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โครงการการประชุมวชิาการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 

บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการการประชุมวชิาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 9 

 
1. บทน ำ  
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
การวิจัย เป็นภารกิจหลักที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นรากฐานการสร้างความรู้และ

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาของคนในชาติ และเพ่ือพัฒนาประเทศ และนับแต่ได้มีการปรับเปลี่ยน
สถานภาพจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) 
เมื่อ พ.ศ. 2548 คณาจารย์ นักวิจัย ของ มทร.พระนคร ได้สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ คิดค้นที่มีคุณค่า   
ทั้งผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นเวที เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย                       
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชนนอกเหนือไปจากการที่นักวิจัย อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ อีกทั้งเป็น
การสร้างบรรยากาศ ความเข้มแข็งด้านการวิจัยและบริการวิชาการให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้
งานวิจัยเกิดประสิทธิผล สมดังพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นควรจัดโครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 9 แห่ง 

 

 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท าวิจัย 

ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งและหน่วยงานเครือข่าย 
2. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนา

ประเทศ  
3. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขา                      

วิชาต่างๆ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในระดับนานาชาติ  และระดับชาติ   
 

 1.3 เป้ำหมำย 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ  100  คน 
 2. จ านวนผลงาน    50  ผลงาน 
 3. ผู้เข้าชมงาน  500  คน 
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 1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักวิจัยมีโอกาสน าเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 
2. ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านคุณภาพวิชาการ ผลงานวิจัย ตัวบุคลากร และเป็นการสร้าง

ชื่อเสียง  ให้แก่มหาวิทยาลัย 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกกลุ่มได้รับความรู้และมีประสบการณ์ทางด้านวิชาการอย่างถูกต้อง 
4. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความช านาญระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ

ของแต่ละหน่วยงาน 
5. เพ่ือสร้างบรรยากาศการวิจัยและการเรียนรู้ พร้อมการสร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือใน

การท าวิจัย และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
6. ผู้เข้าประชุมสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน สังคม และ

ประเทศชาติ 
 

2. กำรด ำเนินงำน 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุม

วิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) ในหัวข้องาน “ราชมงคล
สร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือCreative RMUT and Sustainable Innovation for 
Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี ภายในงานประกอบด้วย 

1. การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
1.1  การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
1.2  การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

2. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “ราชมงคลสร้างสรรค์กับ
นวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือCreative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” 

3. การประกวดผลงานการประชุมวิชาการ 
 3.1 บทความดีเด่นในแต่ละสาขา 
          3.2 การน าเสนอผลงาน แบ่งเป็นภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย 
4. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี 
5. การประกวดผลงานศิลปะ และงานสร้างสรรค์ 

 

3. ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง                
ร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 (9 th RMUTNC) และการประชุมวิชาการ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8 th RMUTIC) ในหัวข้องาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กับ
นวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือCreative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” 
ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
การจัดงานประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและเป็นเวทีเผยแพร่
ผลงานวิจัย มีการน าเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ นานาชาติ การประกวดผลงานศิลปะและงาน
สร้างสรรค์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี และการจัดนิทรรศการงานวิจัย 
 



ค 
 

 
 
 

โครงการการประชุมวชิาการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 

ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
 1. บทความระดับชาติ 41 บทความ ระดับนานาชาติ 4 บทความ จาก 8 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ และ 1 สถาบัน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการน าเสนอภาคบรรยาย                        
(Oral Presentation) 3 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ 3 ผลงาน น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) 24 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ 38 ผลงาน และระดับนานาชาติ 4 ผลงาน  
 2. การจัดส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่
ยั่ ง ยื น สู่ ป ร ะ เท ศ ไท ย  4.0 ห รื อ Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0”                      
รวม 23 ผลงาน จาก 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 3 ผลงาน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 5 ผลงาน 
 

4. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
กำรด ำเนินงำน ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  100 คน 115 คน 
2. จ านวนผลงาน 50 ผลงาน 68 ผลงาน 
3. จ านวนผู้เข้าชมงาน 500 คน 689 คน 
4. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ร้อยละ 92.40 

 

5. ผลสัมฤทธิ์ 
เกียรติบัตรรางวัลบทความดีเด่น ระดับชาติ จ านวน 1 รางวัล 

สำขำ เจ้ำของผลงำน ชื่อผลงำน หน่วยงำน 
บริกำรวิชำกำร 
สู่สังคม 

นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ  
น.ส.พิมพ์จุฑา พิกุลทอง   
น.ส.มยรุี เรืองสมบัติ  
น.ส.อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน 

การศ ึกษา เอกล ักษณ ์ล วดลาย เบญ จรงค ์เพื ่อ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทของที่ระลึก
หมู ่บ้านเบญจรงค์ ต าบลดอนไก่ดี อ าเภอกระทุ ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร 

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ

ออกแบบ 
 

เกียรติบัตรรางวัลบทความดีเด่น การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ จ านวน 1 รางวัล 
สำขำ เจ้ำของผลงำน ชื่อผลงำน หน่วยงำน 

Humanities, 
Social 
Sciences and 
Education 

น.ส.รวีพร จรูญพันธ์เกษม Development of Tangible Media calculations in 
number for Mathematics Learning in Grade I 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
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6. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ 
1. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่จัดมีความล่าช้าในการด าเนินงาน 
2. การติดต่อประสานงานกับคณะที่มีความล่าช้าในการจัดส่งข้อมูล 
3. มีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่น ามาจัดแสดง 
4. เจ้าหน้าที่ประจ าบูธไม่สามารถตอบค าถามเชิงลึกได้ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ขอระยะเวลาที่แน่นอนในการด าเนินงานกับหน่วยงานที่จัด 
2. ติดต่อประสานงานกับเจ้าของผลงานโดยตรงเพื่อความรวดเร็ว 
3. ส่งเสริมให้มีการน าผลิตภัณฑ์มาจ าหน่าย เพ่ือเป็นช่องทางในประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและบุคลากรที่ม ี
4. ในการให้ข้อมูล เจ้าของผลงานควรอยู่ประจ าบูธ เพ่ือความถูกต้อง  

 

7. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
 โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 
 งบประมาณเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 หมวดค่าใช้สอย  201,155.00       บาท 
 หวดค่าวัสดุ  141,062.00       บาท 
 รวม   342,217.00      บำท  

        (สำมแสนส่ีหม่ืนสองพันสองร้อยสิบเจ็ดบำทถ้วน) 
 
 



โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 
 

บทน ำ 
 

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 อีกท้ังเป็นการสร้างบรรยากาศ 
ความเข้มแข็งด้านการวิจัยและบริการวิชาการให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้งานวิจัยเกิดประสิทธิผล               
สมดังพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นควรจัดโครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท าวิจัย ระหว่างนักวิจัย  

คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งและหน่วยงานเครือข่าย 
2. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือการพัฒนาประเทศ  
3. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ ยนความรู้  ประสบการณ์ และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขา                   

วิชาต่างๆ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาติ  และระดับชาติ   
 

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

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 

รูปแบบการด าเนินงาน 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 (9 th RMUTNC) และการประชุมวิชาการ

นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8 th RMUTIC) ในหัวข้องาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กับ
นวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” 
ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
ภายในงานประกอบด้วย 

1. การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
1.1  การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
1.2  การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

2. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
ที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือCreative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” 

3. การประกวดผลงานการประชุมวิชาการ 
 3.1 บทความดีเด่นในแต่ละสาขา 
          3.2 การน าเสนอผลงาน แบ่งเป็นภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย 
4. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี 
5. การประกวดผลงานศิลปะ และงานสร้างสรรค์ 
 

ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินงาน 
 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560  

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 

งบประมาณ 
 งบประมาณ 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักวิจัยมีโอกาสน าเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 
2. ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านคุณภาพวิชาการ ผลงานวิจัย ตัวบุคลากร และเป็นการสร้างชื่อเสียง ให้แก่

มหาวิทยาลัย 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกกลุ่มได้รับความรู้และมีประสบการณ์ทางด้านวิชาการอย่างถูกต้อง 
4. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความช านาญระหว่างนักวิจัย นักวิชาการของแต่               

ละหน่วยงาน 
5. เพ่ือสร้างบรรยากาศการวิจัยและการเรียนรู้ พร้อมการสร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือในการท าวิจัยและ

ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
6. ผู้เข้าประชุมสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

เตรียมงำน วัสดุ โปสเตอร์ และผลิตภัณฑ์ 

จัดแสดงผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 

ประเมินผล 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรกำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งที่ 9 

 
1. การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
 การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการบทความระดับชาติ 41 บทความ ระดับนานาชาติ 4 บทความ 
จาก 8 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ 1 สถาบัน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการน าเสนอ
ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 3 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ 3 ผลงาน น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) 24 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ 38 ผลงาน และระดับนานาชาติ 4 ผลงาน 
 

ตารางที ่1 จ านวนผลงานการประชุมวิชาการ แยกตามสาขา 

สาขา 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

รวม 
 บรรยาย โปสเตอร์ รวม บรรยาย โปสเตอร์ รวม 

มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา 2 26 28 - 4 4 32 

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ - 3 3 - - - 3 

เกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ - 2 2 - - - 2 

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1  2 3 - - - 3 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม  
และงานสร้างสรรค์ 

- 5 5 - - - 5 

รวม 3 38 41 0 4 4 45 
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ตารางที ่2 รายชื่อผลงานวิจัยและเจ้าของผลงานการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ 
ล าดับ ชื่อนักวจิัย หน่วยงาน สาขา ชื่องานวิจัย 

1 น.ส.เมทิกา พ่วงแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 
 

การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการก าหนดราคากลาง
งานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

2 น.ส.เมทิกา พ่วงแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน
การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3 นางวิภาดา กระจ่างโพธ์ิ คณะอุตสาหกรรมสิ่ ง
ทอและออกแบบแฟชั่น 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องแต่งกายส าหรับคน
พิ การทางการเคลื่ อนไหว (วีลแชร์ ) กลุ่ มสถาน
สงเคราะห์ เด็ กพิ การและทุพพลภาพปากเกร็ ด                   
(บ้านนนทภูมิ) 

4 ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

ความพึ งพอใจต่ อหลั กสู ตรศิลปศาสตร์บัณฑิ ต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

5 ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต 
ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

6 น.ส.รวีพร  จรูญพันธ์เกษม คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

7 น.ส.รวีพร  จรูญพันธ์เกษม คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด 

8 น.ส.รวีพร  จรูญพันธ์เกษม คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

การพัฒนาสื่ อวี ดิ ทั ศน์ประชาสัมพั นธ์ โครงการ 
Elephant Haven Thailand 

9 น.ส.รวีพร  จรูญพันธ์เกษม คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

การพัฒนาเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking 

10 น.ส.รวีพร  จรูญพันธ์เกษม คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการท างาน
แปรรู ป โลหะผ่ าน เครื่ อ งใช้ งานจริ งใน  สถาน
ประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอ
ลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุม ของเครื่องกลึงบอลวาล์ว 

11 นางวิชชพร เทียบจัตุรัส คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน ของ
นักศึกษาชั้นปี ท่ี  1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

12 นางวิชชพร เทียบจัตุรัส คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วย
โครงการเรียนปรับพื้นฐาน 

13 น.ส.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่อง
สายอากาศไมโครสตริป 

14 น.ส.ฉัตรฤดี  สุบรรณ ณ 
อยุธยา 

คณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

ภาวะน้ าหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ตารางที่ 2 รายชื่อผลงานวิจัยและเจ้าของผลงานการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อนักวจิัย หน่วยงาน สาขา ชื่องานวิจัย 

15 น.ส.ฉันทนา ปาปัดถา คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับ
ป ริ ญ ญ าตรี  คณ ะ เท คโน โลยี สื่ อ ส ารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

16 น.ส.ฉันทนา ปาปัดถา คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

แรงจู งใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทาง
เท ค โน โล ยี สื่ อ ส ารม วล ช น ข อ ง นั ก เรี ย น ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

17 น.ส.ฉันทนา ปาปัดถา คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

18 น.ส.ฉันทนา ปาปัดถา คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 

19 น.ส.ฉันทนา ปาปัดถา คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต 

20 น.ส.ฉันทนา ปาปัดถา คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
ของเด็กประถมศึกษา 

21 น.ส.ฉันทนา ปาปัดถา คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

22 น.ส.ฉันทนา ปาปัดถา คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

23 น.ส.ฉันทนา ปาปัดถา คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา 

24 น.ส.ฉันทนา ปาปัดถา คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ 

25 ผศ.ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานันท์ คณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าสมุนไพร
มาใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาใน
เขตจังหวัดนนทบุรี 

26 นายพงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู คณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

กลไกการพัฒนาความมั่นคงในชีวิตของแม่วัยรุ่น 
กรณีศึกษาวัยรุ่นท่ีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

27 รศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการ
เลือกใช้บริการอาหารโต๊ะจีนของผู้ประกอบการ อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม กรณีศึกษาร้านจุ่งโภชนา 

28 รศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีใช้บริการ
กาแฟสดของภัตตาคารเยลโล ออร์คิด อาคารศูนย์
ปฏิบัติการ การบินไทย (OPC) 
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โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 

ตารางที่ 2 รายชื่อผลงานวิจัยและเจ้าของผลงานการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อนักวจิัย หน่วยงาน สาขา ชื่องานวิจัย 

29 รศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือน้ ามะเขือเทศ
พร้อมดื่มของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
4 ปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

30 นายกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์
สร้างสรรค์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ 

31 นายธนภพ  โสตรโยม คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์
สร้างสรรค์ 

เครื่องดื่มเกลือแร่จากชะคราม 

32 รศ.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี 

การปรับต้ังเครื่องกลึงบอลวาล์ว 

33 น.ส.เมธิญาณินฆ์ ค าขาว คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ระบบฐานความรู้อัจฉริยะส าหรับการค้นหารายการ
ภาพยนตร์ 

34 นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ 

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ศิลปกรรม 
และงานสร้างสรรค์ 

การศึกษาเอกลักษณ์ ลวดลาย เบญ จรงค์ เพื่ อ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทของที่ระลึก
หมู่บ้านเบญจรงค์ ต.ดอนไก่ดี อ าเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 

35 น.ส.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ 

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ศิลปกรรม 
และงานสร้างสรรค์ 

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 
จากเส้นพลาสติก กลุ่มเรือนไทย จักสานพลาสติก 
ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

36 น.ส.มยุรี เรืองสมบัติ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ 

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ศิลปกรรม 
และงานสร้างสรรค์ 

แนวทางการออกแบบของท่ีระลึกจากเศษพลาสติก
จักสาน กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ต าบลศรี
พราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

37 น.ส.อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ 

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ศิลปกรรม 
และงานสร้างสรรค์ 

ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก กลุ่มเรือนไทยจักสาน
พลาสติก ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 

38 นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ 

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ศิลปกรรม 
และงานสร้างสรรค์ 

การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนจากเส้นพลาสติก 
กลุ่มชุมชนเรือนไทยจักสาน ต าบลศรีพราน อ าเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
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ตารางท่ี 3 รายช่ือผลงานวิจัยและเจ้าของผลงานการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ 
ล าดับ ชื่อนักวจิัย หน่วยงาน สาขา ชื่องานวิจัย 

1 Miss Rawiphon  
Charunphankasem 

Faculty of Mass 
Communication 
Technology  

Humanities, 
Social Sciences 
and Education 

Development of Tangible Media calculations in 
number for Mathematics Learning in Grade I. 

2 Miss Chantana Papattha Faculty of Mass 
Communication 
Technology  

Humanities, 
Social Sciences 
and Education 

Development of Digital Mass Communication 
Officers Core-Competence Indicators 

3 Miss Chantana Papattha Faculty of Mass 
Communication 
Technology  

Humanities, 
Social Sciences 
and Education 

Corporate Social Responsibility to Sustainable 
Brand Building 

4 Miss Nantapa Panyarat Faculty of 
Liberial Arts 

Humanities, 
Social Sciences 
and Education 

A study of the relationship of the Marketing Mix 
Factors and Parents’ Satisfaction with Private 
Primary Schools in Rayong 

 

ตารางท่ี 4 รายช่ือผลงานวิจัยและเจ้าของการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับชาติ  
ล าดับ ชื่อนักวจิัย หน่วยงาน สาขา ชื่องานวิจัย 

1 น.ส.อังคณา  แวซอเหาะ คณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

จริยธรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2 น.ส.อรุณี อรุณเรือง คณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคม
วิทยาและการศึกษา 

กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

3 รศ.ประสงค์ ก้านแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ศึกษาหาเปอร์เซ็นต์การหดตัวของพลาสติก พอลิ
โพรไพลีน  โดยยึดตามมาตรฐาน ASTM D955 
Standard Test Method 

 

ตารางที่ 5  รายชื่อผลงานวิจัยและเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร     
ล าดับ ชื่อนักวิจัย หน่วยงาน รางวัล ชื่องานวิจัย 

1 นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ  
น.ส.พิมพ์จุฑา พิกุลทอง   
น.ส.มยุรี เรืองสมบัติ   
น.ส.อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ 

บทความดีเด่น  
ระดับชาติ สาขา
บริการวิชาการ สู่
สังคม 

การศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์เพื่อออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทของที่ระลึกหมู่บ้าน
เบญจรงค์ ต าบลดอนไก่ดี อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 

2 น.ส.รวีพร จรูญพันธ์เกษม คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

บทความดีเด่น ระดับ
นานาชาติน าเสนอ
ประเภทโปสเตอร์ 
สาขา Humanities, 
Social Sciences 
and Education 

Development of Tangible Media calculations in 
number for Mathematics Learning in Grade I 
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2. การจัดแสดงนิทรรศการผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
 การจัดส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่
ประเทศไทย 4.0 หรือCreative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0”รวม 23 ผลงาน             
จาก 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น                  
3 ผลงาน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 5 ผลงาน 

 

ตารางที่ 6 รายช่ือผลงานการจัดแสดงนิทรรศการผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน 

1 การศึกษาวิธีการสกัดน้ าปรุงทิพย์จาก 
ดอกบัวบาน 

ดร.ธนภพ 
อ.เกศรินทร์ 
รศ.ดวงสุดา 
อ.นพพร 

โสตรโยม 
เพ็ชรรัตน์ 
เตโชติรส 
สกุลยืนยงสุข 

อ.ดวงกมล 
อ.ชมภูนุช 
อ.ดวงรัตน์ 
นายกิตติ 

ตั้งสถิตพร  
เผื่อนพิภพ 
แซ่ต้ัง 
ช้องประเสร็ฐ 

2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแบบไม่ทอด 
จากข้าวเหนียว 

ดร.น้อมจิตต์ 
นายบัณฑิต 

สุธีบุตร 
ไพรีขยาด 

นายปิยวัฒน์ 
 

กิจจานนท์ 
 

3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าสลัดลดพลังงานจาก
ข้าวหักไรซ์เบอรี่ 

ดร.น้อมจิตต์ 
น.ส.นฤมล 

สุธีบุตร 
ธรรมทันตา 

น.ส.บรรณสรณ์ 
 

วิภูษิตวรกุล 
 

4 การพัฒนาดินปั้นขี้เถ้าใบตองส าหรับ
ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ 

ผศ.ดร.ธนพรรณ 
น.ส.วิภาพร 

บุณยรัตกลิน 
พรบุญ 

น.ส.จิรานุช 
 

จิรพงศาธร 
 

5 กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพประยุกต์จากเครื่อง
ลูกปัดชุดมโนราห์ 

ผศ.ดรุณี               
นายทรัพย์สมบูรณ์   

โอวจริยาพิทักษ์ 
คูณผลคณา 

นายณัฐพงษ์ 
 

กุลโพนเมือง 
 

6 การประดิษฐ์คลุมไตรจากต้นกกราชินี ผศ.ดรุณี 
นายภูริพัฒน์ 

โอวจริยาพิทักษ์ 
กองทรัพย์ 

น.ส.ฝนแก้ว 
 

กันทรากรสิริกุล 
 

7 การประดิษฐ์มาลัยโดยเทคนิคการถักลวด นายกิตติ 
น.ส.วณิชชา 

ยอดอ่อน   
เหลืองโสภาก 

น.ส.กรกนก 
 

อ๊อสปอนพันธุ์ 
 

8 การประดิษฐ์เครื่องเเขวนไทยจากผ้าพลาสติก อ.ปิยะธิดา 
น.ส.ณัฐชา 

สีหะวัฒนกุล 
พิพัฒน์ฐิติกร 

น.ส.วิจิตรา 
 

เพชรเนียน 
 

9 การประดิษฐ์มาลัยคล้องมือจากเกล็ดปลา อ.ปิยะธิดา 
นายฤทธิชัย 

สีหะวัฒนกุล 
ไกรพล  

นายวัชระ 
 

จองใจอนุรักษ์ 
 

10 การใช้น้ ามะเขือเทศทดแทนน้ าเปล่าบางส่วน
ในการท าเส้นบะหมี่ 

น.ส.ลัดดาวัลย์ 
น.ส.อารียา 

กลิ่นมาลัย 
วงษ์วิโรจน์ 

น.ส.ณัฐณิชา 
น.ส.เฉลิมรัตน์ 

บุญประยูร 
สินอ าพร 

11 การประดิษฐ์โคมศรีล้านนาโดยเทคนิคการ
ร้อยลูกปัด 

นายศักรินทร์ 
นายพชรพงษ์ 

หงส์รัตนาวรกิจ 
โพธ์ิน้อย   

นายชัชฎา 
 

จุ่มก๋า 
 

12 การพัฒนาลายตาข่ายดอกไม้ นายศักรินทร์ 
นายปารเมศ 

หงส์รัตนาวรกิจ 
สังฆคุณ 

น.ส.จิรภา 
 

เทียนพิมาย 
 

13 ไอศกรีมนมเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว                                                  อ.ศันสนีย์ 
น.ส.พิมพ์พิชชา       

ทิมทอง 
พันธ์แจ่ม 

น.ส.วาสนา 
 

วงศาพูนทรัพย์ 
 

14 ใบผักหวานบ้านแผ่นอบกรอบปรุงรส             อ.ศันสนีย์             
น.ส.ชลลธร           

ทิมทอง 
ชูเชิด 

น.ส.นพรัตน์ 
 

ลิมติยะโยธิน 
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ตารางท่ี 6 รายช่ือผลงานการจัดแสดงนิทรรศการผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม (ต่อ) 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน 

15 การใช้โอคาราทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์  
สโตรปวาฟเฟิล 

อ.ศันสนีย์           ทิมทอง 
น.ส.ภัสสร           ประเสริฐจิตสรร  

น.ส.สุทธิลักษณ์    วงศ์ก าชัย 
 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
16 ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าไหมและฝ้ายท่ี

ย้อมจากสีธรรมชาต ิ
ผศ.เสาวณีย์        อารีจงเจริญ ผศ.ธวัชชัย          แสงน้ าเพชร 

17 การย้อมสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์เส้นใย
ผักตบชวา 

ดร.ไพรัตน์          ปุญญาเจริญนนท์   
ดร.กาญจนา        ลือพงษ์                        

นายวิโรจน์          ยิ้มขลิบ                        

18 เครื่องย้อมสีเส้นผักตบชวา ดร.กาญจนา        ลือพงษ์   
นายสัมภาษณ์      สุวรรณคีรี  

จ.ส.ต.ภัทราวุธ     ภัทระธนกุลชัย 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
19 ออกแบบและพัฒนากระเป๋าสตูดิโอถ่ายภาพ

แบบพกพา 
นายกิตติภณ       อุดมธนารักษ์  

20 การศึกษาและพัฒนาสายรัดข้อมือฉุกเฉิน
ส าหรับผู้สูงอายุ 

นายจักรกริช       สาธิตศานนท์  

21 การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกระบวนการพัฒนา 
วัสดุทดแทนฟางข้าวผสมเมล็ดพืช กรณีศึกษา
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป ร รู ป เพื่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
MAZMOIZELLE 

นางสาวชนัญชิดา  อุบลรัตน์  

22 การศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์
มาตรฐานส าหรับธุรกิจเบเกอรี่ขนาดย่อม 

นางสาวมานิตา    สิงหาสนธิบุตร  

23 เศ ษ วั ส ดุ  EVA แ ล ะ  PVC เห ลื อ ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ 

นายอาณัฏ         ศิริพิชญ์ตระกูล  

 

4. การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดนิทรรศการผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
 

ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 391 56.75 

หญิง 298 43.25 

รวม 689 100 
 

จากตารางที่ 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 391 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75
และเพศชาย จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25  
 
 
 



โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 
 

ตารางท่ี 8 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจ  

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดนิทรรศการ 
ระดับความพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 
ความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความสวยงาม เหมาะสม 65.60 34.40 - - - 100 4.65 มากที่สุด 
2. เนื้อหาสาระของผลงานที่น ามาจัดแสดง 50.65 49.35 - - - 100 4.50 มาก 

3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ (ของจริง) ที่น ามาจัดแสดง 69.38 30.62 - - - 100 4.69 มากที่สุด 
4. การสาธิตผลงานผลิตภัณฑ์ประจ าบูธ 54.14 45.86 - - - 100 4.54 มาก 

5. การให้ข้อมูลผลงานของเจ้าหน้าที่ประจ าบูธ 55.59 44.41 - - - 100 4.55 มาก 

6. ความรู้ที่ได้จากการเข้าชมบูธผลงานนิทรรศการของ  
    มทร.พระนคร 

68.51 31.49 - - - 100 4.68 มากที่สุด 

7. การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 66.91 33.09 - - - 100 4.66 มากที่สุด 
8.  ภาพรวมของงานนิทรรศการ 69.09 30.91 - - - 100 4.69 มากที่สุด 

รวม 62.49 37.51 - - - 100 4.62 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 8 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ (ของจริง) ที่น ามาจัดแสดงและภาพรวมของงานนิทรรศการ   

(  = 4.69) รองลงมาความรู้ที่ได้จากการเข้าชมบูธผลงานนิทรรศการของ มทร.พระนคร (  = 4.68) 
 
 

x x



โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 
 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 9 สรุปผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 168 

จ านวนผลงาน 50 68 

จ านวนผู้เข้าชมผลงาน 500 689 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ร้อยละ 92.40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
  



 
 

ลงทะเบียน 

บรรยากาศการลงทะเบียนมีทั้งนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา เดินทางเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก 
 

พิธีเปิด 

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 
8 สิงหาคม 2560 โดยมีท่านอธิการบดี มทร.พระนคร รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ เฝ้ารับเสด็จและ
ถวายมาลัยข้อพระกรและถวายของที่ระลึก ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ถวาย
รายงาน และ อาจารย์พรกนก ศรีงาม รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย 

 



 
 

พิธีเปิด 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 9 แห่ง และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ เพื่อเป็นที่ระลึก ในการจัดการ
ประชุมวิชาการ 

 
 



 
 

การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 

 

บรรยากาศการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ในแต่ละสาขาวิชา โดยมี นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ร่วมงาน
การประชุมวิชาการฯ เข้ารับฟังการบรรยาย  
 
 
 



 
 

การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 

 

     บรรยากาศการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ในแต่ละสาขาวิชา โดยมี นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ร่วมงานการ
ประชุมวิชาการฯ เข้ารับฟังการบรรยาย 
 
 



 
 

การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

 
นักวิจัยเยี่ยมชมผลงานภาคโปสเตอร์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การด าเนินงานวิจัยและ

ถ่ายรูปกับผลงานที่น าเสนอเพ่ือเป็นที่ระลึก 
 



 
 

การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

 
นักวิจัยถ่ายรูปกับผลงานที่น าเสนอเพ่ือเป็นที่ระลึก 

 
 



 
 

การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์  อธิการบดี มทร.พระนคร และผู้ เข้าร่วมงาน เยี่ยมชมผลงาน
นิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUT and 
Sustainable Innovation for Thailand 4.0” จาก 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจ านวนมาก    



 
 

การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

 
บรรยากาศผู้เข้าร่วมงาน เยี่ยมชมผลงานภายในนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

 
 
 



 
 

การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่น ามาจัดแสดงภายในงาน 

 
 
 



 
 

การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   
 

 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่น ามาจัดแสดงภายในงาน 

 
 
 



 
 

 
การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   

 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่น ามาจัดแสดงภายในงาน 

 
 



 
 

พิธีประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล 

 
บรรยากาศการประกาศรางวัลผลงานที่ได้รับรางวัลแต่ละสาขา 

 
 
 



 
 

ผลงานที่ได้รับรางวัล 
 
   

 

  
 

 การน าเสนอบทความระดับชาติ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาบริการวิชาการสู่สังคม เรื่อง “การศึกษา
เอกลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์เพ่ือออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทของที่ระลึกหมู่บ้านเบญจรงค์ ต าบลดอน
ไก่ดี อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” โดย นางศิริพันธ์ มิ่งขวัญ นางสาวพิมพ์จุฑา พิกุลทอง นางสาวมยุรี 
เรืองสมบัติ และ นางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลงานที่ได้รับรางวัล 
  

 
 
 การน าเสนอบทความระดับนานาชาติ ที่ ได้รับรางวัลบทความดีเด่นประเภทการน าเสนอด้วยโปสเตอร์                
ในสาขา Humanities, Social Sciences and Education เรื่อง “Development of Tangible Media calculations 
in number for Mathematics Learning in Grade I” โดย นางสาวรวีพร จรูญพันธ์ เกษม จากคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอโครงการ 
 
 
 
 
 
  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ก าหนดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ก าหนดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 และ 

งานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 8  
ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 

 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 
08.00 - 20.00 น. 
 

- การจัดนิทรรศการ  
- การเตรยีมพื้นท่ีการจดัประกวดสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี 
- การเตรยีมพื้นท่ีการประกวดศลิปะ และงานสร้างสรรค ์
- การติดโปสเตอร์ส าหรับการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

 
 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 11.00 น. การน าเสนอผลงาน 

แบบโปสเตอร ์
การจัดแสดงผลงาน 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
และเทคโนโลย ี

การจัดแสดงผลงาน 
การประกวดงานศิลปะ 

และงานสร้างสรรค ์
09.00 - 12.30 น. การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย  
13.30 - 15.00 น. เตรียมรับเสดจ็พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพิธีเปดิ 
15.30 – 16.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศไทย 4.0 

โดย หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
15.30 – 18.00 น. การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร ์
18.30 – 21.00 น. 
 

งานเลี้ยงรับรอง   
การมอบรางวัลบทความดเีด่น   
การมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี  
การมอบรางวัลศิลปะ และงานสรา้งสรรค์   
พิธีมอบธงเจ้าภาพการประชุมครั้งต่อไป 

 

 
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 10.30 น. การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
16.30 – 17.00 น. พิธีปิด 

 
หมายเหตุ:  รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 15.45 น. 
 รับประทนอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
  



 
 

แบบประเมิน 
 

นิทรรศการในงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 8 

ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560  
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 

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 ความ
เหมาะสม 

     

2. เนื้อหาสาระของผลงานที่น ามาจัดแสดง      

3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ (ของจริง) ที่น ามาจัดแสดง      

4. การสาธิตผลงานผลิตภัณฑ์ประจ าบูธ      

5. การให้ข้อมูลผลงานของเจ้าหน้าที่ประจ าบูธ      

6. ความรู้ที่ได้จากการเข้าชมบูธผลงานนิทรรศการ
ของ มทร.พระนคร 

     

7. การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์      

8. ภาพรวมของงานนิทรรศการ      

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
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