้าท่ี      

5. การน าความรู้ทีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์      

6. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการชมนิทรรศการ      

7. ภาพรวมของผลงาน      

 
         ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน 
การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่  2 

งานมหกรรมผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2558 (Thailand Research Expo 2015)  
 

 สถานภาพ   ผู้เข้าชมงาน  กรรมการด าเนินงาน 
 เพศ    หญิง   ชาย   อายุ ................. ปี 
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มากน้อยเพียงใด 

การจัดนิทรรศการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการ มีความสวยงาม เหมาะสม      

2. เนื้อหาสาระงานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์      

3. ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์      

4. ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัย และเจ้าหน้าท่ี      

5. การน าความรู้ทีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์      

6. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการชมนิทรรศการ      

7. ภาพรวมของผลงาน      

 
         ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบประเมิน 



 

 

 

 
 

 
 

ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

   
 

   
  

   



  

  

  



  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ประจ าปี 2558 
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