
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 
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โดย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 

ณ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 
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โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 

 
1. บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 การวิจัย เป็นภารกิจหลักที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นรากฐานการสร้างความรู้และ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาของคนในชาติ และเพ่ือพัฒนาประเทศ และนับแต่ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เมื่อ พ.ศ. 2548 
คณาจารย์ นักวิจัย ของ มทร.พระนคร ได้สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ คิดค้นที่มีคุณค่า ทั้งผลผลิตผลงานวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
อย่างต่อเนื่อง    
 ทั้งนี้เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย เป็นช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชนนอกเหนือไปจากการที่นักวิจัย อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  อีกทั้งเป็นการสร้าง
บรรยากาศ ความเข้มแข็งด้านการวิจัยและบริการวิชาการให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้งานวิจัยเกิด
ประสิทธิผล สมดังพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่าง
ต่อเนื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นควรจัดโครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 
 

 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท าวิจัย 
ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งและหน่วยงานเครือข่าย 
 2. เ พ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์                     
เพ่ือการพัฒนาประเทศ  
 3. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยใน
สาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา 
 4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  และระดับชาติ   
 

 1.3 เป้าหมาย 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 
 2. จ านวนผลงาน 50 ผลงาน 
 3. ผู้เข้าชมงาน 500 คน 
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 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักวิจัยมีโอกาสน าเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย 

 2.  การก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านคุณภาพวิชาการ ผลงานวิจัย ตัวบุคลากร และเป็น
การสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

 3.  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกกลุ่มได้รับความรู้และมีประสบการณ์ทางด้านวิชาการอย่างถูกต้อง 

 4.  การเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประสบการณ์  และความช านาญระหว่างนักวิจัย  
นักวิชาการของแต่ละหน่วยงาน    
 5.  การสร้างบรรยากาศการวิจัยและการเรียนรู้ พร้อมการสร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือ
ในการท าวิจัย และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 6.  ผู้เข้าประชุมสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน สังคม 
และประเทศชาติ 
 

2. การด าเนินงาน 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” และระดับนานาชาติ 
“Green Innovation for Better Life” ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2558 ณ อาคาร 35 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ภายในงานประกอบด้วย 

1. การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
1.1  การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
1.2  การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

2. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
3. การประกวดผลงานการประชุมวิชาการ 

 
 

3. ผลการด าเนินงาน 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” และระดับนานาชาติ 
“Green Innovation for Better Life” ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2558 ณ อาคาร 35 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าผลงานเข้าร่วม
กิจกรรม ดังนี้ 
 1. การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จ านวน 51 ผลงาน จาก 7 คณะ                 
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการน าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 12 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ                 
9 ผลงาน และระดับนานาชาติ 2 ผลงาน น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 28 ผลงาน 
แบ่งเป็นระดับชาติ 21 ผลงาน และระดับนานาชาติ 7 ผลงาน  

2. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ “ศิลป์ศรีนวัตกรรม” และ “เลิศล้ าภูมิปัญญา”             
รวม 12 ผลงาน เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น 3 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 6 ผลงาน  

3. การสาธิตผลงานวิจัย การท าขนมไข่ปลาจากเนื้อตาลสุก ผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์         
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจ านวนมาก 
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4. สรุปผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  100 คน 115 
2. จ านวนผลงาน 50 ผลงาน 51 ผลงาน 
3. จ านวนผู้เข้าชมงาน 500 คน 565 คน 
4. ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 86.27 
 

5. ผลสัมฤทธิ์ 
 มทร.พระนคร ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ 
ประกอบด้วย 
1. เกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ จ านวน 2 รางวัล 
รางวัล สาขา เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน หน่วยงาน 

ดีมาก เศรษฐศาสตร์  อาจารยส์นทยา  เขมวิรตัน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงใจ เขมวิรตัน์ 
อาจารย์กุลสิรา  ยงยิ่งประเสริฐ 

ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการ
จัดการขยะเพื่อสร้างรายได:้
กรณีศึกษาชุมชนพระยาประสิทธ์ิ 
เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 

คณะบริหารธุรกิจ 

ดีมาก สังคมวิทยา
และการศึกษา  

ดร.พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสูง 
ดร.นันทภา  ปัญญารตัน ์

แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี จังหวัด
พิษณุโลก 

คณะศลิปศาสตร ์

 

2. เกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับชาติ จ านวน 2 รางวัล 
รางวัล สาขา เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน หน่วยงาน 

ดีเด่น วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

เคมีและเภสัช 

นายกรกฎ  หาญธัญกรรม 
นางสาวอภิญญาภรณ์  สายทอง 
นางสาวธนัชชา  วงค์แจ้ง 
ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ 

การพัฒนาระบบตัวกรองชีวภาพ
ด้วยสาหร่ายคลอเรลลาเพื่อก าจัด
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปนเปื้อนใน
ก๊าซชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

3. เกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ จ านวน 1 รางวัล 
รางวัล สาขา เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน หน่วยงาน 

 ดีเด่น เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นิเทศศาสตร ์

อาจารย์อรรถการ  สตัยพาณิชย์  
ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา 

Corporate Social Responsibility  
to Sustainable Brand 
Building 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

 

4. เกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับนานาชาติ จ านวน 1 รางวัล 
รางวัล สาขา เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน หน่วยงาน 

ชมเชย  สังคมวิทยา
และการศึกษา 

ผศ.ดร.เกษสุนยี์  บ ารุงจิตต ์
อาจารยส์ัมภาษณ์  สุวรรณคีร ี

Creating a Course of Weaving 
East and Developing Pattern on 
the Fabric Appearance by Way 
of Technical Textiles Formed 

คณะศลิปศาสตร ์



ง 
 

โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 
 

6. การใช้จ่ายงบประมาณ  
 โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 
 งบประมาณเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 ค่าใช้สอย               246,180.70   บาท 
 ค่าวัสดุ  151,580.00   บาท 
 รวม   397,760.70  บาท  

 (สามแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) 
 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา 
1. ผลงานที่น ามาจัดแสดงค่อนข้างน้อย  
2. มีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่น ามาจัดแสดง  
3. ผู้เข้าชมงานต้องการหาความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพในเชิงพาณิชย์  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาจัดแสดง  
2. ส่งเสริมให้มีการน าผลิตภัณฑ์มาจ าหน่าย เพ่ือเป็นช่องทางในประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย บุคลากรที่มี 
   ความสามารถ  
3. ในการให้ข้อมูลควรมีเจ้าของผลงานหรือผู้ที่มีความรู้ในด้านนั้นๆ อยู่อธิบาย เพ่ือความถูกต้องและชัดเจน   

 



สารบัญ 

เรื่อง  หน้า 
 

บทสรุปผู้บริหาร ก 
บทน า 1 
การด าเนินงาน  3 
ผลการด าเนินงาน 4 
ภาคผนวก  

- ภาพกิจกรรม  
- ข้อเสนอโครงการ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
- ก าหนดการ 
- แบบประเมิน  

 
 



 

 

บทน ำ 
 

หลักกำรและเหตุผล 
 การวิจัย เป็นภารกิจหลักที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นรากฐานการสร้างความรู้และ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาของคนในชาติ และเพ่ือพัฒนาประเทศ และนับแต่ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เมื่อ พ.ศ. 2548 
คณาจารย์ นักวิจัย ของ มทร.พระนคร ได้สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ คิดค้นที่มีคุณค่า ทั้งผลผลิตผลงานวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
อย่างต่อเนื่อง    
 ทั้งนี้เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย เป็นช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชนนอกเหนือไปจากการที่นักวิจัย อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  อีกทั้งเป็นการสร้าง
บรรยากาศ ความเข้มแข็งด้านการวิจัยและบริการวิชาการให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้งานวิจัยเกิด
ประสิทธิผล สมดังพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่าง
ต่อเนื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นควรจัดโครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 
 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1.   เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท าวิจัย ระหว่างนักวิจัย 

คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งและหน่วยงานเครือข่าย 
2.   เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือการพัฒนาประเทศ  
3.   เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ 

ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา 
4.   เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาติ  และระดับชาติ   
 

เป้ำหมำย 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 
2. จ านวนผลงาน 50 ผลงาน 
3. ผู้เข้าชมงาน 500 คน 

 

รูปแบบกำรด ำเนินงำน 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” และระดับนานาชาติ 
“Green Innovation for Better Life” ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2558 ณ อาคาร 35 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ภายในงานประกอบด้วย 

1. การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
1.1  การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
1.2  การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

2. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
3. การประกวดผลงานการประชุมวิชาการ 
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ระยะเวลำและสถำนที่ในกำรด ำเนินงำน 
 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  จังหวัดนครราชสีมา 
 

งบประมำณ 
 งบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  นักวิจัยมีโอกาสน าเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 
 2.  การก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านคุณภาพวิชาการ ผลงานวิจัย ตัวบุคลากร และเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัย 
 3.  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกกลุ่มได้รับความรู้และมีประสบการณ์ทางด้านวิชาการอย่างถูกต้อง 
 4.  การเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประสบการณ์  และความช านาญระหว่างนักวิจัย  นักวิชาการของแต่
ละหน่วยงาน    
 5.  การสร้างบรรยากาศการวิจัยและการเรียนรู้ พร้อมการสร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือในการท าวิจัย  
และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 6.  ผู้เข้าประชุมสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ  
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

เตรียมงำน วัสดุ โปสเตอร์ และผลิตภัณฑ์ 

จัดแสดงผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 

ประเมินผล 

รำยงำนผล 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 7 

 
1. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ และนำนำชำติ 
 การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จ านวน 52 ผลงาน จาก 7 คณะ                 
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการน าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 11 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ 9
ผลงาน และระดับนานาชาติ 2 ผลงาน น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 28 ผลงาน แบ่งเป็น
ระดับชาติ 21 ผลงาน และระดับนานาชาติ 7 ผลงาน 
 

ตำรำง แสดงจ ำนวนผลงำนกำรประชุมวิชำกำร แยกตำมสำขำ 
สำขำ ระดับชำติ ระดับนำนำชำติ รวม 

บรรยำย โปสเตอร์ รวม บรรยำย โปสเตอร์ รวม 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีและเภสัช 1 1 2  3 3 5 
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา  6 6  1 1 7 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 7  7   0 7 
สาขาเศรษฐศาสตร์  1 1   0 1 
สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา  7 7 1 1 2 9 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 1 6 7 1 2 3 10 

รวม 9 21 30 2 7 9 39 
 

ตำรำง แสดงรำยชื่อผลงำนวิจัยและเจ้ำของผลงำน 
กำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ ระดับชำติ 

สำขำ ชื่อนักวิจัย ชื่องำนวิจัย 
สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา 

กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ 
(Kamolbhibhat Chanasith) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริม
ว่านหางจระเข้ 

สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา 

เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์                          
(Kasarin Pedcharat) 

การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูป 

สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา 

เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์                     
(Kasarin Pedcharat) 

การประยุกต์ใช้แป้งเมล็ดขนุนและเมล็ดขนุนใน
ผลิตภัณฑ์บิสกิตแท่งเคลือบช็อกโกแลต 

สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา 

ดวงกมล ตั้งสถิตพร                 
(duangkamol tungsatitporn) 

การประยุกต์ใช้เมล็ดแตงโมที่เหลือทิ้ง
ทดแทนถั่วลิสงในการผลิตอาหารไทย 

สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา 

ดวงฤทัย นิคมรัฐ                   
(Duongruitai Nicomrat) 

ตัวดูดซับทางชีวภาพของเปลือกกล้วย เพ่ือ
การใช้บ าบัดน้ าทิ้งที่ปนเปื้อนโลหะทองแดง 

สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา 

ศันสนีย์ ทิมทอง                     
(Sansanee Thimthong) 

การใช้ข้าวไรซ์เบอรี่ทดแทนแป้งสาลี
บางส่วนในขนมวอฟเฟิล 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์ 

จุฑามาศ พีรพัชระ                
(Chutamas Peeraphatchara) 

การจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มภาคกลาง
ตอนล่าง 
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กำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ ระดับชำติ (ต่อ) 
สำขำ ชื่อนักวิจัย ชื่องำนวิจัย 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์ 

ฉันทนา ปาปัดถา                  
(CHANTANA PAPATTHA) 

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบูรณาการเพ่ือ
การสร้างตราสินค้าอย่างยั่งยืน 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์ 

ฉันทนา ปาปัดถา                     
(CHANTANA PAPATTHA) 

คุณลักษณะนักสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์ 

ภภัสสร สิงหธรรม                      
(Papatsorn Singhatham) 

ระบบจัดการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์ 

ภภัสสร สิงหธรรม                      
(Papatsorn Singhatham) 

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์บนมือถือแอน
ดรอยด์ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์ 

สุคี ศิริวงศ์พากร                        
(SUKEE SIRIWONGPAKORN) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองในยุค
เครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 

สาขาเศรษฐศาสตร์ สนทยา เขมวิรัตน์                        
(sontaya khamvirat) 

ความรู้และเจตคติเก่ียวกับการจัดการขยะ
เพ่ือสร้างรายได้: กรณีศึกษาชุมชนพระยา
ประสิทธิ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เคมีและเภสัช 

รับฟ้า วงษาราม                         
(Rubfa Wongsaram) 

การพัฒนาการผลิตแอลกอฮอล์ที่มาจาก
กระบวนการหมักผักเหลือทิ้งด้วยเครื่องกลั่น
แอลกอฮอล์อย่างง่าย 

สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา จุฑามาศ พีรพัชระ                  
(Chutamas Peeraphatchara) 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการ
วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง             
(Pongpun Chankrachang) 

การตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาภาคปกติ
ในระดับปริญญาตรี 

สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู 
(Pongratchadhawat 
Wiwangsu) 

แนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น: 
กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี จังหวัด
พิษณุโลก 

สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร                   
(Patcharanun 
Youngworawichian) 

ความคาดหวัง การรับรู้จริง และความพึง
พอใจของชุมชนจังหวัดเพชรบุรีต่อการ
ให้บริการอบรมวิชาชีพของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา วัชราภรณ์ ชัยวรรณ               
(watcharaporn chaiwan) 

การสืบค้นความเป็นมาทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน 
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กำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ ระดับชำติ (ต่อ)  
สำขำ ชื่อนักวิจัย ชื่องำนวิจัย 

สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา อรจิรา ธรรมไชยางกูร                      
(Onjira Tumchaiyangkul) 

ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวสู่โลกแห่ง
อาชีพเพ่ือเพ่ิมความพร้อมในการสมัครงาน
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา อังคณา แวซอเหาะ                     
(angkhana wesoho) 

การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศเพ่ือพัฒนา
ตนเองของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
กำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ ระดับนำนำชำติ 

สำขำ ชื่อนักวิจัย ชื่องำนวิจัย 
สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา 

ชมภูนุช เผื่อนพิภพ              
(chompoonuch phuenpipob) 

Product development of Crispy 
Lotus-Stem (Nymphaea pubescens 
willd) by Drying Oven 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์ 

ฉันทนา ปาปัดถา                 
(CHANTANA PAPATTHA) 

Corporate Social Responsibility to 
Lasting Brand Building 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์ 

ฉันทนา ปาปัดถา                 
(CHANTANA PAPATTHA) 

Development of Digital Mass 
Communication Offices Core-
Competency Indicators by using 
Delphi Techniques 

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เคมีและเภสัช 

ดวงฤทัย นิคมรัฐ                     
(Duongruitai Nicomrat) 

Increasing The Nutritional Value of 
Proteins in Fermented Banana Juice 
with Natural Microorganisms Isolated 
from Fragrant Bananas 

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เคมีและเภสัช 

วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ                    
(woravith chansuvarn) 

Quality of Groundwater for Producing 
Village Tap Water in Samchuk district, 
Suphanburi province 

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เคมีและเภสัช 

อุดมเดชา พลเยี่ยม                
(udomdeja polyium) 

Inhibitory effect of bark methanolic 
extracts  from Ficus hispida Linn on 
germination and growth of weed in 
rice fields 

สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา                  
(Chatreudee Suban na 
Ayutthaya) 

Needs and Ways in Managing Exercise for 
Health Activities of The Elderly People in 
Bangkok Metropolitan Area 
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กำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย (ระดับชำติ) 
สำขำ ชื่อนักวิจัย ชื่องำนวิจัย 

สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา รุ่งอรุณ พรเจริญ             
(Rungaroon Porncharoen) 

การประยุกต์ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือส าหรับ
การประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสายช่างอุตสาหกรรมในระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย 

จักรวัฒน์ เรืองแรงสกุล  
(Jakrawat ruengrangskul) 

ไม้อัดเส้นใยสับปะรดผสมชานอ้อย 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย 

ปราโมทย์ วีรานุกูล               
(Pramot Weeranukul) 

การพัฒนาแผ่นซีเมนต์บอร์ดจากเถ้ากะลา 
มะพร้าวส าหรับการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย 

ปราโมทย์ วีรานุกูล                 
(Pramot Weeranukul) 

การพัฒนาแผ่นซีเมนต์บอร์ดด้วยกากกาแฟเพ่ือ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย 

ประสงค์ ก้านแก้ว                 
(Prasong KanKaew) 

ศึกษากระบวนการเป่ายืด (Stretch   Blow 
Mold) แบบ Two Stage  ขึ้นรูปขวดน้ าดื่ม จาก
พลาสติกพอลิโพรไพลีน (Polypropylen) PP 
เกรด RP6024 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย 

ธวัชชัย ชาติต านาญ 
(Thawachchai Chattamnan) 

การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบประสิทธ ิ
ภาพการใชง้านของผลิตภัณฑ์ยางถอนขนไก่ 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย 

ผกามาศ ชูสิทธิ์  
(Pakamas  Choosit) 

การใช้ประโยชน์จากต้นมันส าปะหลังเหลือทิ้ง
ผสมซีเมนตส์ าหรับเป็นแผน่ผนงัไม้เทียมเพ่ือ
ป้องกันความร้อนภายในอาคาร 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย 

วิหาร ดีปัญญา  
(Wiharn Deepaya) 

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องยางพาราผสมเศษขยะ
พลาสติกเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เคมีและเภสัช 

กรกฎ หาญธัญกรรม          
(korakote hanthanyagram) 

การพัฒนาระบบตวักรองชวีภาพด้วยสาหร่าย
คลอเรลลาเพ่ือก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ปนเปื้อนในก๊าซชวีภาพ 

 
กำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย (ระดับนำนำชำติ) 

สำขำ ชื่อนักวิจัย ชื่องำนวิจัย 
สาขาสังคมวิทยาและ
การศึกษา 

เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต์            
(Katesunee Bumrungjit) 

Creating a Course of Weaving East and 
Developing Pattern on the Fabric 
Appearance by Way of Technical Textiles 
Formed 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์ 

เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต์  
(Katesunee Bumrungjit) 

Innovations and Website Construction for 
Harmony Reconciliation  Thai People in 
Border  Province Eastern Regions 
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โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 

1. รำงวัลกำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ ระดับชำติ จ ำนวน 2 รำงวัล 
รางวัล สาขา เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน หน่วยงาน 
ดีมาก เศรษฐศาสตร์  อาจารย์สนทยา  เขมวิรัตน์ 

ผศ. ดวงใจ เขมวิรัตน์ 
อาจารย์กุลิสรา  ยงยิ่งประเสริฐ 
 

ความรู้และเจตคติเก่ียวกับการ
จัดการขยะเพ่ือสร้างรายได้:
กรณีศึกษาชุมชนพระยา
ประสิทธิ์ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

คณะบริหารธุรกิจ 

ดีมาก สังคมวิทยาและ
การศึกษา  

ดร.พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสูง 
ดร.นันทภา  ปัญญารัตน์ 

แนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี จังหวัด
พิษณุโลก 

คณะศิลปศาสตร์ 

 

ตำรำง แสดงรำยชื่อผลงำนวิจัยและเจ้ำของผลงำนที่ได้รับรำงวัลเกียรติบัตร 
2. รำงวัลกำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย ระดับชำติ จ ำนวน 2 รำงวัล 
รางวัล สาขา เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน หน่วยงาน 
ดีเด่น วิทยาศาสตร์

การแพทย์ เคมี
และเภสัช 

นายกรกฎ  หาญธัญกรรม 
น.ส.อภิญญาภรณ์  สายทอง 
น.ส.ธนชัชา  วงค์แจ้ง 
ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ 

การพัฒนาระบบตัวกรอง
ชีวภาพด้วยสาหร่ายคลอเรลลา
เพ่ือก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ปนเปื้อนในก๊าซชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

3. รำงวัลกำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ ระดับนำนำชำติ จ ำนวน 1 รำงวัล 
รางวัล สาขา เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน หน่วยงาน 
 ดีเด่น เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์ 

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์  
ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา 

Corporate Social 
Responsibility to 
Sustainable Brand 
Building 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

 

4. รำงวัลกำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย ระดับนำนำชำติ จ ำนวน 1 รำงวัล 
รางวัล สาขา เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน หน่วยงาน 
ชมเชย  สังคมวิทยาและ

การศึกษา 
ผศ.ดร.เกษสุนีย์  บ ารุงจิตต์ 
อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี 

 Creating a Course of 
Weaving East and 
Developing Pattern on the 
Fabric Appearance by Way 
of Technical Textiles 
Formed 

คณะศิลปศาสตร์ 
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2. กำรจัดแสดงนิทรรศกำรผลกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ “ศิลป์ศรีนวัตกรรม” และ “เลิศล้ าภูมิปัญญา”             
รวม 12 ผลงาน เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น 3 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 6 ผลงาน  

 

ตำรำง แสดงรำยช่ือผลงำนกำรจัดแสดงนิทรรศกำรผลกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
หัวข้อ  “ศิลป์ศรีนวัตกรรม”   

 

หัวข้อ  “เลิศล้ ำภูมิปัญญำ”     

 
 
 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยช่ือนักวิจัย 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  

1. โครงการออกแบบและพัฒนาภาชนะใส่อาหารให้กับสุนัขจร
จัด ณ สวนพุทธมณฑล 

วจี  นากเณร 
มยุรี เรืองสมบัต ิ

2. โครงการออกแบบและพัฒนากล่องเก็บเครื่องประดับ 
กรณีศึกษาโรงละครภัทราวดี เธียเตอร์ (Vic Hua Hin) 

ธันญานเรศ   อยู่ศรีเจริญ 
ศิริพันธ์  มิ่งขวัญ 

3. ออกแบบและพัฒนากระเป๋าส าหรับผู้ขี่จักรยาน สุธีร์ ทองดุน 
อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน 

4. โครงการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ปลา
ทูเรซิ่นของตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ฐากูร    ม่วงชู 
ธัญญธร     อินทร์ท่าฉาง 

5. โครงการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ผ้า
มัดหมี่ของกลุ่มทอผ้าวงเดือน จังหวัดลพบุรี 

กฤษกร  ยงยืนชัย 
มัทธนี    ปราโมทย์เมือง 

6. โครงการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้
แปรรูป วิสาหกิจชุมชน ขนมหวานบ้านทองเอน  
จังหวัดสิงห์บุรี 

วรรณฤดี       ไกรเจริญ 
ทินวงษ์   รักอิสสระกุล 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
7. การพัฒนาเส้นด้ายจากซังข้าวสู่เชิงพาณิชย์ อัชชา  หัทยานานนท ์   

บุษรา สร้อยระย้า   
ประพาฬภรณ์  ธีรมงคล 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยช่ือนักวิจัย 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์  

8. การพัฒนาผืนผ้าด้วยเส้นด้ายพิเศษจากเศษวัสดุสิ่งทอเหลือ
ทิ้ง 

อัชชา  หัทยานานนท ์  
บุษรา สร้อยระย้า   
ประพาฬภรณ์  ธีรมงคล 

9. การใช้ประโยชน์จากเนื้อลูกตาลสุกในผลิตภัณฑ์อาหาร จุฑามาศ    พีรพัชระ 
วรลักษณ์   ปัญญาธิติพงศ์ 
อภิญญา     มานะโรจน์ 
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หัวข้อ  “เลิศล้ ำภูมิปัญญำ”(ต่อ)   

 
4. กำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดนิทรรศกำรผลกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
ตำรำงท่ี 1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 280 49.55 
หญิง 285 50.44 
รวม 565 100 

 

จากตารางที่ 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 50.44 
และเพศชาย จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 49.55  
 

ตำรำงที่ 2 แสดงร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมพึงพอใจ  

ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดนิทรรศกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

ร้อยละ x  S.D. กำรแปลผล 
1. รูปแบบการจัดนิทรรศการ ความสวยงาม ความเหมาะสม 83.01 4.15 0.56 มาก 
2. เนื้อหาสาระของผลงานที่น ามาจัดแสดง 90.40 4.52 0.62 มากที่สุด 
3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ (ของจริง) ที่น ามาจัดแสดง 80.89 4.04 0.65 มาก 
4. การสาธิตผลงานผลิตภัณฑ์ประจ าบูธ 89.20 4.46 0.64 มาก 
5. การให้ข้อมูลผลงานของเจ้าหน้าที่ประจ าบูธ 91.20 4.56 0.62 มากที่สุด 
6. ความรู้ที่ได้จากการเข้าชมบูธผลงานนิทรรศการของ          

มทร.พระนคร 
84.61 4.23 0.66 มาก 

7. การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 81.59 4.07 0.80 มาก 
8. ภาพรวมของงานนิทรรศการ 89.33 4.46 0.66 มาก 

รวม 86.27 4.31 0.65 มำก 
 
 

คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
10. การพัฒนาภูมิปัญญาเสื้อผ้าชนกลุ่มน้อยชาวไททรงด า วาสนา  ช้างม่วง 

อุษา     ตั้งธรรม 
พจนา   นูมหันต์ 
สุรีย์    สุทธิสังข์ 

11. การพัฒนาเสื้อผ้าทอพ้ืนบ้านสู่การสร้างสรรค์รูปแบบเพ่ือ
งานแฟชั่น 

จรัสพิมพ์  วังเย็น 
ธวัชชัย    แสงน้ าเพชร 
ธิติมา      พุทธบูชา 

12. ภูมิปัญญาผ้าจกไทยวนสู่งานออกแบบแฟชั่น จรัสพิมพ์  วังเย็น 
ชลธิชา    สาลิกานนท์ 
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จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ ความรู้ที่ได้จากการเข้าชมบูธผลงานนิทรรศการ
ของ มทร.พระนคร และ การให้ข้อมูลผลงานของเจ้าหน้าที่ประจ าบูธ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 91.20 ( x  = 4.56) 
รองลงมาเนื้อหาสาระของผลงานที่น ามาจัดแสดง คิดเป็นร้อยละ 90.40 ( x  = 4.52) ภาพรวมของงานนิทรรศการ 
คิดเป็นร้อยละ 89.33 ( x  = 4.46) ตามล าดับ 

 

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
กำรด ำเนินงำน ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 115 
จ านวนผลงานวิจัยและบริการสังคม 50 51 
จ านวนผู้เข้าชมผลงาน 500 565 
ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ร้อยละ 86.27 
 
 



โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
  



โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 
 

พิธีเปิด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน               
เป็นประธานในพิธีเปิด จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุม
วิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ส าหรับ มทร.พระนคร น าโดย รองศาสตราจารย์
สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
และ  ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา                          
เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว 
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การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บรรยากาศการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ในแต่ละสาขาวิชา โดยมี ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย นักวิชาการ และ
ผู้ร่วมงานการประชุมวิชาการฯ เข้ารับฟังการบรรยาย  
 
 



โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 
 

การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์  อธิการบดี ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์เฟื ่องฟ้า เมฆเกรียงไกร                  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัย 
เยี่ยมชม ผลงานภาคโปสเตอร์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การด าเนินงานวิจัย   
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การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 

 
 

นักวิจัย ถ่ายรูปกับผลงานที่น าเสนอ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เพ่ือเป็นที่ระลึก 
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การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศย
กานนท์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ  ดร.สิงห์
แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร และผู้เข้าร่วมงาน เยี่ยมชมผลงานภายใน
นิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ “ศิลป์ศรีนวัตกรรม” และ “เลิศล้ าภูมิปัญญา” ซึ่งได้รับความ
สนใจเป็นจ านวนมาก             
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การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิจัย ถ่ายรูปกับผลงานที่น าเสนอ เพ่ือเป็นที่ระลึก 
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การสาธิตผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การสาธิตการท าขนมไข่ปลาจากเนื้อตาลสุก จากผลงานวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์จากเนื้อลูกตาลสุกใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจ านวนมาก 
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ผลงานที่ได้รับรางวัล 
 

 
 

  

 การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์  ระดับชาติ รางวัลดีมาก สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา                        
เรื่อง แนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้าน            
จ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก ดร.พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสูง และ ดร.นันทภา  ปัญญารัตน์ คณะศิลปศาสตร์ 
 รางวัลดีมาก สาขาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการจัดการขยะเพ่ือสร้างรายได้ :
กรณีศึกษาชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อาจารย์สนทยา  เขมวิรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดวงใจ เขมวิรัตน์ และอาจารย์กุลิสรา  ยงยิ่งประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ 
 

 

   
 

 การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับชาติ รางวัลดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีและเภสัช         
เรื่อง การพัฒนาระบบตัวกรองชีวภาพด้วยสาหร่ายคลอเรลลาเพ่ือก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปนเปื้อนใน                
ก๊าซชีวภาพ นายกรกฎ  หาญธัญกรรม นางสาวอภิญญาภรณ์  สายทอง นางสาวธนัชชา  วงค์แจ้ง และ                     
ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ผลงานที่ได้รับรางวัล 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ รางวัลดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ                
นิเทศศาสตร์ เรื่อง Corporate Social Responsibility  to Sustainable Brand Building อาจารย์อรรถการ  
สัตยพาณิชย์ และดร.ฉันทนา  ปาปัดถา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 
 

   
 
 การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับนานาชาติ รางวัลชมเชย สาขาสังคมวิทยาและการศึกษา                 
เรื่อง Creating a Course of Weaving East and Developing Pattern on the Fabric Appearance by 
Way of Technical Textiles Formed  ผศ.ดร.เกษสุนีย์  บ ารุงจิตต์และอาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี                     
คณะศิลปศาสตร์ 
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ข้อเสนอโครงการ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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ก าหนดการ 
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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 7 

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2558 
ณ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน จังหวัดนครราชสีมา 

 
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 

ภาคเช้า กิจกรรม สถานที ่
10.00 – 12.00 น. เดินทางสู่จังหวัดนครราชสีมา  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

ภาคบ่าย กิจกรรม  
13.00 – 20.00 น. คณะวิจัยของมทร.พระนคร ขนย้ายผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เข้าติดตั้งภายในคูหา อาคาร 35 
20.00 เป็นต้นไป เดินทางกลับที่พัก  
 
 

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 
ภาคเช้า กิจกรรม สถานที ่

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน อาคาร 35 
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน ์ลิ้มไขแสง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
อาคาร 35  
ห้องประชุมตะโกราย 3 

09.15 – 09.30 น. พิธีเปิด  
ประธานเปดิพิธี โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ ์เสถียรไทย  
          กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน ์ลิ้มไขแสง 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

อาคาร 35  
ห้องประชุมตะโกราย 3 

09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Green Innovation for a Better Life”  
          โดย ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ ์เสถียรไทย 
          นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

อาคาร 35  
ห้องประชุมตะโกราย 3 

10.30 – 12.00 น. 
 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Green Technology for Sustainable Agriculture” 
          โดย Professor Dr. Juan Boo Liang 
          University Putra Malaysia (UPM), Malaysia. 

อาคาร 35  
ห้องประชุมตะโกราย 3 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
ภาคบ่าย กิจกรรม สถานที ่

13.00 – 18.00 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยาย อาคาร 34,35 
09.30 – 18.00 น. กิจกรรมคู่ขนาน 

1. นิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ภายใต้ 5 หัวข้อ 
    1. ใต้ร่มพระบารม ี
    2. เขียวขจีเกษตรไทย 
    3. ก้าวไกลเทคโนโลย ี
    4. ศิลป์ศรีนวัตกรรม 
    5. เลิศล้ าภูมิปญัญา 

อาคาร 35 
 
 
 
 
 
 
 

2. นิทรรศการผลงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาคาร 35 

18.00 – 21.00 น. งานเลี้ยงรับรอง  อาคาร 35 
ห้องประชุมตะโกราย 2  
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วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 
ภาคเช้า กิจกรรม สถานที ่

07.00 – 12.00 น. ทัศนศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา 
เส้นทางที่ 1 ปราสาทหิน – ดินด่านเกวียน 
           อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
เส้นทางที่ 2 นมัสการพระอริยสงฆ์ 
           อุทยานธรรมวัดบ้านไร่ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสมีา 

อ าเภอพิมาย 
อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน อาคาร 35 
ภาคบ่าย กิจกรรม สถานที ่

13.00 – 18.00 น. ทัศนศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ) 
เส้นทางที่ 1 ปราสาทหิน – ดินด่านเกวียน 
           ศูนย์การเรียนรู้เครื่องป้ันดินเผาบา้นด่านเกวยีน อ าเภอโชคชัย  
           จังหวัดนครราชสีมา 
เส้นทางที่ 2 นมัสการพระอริยสงฆ์ 
           อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์  (โต พรหมรังสี) อ าเภอสีคิว้   
           จังหวัดนครราชสีมา 

อ าเภอโชคชัย 
อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 3 กันยายน 2558 
ภาคเช้า กิจกรรม สถานที ่

08.00 – 12.00 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยาย (ต่อ) อาคาร 34,35 
08.00 – 12.00 น. น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร ์ อาคาร 35 
10.30 – 11.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ราชมงคลกบัการวิจัยอย่างยั่งยืน” 

          โดย ฯพณฯ นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ี
อาคาร 35 
ห้องประชุมตะโกราย 3 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน อาคาร 35 
ภาคบ่าย กิจกรรม สถานที ่

13.00 – 17.00 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยาย (ต่อ)  อาคาร 34,35 
13.00 – 17.00 น. น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (ต่อ) อาคาร 35 
08.00 – 17.00 น. กิจกรรมคู่ขนาน 

1. นิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ภายใต้ 5 หัวข้อ 
    1. ใต้ร่มพระบารม ี
    2. เขียวขจีเกษตรไทย 
    3. ก้าวไกลเทคโนโลย ี
    4. ศิลป์ศรีนวัตกรรม 
    5. เลิศล้ าภูมิปญัญา 

อาคาร 35 
 
 
 
 
 
 
 

2. นิทรรศการผลงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาคาร 35 
13.00 – 15.00 น. เสวนา เรื่อง “การสื่อสารทางแสงผ่านหลอด LED” และการประยุกต์ใช้งาน                  

ด้านการแพทย์  
          โดย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีพมิานวัฒน์  
          จาก สมาคมวิชาการ ECTI 
          โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์  
          จาก มหาวิทยาลัยราชภฎันครปฐม 
          โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา กอเจรญิ  

อาคาร 35 
ห้องประชุมตะโกราย 3 
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วันพฤหัสบดีท่ี 3 กันยายน 2558 (ต่อ) 
ภาคบ่าย กิจกรรม สถานที ่

           จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
          โดย แพทย์หญิงอุษา วชิรธาราภราดร  
          หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 
          โดยนายแพทย์สุรินทร์ แซต่ัง 
          หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 

17.00 – 18.00 น. มอบรางวัลการน าเสนอผลงานและพิธีปิดการประชุม อาคาร 35 
ห้องประชุมตะโกราย 3 

18.00 – 20.00 น. เจ้าของผลงานและ/หรือผูร้ับผดิชอบ แต่ละคณะ ขนย้ายผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ ์

อาคาร 35 

20.00 เป็นต้นไป เดินทางกลับที่พัก  
 
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 

ภาคเช้า กิจกรรม สถานที ่
09.00 – 13.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร  
 
หมายเหตุ :      * ผู้บรรยายรับเชิญ (Invited Speakers) 
        - บรรยายในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ช่วงเวลา 13.00 น. – 14.00 น. 
        - บรรยายในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ช่วงเวลา 08.00 น. – 09.00 น. 
    ** นักวิจัยต้องอยู่ประจ าบริเวณพื้นที่น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร ์ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. 
                              เพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 
   *** พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 และ 14.30 – 14.45 น. 
  **** ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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แบบประเมิน 
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แบบประเมิน 
 

นิทรรศการในงานการประชมุวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 7 
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 6 

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2558 
ณ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน จังหวัดนครราชสีมา 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 สถานภาพ   บุคลากรของ มทร.  นักศึกษาของ มทร.         บุคคลทั่วไป 
 เพศ     ชาย              หญิง   อายุ ................. ปี 
  
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ  

การจัดนิทรรศการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการ ความสวยงาม 
ความเหมาะสม 

     

2. เนื้อหาสาระของผลงานที่น ามาจัดแสดง      

3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ (ของจริง) ที่น ามาจัด
แสดง 

     

4. การสาธิตผลงานผลิตภัณฑ์ประจ าบูธ      

5. การให้ข้อมูลผลงานของเจ้าหน้าที่ประจ าบูธ      

6. ความรู้ที่ได้จากการเข้าชมบูธผลงาน
นิทรรศการของ มทร.พระนคร 

     

7. การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์      

8. ภาพรวมของงานนิทรรศการ      

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
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