
  



 

 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6  

และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

กิจกรรมที่ 1 
การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในนิทรรศการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของนักศึกษา 
มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” 

25 เมษายน 2557 
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Zone Eden ชั้น 1   

 

กิจกรรมที่ 2 
การน าเสนอผลงานของบุคลากร ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 

หัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน” 
23-25 กรกฎาคม 2557 

ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ ศูนย์หันตรา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
โดย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ก 
 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 6  
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5 

 
1. บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีการด าเนินภารกิจร่วมกันในลักษณะเครือข่าย 9 ราชมงคล อาทิ การ
จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และการวิจัย โดย
บทบาทของการวิจัยที่ด าเนินการร่วมกันที่ส าคัญ คือ การจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาการ ซึ่งผ่านมาแล้ว 5 ครั้ง 
 โดยการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานของบุคลากร 
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์ สู่สาธารณชน อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมความเข้มแข็งด้าน
งานวิจัย รวมทั้งตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์เผยแพร่
และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นควรจัดโครงการการประชุมวิชา การ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ  

กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในนิทรรศการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของนักศึกษา    
มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 (1st Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Innovation and 
Technology Exhibition : 1st RMUTP ITEx) หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” 
(Technological and Innovative Seeds from New Generation)   

กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอผลงานของบุคลากร ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่อาเซียน”  
 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร 
  2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ของ มทร.พระนคร 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักศึกษาของ มทร.พระนคร และหน่วยงานภายนอก
ในการต่อยอดท างานวิจัย 

4. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษากับ
หน่วยงานภายนอก 

 5. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท าวิจัย 
ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และหน่วยงานเครือข่าย 

 6. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยน าเสนอผลงานวิจัยสาขาต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
  



ข 
 

 

1.3 เป้าหมาย 
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 

2. จ านวนผลงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 50 ผลงาน 
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. เกิดช่องทางการน าเสนอผลงานงานวิชาการและผลงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
  2. มีเครือข่ายการท างานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ิมขึ้น 

  3. มีการพัฒนาคุณภาพของบทความวิชาการ บทความวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 

  4. สามารถเพ่ิมค่าคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านองค์ประกอบวิจัยและ
องค์ประกอบการบริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 

2. การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในนิทรรศการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของนักศึกษา  

มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 (1st Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Innovation and 
Technology Exhibition : 1st RMUTP ITEx) หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” 
(Technological and Innovative Seeds from New Generation) ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557  ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ Zone Eden ชั้น 1 ประกอบด้วย  

1. การจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา  
2. การเสวนาทางวิชาการ  
3. การสาธิตผลงานผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา  
4. การประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา  
 
กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอผลงานของบุคลากร ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่อาเซียน” ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 

1. การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
1.1  การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
1.2  การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

2. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
3. การประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ 
 

  



ค 
 

 

3. ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในนิทรรศการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของนักศึกษา  

มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 (1st Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Innovation and 
Technology Exhibition : 1st RMUTP ITEx) หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” 
(Technological and Innovative Seeds from New Generation) ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557  ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ Zone Eden ชั้น 1  ผู้เข้าร่วมชมผลงาน 227 คน ผลงาน จ านวน 72 เรื่อง ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมชมผลงาน ร้อยละ 88.00 

กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอผลงานของบุคลากร ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 
6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่
อาเซียน” ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมชมผลงาน 284 คน ผลงาน จ านวน 107 เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมผลงาน ร้อยละ 90.80 

รวมผลงานที่มีการเผยแพร่ จ านวน 179 ผลงาน มีผู้เข้าร่วมชมงาน 511 คน ความพึงพอใจในภาพรวม
ร้อยละ 89.40 
 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนผลงาน 50 ผลงาน 179 ผลงาน 
กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในนิทรรศการ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1  

 
72 ผลงาน 

กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอผลงานของบุคลากร ในการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 

 
107 ผลงาน 

2. จ านวนผู้เข้าชมงาน 100 คน 511 คน 
กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในนิทรรศการ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1  

 
227 คน 

กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอผลงานของบุคลากร ในการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 

 
284 คน 

3. ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 89.40 
กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในนิทรรศการ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1  

 
88.00 

กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอผลงานของบุคลากร ในการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 

 
90.80 

 
  



ง 
 

 

5. ผลสัมฤทธิ์ 

 5.1 นักศึกษามีโอกาสน าเสนอผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่พัฒนาจากโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่  

5.2 ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพวิชาการ ผลงาน ตัวบุคคล และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย 
 5.3 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเรื่องการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาเพ่ือมุ่งสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
 5.4 ผู้เข้าร่วมงานสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน สังคม และ
ประเทศชาติ 

5.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับรางวัล การน าเสนอผลงานภาคนิทรรศการวิจัย สิ่ง
ประดิษฐ และนวัตกรรม  โดยได้รับโล่รางวัลระดับ “ดีมาก”  

5.6 นักวิจัย ได้รับรางวัลในการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (ระดับชาติ) ระดับดีเด่น 1 ผลงาน ในสาขา
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  ระดับดีมาก 1 ผลงาน และระดับดี 1 ผลงาน  ในสาขาเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ  
 
6. การใช้จ่ายงบประมาณ  
 6.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในนิทรรศการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของนักศึกษา  
มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 
 งบประมาณเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 ค่าตอบแทน 29,700  บาท 
 ค่าใช้สอย  423,000  บาท 
 ค่าวัสดุ  227,500  บาท 
 รวม   680,200 บาท  
งบประมาณเงินบริจาค  
 ค่าใช้สอย  145,000  บาท 
 รวม 145,000  บาท 
 รวมทั้งสิ้น  825,200  บาท 

 (แปดแสนสองหม่ืนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 

6.2 กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอผลงานของบุคลากร ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 งบประมาณเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 ค่าใช้สอย  620,930  บาท 
 ค่าวัสดุ  154,503  บาท 
 รวม  775,433  บาท 

 (เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) 

รวมค่าใช้จ่าย 2 กิจกรรม  1,600,633 บาท 
 (หนึ่งล้านหกแสนหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) 

 



จ 
 

 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ควรน าผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาจัดแสดง มีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่น ามาจัด

แสดง และต้องการหาความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น จึงควรเตรียมผลิตภัณฑ์ และผู้ให้ข้อมูล
ส าหรับผู้เข้าชมงานด้วย  
 



สารบัญ 

เรื่อง  หน้า 
 

บทสรุปผู้บริหาร ก 
บทน า 1 
การด าเนินงาน  

- กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในนิทรรศการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  3 
 ของนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอผลงานของบุคลากร ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 5 
 ราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 

ผลการด าเนินงาน  
- กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในนิทรรศการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  6 
 ของนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอผลงานของบุคลากร ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 18 
 ราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 

 

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

 
 



บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีการด าเนินภารกิจร่วมกันในลักษณะเครือข่าย 9 ราชมงคล อาทิ การ
จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และการวิจัย โดย
บทบาทของการวิจัยที่ด าเนินการร่วมกันที่ส าคัญ คือ การจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาการ ซึ่งผ่านมาแล้ว 5 ครั้ง 
 โดยการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานของบุคลากร 
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์ สู่สาธารณชน อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ิมความเข้มแข็งด้าน
งานวิจัย รวมทั้งตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์เผยแพร่
และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นควรจัดโครงการการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ  

กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในนิทรรศการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของนักศึกษา    
มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 (1st Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Innovation and 
Technology Exhibition : 1st RMUTP ITEx) หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” 
(Technological and Innovative Seeds from New Generation)   

กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอผลงานของบุคลากร ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่อาเซียน”  
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ของ มทร.พระนคร 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักศึกษาของ มทร.พระนคร และหน่วยงานภายนอกในการต่อ
ยอดท างานวิจัย 

4. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอก 

5. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท าวิจัย ระหว่างนักวิจัย 
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และหน่วยงานเครือข่าย 

6. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยน าเสนอผลงานวิจัยสาขาต่างๆ เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
 
เป้ำหมำย 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 

2. จ านวนผลงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 50 ผลงาน 
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รูปแบบกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในนิทรรศการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของนักศึกษา  

มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 (1st Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Innovation and 
Technology Exhibition : 1st RMUTP ITEx) หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” 
(Technological and Innovative Seeds from New Generation) ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557  ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ Zone Eden ชั้น 1 ประกอบด้วย  

1. การจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา  
2. การเสวนาทางวิชาการ  
3. การสาธิตผลงานผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา  
4. การประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา  
 

กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอผลงานของบุคลากร ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่อาเซียน” ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 

1. การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
1.1  การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
1.2  การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

2. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
3. การประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ 

 

ระยะเวลำและสถำนที่ในกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในนิทรรศการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของนักศึกษา  

มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 (1st Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Innovation and 
Technology Exhibition : 1st RMUTP ITEx) หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” 
(Technological and Innovative Seeds from New Generation) ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557  ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ Zone Eden ชั้น 1 

กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอผลงานของบุคลากร ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่อาเซียน” ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

งบประมำณ 
 งบประมาณ 1,645,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร 

2. ไดส้่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักศึกษาของ มทร.พระนคร ในการต่อยอดท างานวิจัย 
3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับหน่วยงานภายนอก  
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดแสดงผลงำนของนักศึกษำ ในนิทรรศกำร นวัตกรรม และเทคโนโลยีของนักศึกษำ   

มทร.พระนคร ครั้งที่ 1   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เริ่มต้น 

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อเพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

และแนวทางการจัดงาน 

จัดท าร่างรายละเอียดโครงการ 

เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

ปรับรายละเอียดโครงการ 

ตามความเห็นชอบของผู้บริหาร 

ติดต่อสถานที่จัดงาน 

และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแบ่งหน้าที่ 
การด าเนินงาน 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ประชาสัมพันธ์การจัดงานและก าหนดการต่างๆ 

A 

ติดต่อหน่วยงานสนับสนุน 

และวิทยากรการเสวนาทางวิชาการ 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดแสดงผลงำนของนักศึกษำ ในนิทรรศกำร นวัตกรรม และเทคโนโลยีของนักศึกษำ   

มทร.พระนคร ครั้งที่ 1   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อจัดจ้าง - ท าเรื่องเบิกจ่าย 

A 

จัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
พร้อมสาธิตผลงาน และการประกวด 

ประเมินผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 2 กำรน ำเสนอผลงำนของบุคลำกร ในกำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 

รำชมงคล ครั้งที่ 6 และกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งท่ี 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

เตรียมงำน วัสดุ โปสเตอร์ และผลิตภัณฑ์ 

จัดแสดงผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 

ประเมินผล 

รำยงำนผล 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดแสดงผลงำนของนักศึกษำ ในนิทรรศกำร นวัตกรรม และเทคโนโลยีของนักศึกษำ   

มทร.พระนคร ครั้งที่ 1   
 

1. กำรจัดแสดงผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์  
 การจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 จ านวน          
72 ผลงาน  เป็นผลงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 ผลงาน  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 ผลงาน 
คณะบริหารธุรกิจ  3 ผลงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ผลงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 ผลงาน 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 21 ผลงาน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ        
20 ผลงาน  โดยมีผลงานเด่น 10 ผลงาน ดังนี้ 
 
รำยช่ือผลงำนวิจัยนิทรรศกำรผลงำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษำ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 

ล ำดับ ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 

1 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นระบบฐานข้อมูลงานวิจัย   นางสาวนพรัตน ์ เกษสุวรรณ 
นางสาวปิยนุช    ชูสิงแค 
ดร. รุ่งอรณุ  พรเจริญ 
อาจารย์อัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล 

2 ชุดควบคุมเครื่องบินบังคับทรงตัวอัตโนมัตดิ้วย 
ไมโคร คอนโทรลเลอร ์

นายทศกฤษณ ์ จิตติปกรณร์ักษ ์
นายวิศรุจ  ทองศรี 
อาจารย์อนุชา  ไชยชาญ 

3 วงจรกรองความถี่ต่ าผ่านท่ีมีผลตอบสนองแบบฟังก์ชันเอลลิปติก
โดยใช้ไมโครสตริปเซมลิัมป ์

นายวิรุณ   ผ่านจังหาร 
นายธีรพจน ์  กาญจนพานิช 
อาจารย์พิสิฐ  สอนละ 

4 วงจรกรองผ่านแถบความถีไ่มโครสตริปแบบสามส่วน นายชัชชลัย    บุญฑารมย ์
นายธีรวัฒน์     กล่ าทอง 
อาจารย์พิสิฐ  สอนละ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
5 การใช้น้ าหล่อฮั่งก้วยทดแทนน้ าตาลมะพร้าวในวุ้นสังขยา นางสาวพีรนุช      เขียววิลัย      

นายภาณุพงศ์  โพธิ์ไพจิตร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานทิพย ์ผดุงศิลป ์

6 การใช้ลูกหม่อนในผลิตภณัฑม์าร์ชเมลโลว ์ นางสาวนิตยา  รัตนสุวรรณ 
นายธานิวัฒน์  แสนจันทร ์
อาจารย์ปรศันีย์  ทับใบแย้ม 

7 การประดิษฐ์มาลัยคล้องมือจากกระดาษฟางข้าว  นางสาวอังคณา  แสนสนุก 
ผู้ช่วยศาสตราจารยด์รณุี  โอวจริยาพิทักษ์ 

8 พานพุ่มจากผ้าลายไทย นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภริัต ิ โสฬศ 
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รำยช่ือผลงำนวิจัยนิทรรศกำรผลงำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษำ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 (ต่อ) 

ล ำดับ ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ (ต่อ) 

9 การประดิษฐ์ดอกกล้วยไมจ้ากซังข้าว  นางสาวสุกัญญา  ชอบส าโรง 
อาจารย์ศักรินทร์  หงส์รตันาวรกิจ 

10 การใช้น้ านมข้าวโพดม่วงทดแทนน้ ากะทิบางส่วนในผลติภณัฑ์
ไอศกรีมกะทิสด 

นางสาวศรัญญา    มาลัยทอง 
นางสาวสุภาวดี   นาเครือ  
อาจารย์กมลพิพัฒน์  ชนะสิทธ์ิ 

11 มาร์มาเลดอินทผลมั นายศรณัยู             กุลยวุฒิภักดิ ์
นางสาวภคมน         เทวาสะโณ 
อาจารย์กมลพิพัฒน์  ชนะสิทธ์ิ 

คณะบริหำรธุรกิจ 
12 ระบบการสั่งซื้อและจัดส่งกรอบรปูออนไลน์  

กรณีศึกษา รา้นทรรศเฟรมมิ่ง 
นางสาวณัฐทิชา    ตั้งจิตพาณิช 
นายปิยะพงษ ์      เขตหาญ 
นางสาวพันธ์ทิพย ์  ใสผดุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภฉตัร  ศิริเธียร 

13 ระบบบรหิารจดัการข้อมลูโครงการ กสทช. กรณีศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ

นายกรวินท์        วินิชาคม 
นายจรส            ทรัพย์ศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิรตัน์   ช านาญรบ 

14 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรมป์ระกันชีวิตของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร (2556) 

นางสาวมณรีัตน ์  บุญยงค์  
นางสาวอังศุภา     ขุนเจ๋ง  
นางสาวมยุร ี       มารยาท 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา    บูรณะกลู 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
15 การศึกษาคุณภาพน้ าคลองเปรมประชากรเพื่อน าไปสู่การบริหาร

จัดการน้ า 
นางสาวอัจฉราภรณ ์  ศุกระศร 
นางสาวนนทวร        สอนจันทร ์
นายพัฒน์ธนสรณ ์    เพียรสว่าง 
ดร.วรินธร              บุญยะโรจน ์

16 การศึกษากลไกการบ าบดัสารอินทรีย์ในน้ าเสยีชุมชนด้วยตะกอน
ดิน 

นางสาวเจนจิตราพร   จินะสาม 
นางสาววรางคณา     นาไชยลาน 
ดร.วรินธร              บุญยะโรจน ์

17 ระบบการจัดการรูปภาพออนไลน ์ นางสาวณันฐิยา  จันทร์แก้ว 
นางสาวณัฏฐา    ปิ่นประดับ 
อาจารย์ศริิชัย     สาระมนสั 

18 ระบบจัดเก็บไฟล์วีดีโอออนไลน ์ นางสาววิชชุดา  เลิศไกร 
นายวิษณ ุ        ชาวงษ์ 
อาจารย์ศริิชัย    สาระมนสั 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
19 เครื่องท าเกลียวเชือกจากผักตบชวา นายยุทธนา        เพ็ชรเกษม 

นายวิสิษฐ์พล      ล่องตี้ 
นายสันทัด         รงค์สยามานนท ์  
อาจารย์อนันต์     เต็มเปี่ยม 
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รำยช่ือผลงำนวิจัยนิทรรศกำรผลงำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษำ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 (ต่อ) 
ล ำดับ ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ต่อ) 

20 การศึกษาสดัส่วนการเบรกทีเ่หมาะสมของรถบรรทุกขนาดเล็ก
ด้วยแบบจ าลองยานพาหนะ 

นายอรรคพล   บัวจักร 
นายวชิรพงศ ์  พ่วงทรัพย์ 
อาจารย์ศภุชัย  หลักค า 

21 การศึกษาลักษณะจานเบรกแบบตรง/แบบกลับทีส่่งผลกระทบต่อ
การสั่นสะเทือน 

นายเทียนชัย  การเกต ุ
นายณัฐวุฒิ     พางาม  
อาจารย์ศภุชัย  หลักค า 

22 การศึกษาผลกระทบการสึกหรอจารเบรกแบบดิสก์ท่ีมีผลต่อระยะ
ทางการเบรก 

นายกิตติศักดิ์ ด้วงแป้น 
นายวงศธร จันทร์พา 
ว่าท่ีเรือตรีทรงวุฒิ   มงคลเลิศมณ ี

23 การศึกษาผลกระทบของจานเบรกแบบตรงและแบบกลับที่มผีล
ต่อระยะทางการเบรก 

นายณัฐพงษ ์   น้อยเช่ือม  
นายทศพล      อนุตรานุสรณ ์ 
อาจารย์กุลยศ  สุวันทโรจน ์

24 การศึกษาระดับความดันลมยางและปรมิาตรกระบะที่ส่งผลต่อ
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 

นายวัชระ สงสนธ ิ
นายประภาส เพ็งภู ่
ว่าท่ีเรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลศิมณ ี

25 การศึกษาผลกระทบของมลพิษส่งผลต่ออตัราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงส าหรับเครื่องยนต์หัวรถจักร 

นายศุภกร   รักวงษ์บุตร  
นายกุณฑ ์  ผ่องนัยเลิศ  
นายสุรศักดิ ์  สอนทรัพย ์
อาจารย์ศภุชัย  หลักค า  
อาจารย์พิเชษฐ์  บุญญาลัย  

26 การออกแบบท่อไอเสียเพื่อลดเสยีงรบกวน นายเรวัต  ครรไลรักษ์  
นายจิรภัทร  รุ่นประพันธ์  
นายกฤษดา  ต่อติด 
อาจารย์พิเชษฐ์  บุญญาลัย 

27 การศึกษาพฤติกรรมค่าการน าความร้อนของวัสดุความเสยีดทาน นายวุฒิชัย  สุระพิน  

นายปริบณั  นาคคง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ วรนาวิน 
28 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตโครงสร้างกันแรงกระแทก

ของรถยนต์ที่ท าจากวัสดุทางเลือก 
นายวีรพัฒน ์ สายหยดุ  

นายวัฒนา    กอรัตน ์ 

นายธนาภัทธ์  จันทรเสน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ วรนาวิน 
29 การศึกษาสดัส่วนแรงเบรกท่ีส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์ นายปฐวี     ภาคาเดช        

นายชูศักดิ ์  วงษ์สถิต 

นายอิทธิกร  บุตรครอง 

ว่าท่ีเรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลศิมณ ี
30 การศึกษาการผลติกระแสไฟฟ้าจากก าหันน้ า 

ขนาดเล็ก 
นายพศวัต        สาตราวุธ 

นายศุภกิจ        วรรณวงษ ์

นายสิทธิพงษ ์    สีพูแพน 

ดร.ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรัพย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมใจ เพียประสิทธิ ์
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รำยช่ือผลงำนวิจัยนิทรรศกำรผลงำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษำ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 
คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (ต่อ) 

31 การศึกษาโครงสร้างและการออกแบบรถขับเคลื่อนด้วย
กระแสไฟฟ้า 

นายณัฐพล   มูลแก่น 

นายชนะ  เลียบใย 

นายจิราย ุ  สายยนต ์

ดร.ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรัพย์ 
32 การพัฒนาเสื้อสตรีจากผ้าจกคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดราชบุร ี
นางสาวปริยาภัทร  จีนเลีย้ง      

นางสาวปวิชญา   ฮวบเจริญ  

นางสาวศิริรักษ์  วรธนิจกิจกุล 

อาจารย์พจนา  นูมหันต ์
33 การพัฒนาเสื้อผ้าบุรุษจากผ้ามัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก  

จังหวัดมหาสารคาม 
นายณัฏฐพันธ ์  หิรัญเรือง 

อาจารย์พจนา  นูมหันต ์
34 การเตรียมสีผงจากสีย้อมธรรมชาติ นางสาวปรางทิพย ์ วงค์แก้ว 

นางสาวอภิสรา  บุญญาหาร 

นางสาวผกายพร  วรรณจันทร ์

นางสาวอริศรา  หิรัณยภ์ิญโญภาศ 

ดร.ไพรัตน์  ปุญญาเจริญนนท์ 

ดร.กาญจนา  ลือพงษ์ 
35 การออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรรีูปแบบปาร์ตี้แวรโ์ดยไดร้ับ 

แรงบันดาลใจจากปลาคาร์พโชวา ซันโชกุ 
นายภวดล   แก้วมณ ี

อาจารย์ธวัชชัย  แสงน้ าเพชร 
36 การออกแบบชุดราตรีส าหรับสุภาพสตรี กรณีศึกษาจาก

ภาพยนตรเ์รื่อง คลีโอพัตรา  ปี 1963 
นายภุชงค์   คุณฉงวน 

อาจารย์ธวัชชัย  แสงน้ าเพชร 
37 การออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรรีูปแบบเซมิกูตรู์ โดยไดร้ับ

แรงบันดาลใจจากศิลปะการแกะสลักน้ าแข็ง 
นางสาวศิรลิักษณ ์   กิตติสิทธิพงษ ์

อาจารย์ธวัชชัย  แสงน้ าเพชร 
38 โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรรีูปแบบบสิสิเนส 

ปาร์ตี้โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดกีฬาฟันดาบ 
นางสาวดวงกมล ทิวประทีป 

อาจารย์จรัสพิมพ์  วังเย็น 
39 การออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรโีดยไดร้ับแนวคิดมาจาก

หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบรุ ี
นายวิศรุต  เสือดอนกลอย 

อาจารย์จรัสพิมพ์  วังเย็น 
40 โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก

สถาปัตยกรรมรูปแบบอัลกอริธึมของ ไมเคลิ แฮนสเมเยอร ์
นางสาวปาลติา  รชตกุลภรณ ์

อาจารย์จรัสพิมพ์  วังเย็น 
41 การออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษกรณศีึกษาโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมปาร์คเวนเจอร ์
นายยุทธนาพร   หุ่นวงษ์เกษม 

อาจารย์กฤษดา  รตันางกูร 
42 การออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรบัสุภาพสตรโีดยไดร้ับแรง

บันดาลใจ จากการแต่งกายของชาวอามิช 
นางสาวสุมติรตรา   ธรรมโชต ิ

อาจารย์กฤษดา  รตันางกูร 
43 โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแนวคิดจากทฤษฎีโลก

คู่ขนาน 
นายสณัหณณัฏฐ์  แตงจั่น 

อาจารย์กฤษดา  รตันางกูร 
44 การออกแบบชุดปาร์ตี้แวร์ส าหรับสุภาพสตรีจากผ้าไหม บ้านไทร

งาม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภมู ิ
นางสาวปวีณา  ช่อสุวรรณ ์

อาจารยส์ัมภาษณ์  สุวรรณศีรี 
45 การศึกษาลวดลายผ้าทอกะเหรี่ยงหมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัด

สุพรรณบุรเีพื่อการออกแบบผลิตภัณฑส์ิ่งทอ 
นางสาวบุศราวดี  พุม่พวง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  คลา้ยจอ้ย 

อาจารย์ศรัณย์ จันทร์แก้ว 
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รำยช่ือผลงำนวิจัยนิทรรศกำรผลงำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษำ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 (ต่อ) 

ล ำดับ ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 
คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (ต่อ) 

46 การศึกษาเส้นด้ายสับปะรดผสมฝา้ยย้อมสีธรรมชาติเพื่องานออกแบบ
ผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 

นางสาวพรรนภิา  ช่วยเกิด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  คล้ายจ้อย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ ์ 
อริยะเครือ 

47 การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์สิ่งทอด้วยเทคนิคการพิมพ์ เส้นด้าย
ยืนแบบซิลคส์กรีนจากสีธรรมชาต ิ

นางสาวสุนิษา  แสงบุญ 

ผศ.จรญู  คล้ายจ้อย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ ์ 
อริยะเครือ 

48 การศึกษาเส้นใยปอกระเจาทอผสมเส้นใยธรรมชาตเิพื่อการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

นางสาวณัฐพร  ยุทธชัยสันต ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ ์ 
อริยะเครือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  คล้ายจ้อย 
49 การศึกษาเส้นใยปอทะเลเพื่อพัฒนาผลติภณัฑ ์ นางสาวฐิติญา  ปานราม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติศักดิ์   
อริยะเครือ 

อาจารย์ทวีศักดิ ์ สาสงเคราะห ์
50 การออกแบบและพัฒนาสิ่งทอด้วยเทคนิคการปักของชาวไทยทรงด า 

จังหวัดสุพรรณบรุ ี                                    
นางสาวภัทรร์วี  พิรุฬห์รัตนากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ร.กิตติศักดิ ์ 
อริยะเครือ 

อาจารย์ศรัณย ์ จันทร์แก้ว 
51 การศึกษาสีย้อมธรรมชาติจากฝักคูนเพื่อพัฒนาผลติภณัฑ์สิ่งทอที่

สามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต 
นางสาวนันทิตา  ศรีปร ุ

อาจารย์ศรัณย ์ จันทร์แก้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  คล้ายจ้อย 
52 อุปกรณ์ปผู้าแบบถอดประกอบ นายไตรรักษ์   มณีมาศ 

นายธีรศักดิ ์   สีแสง 

นายสิทธิพงษ ์  พิสาชัย 

อาจารย์พจนา  นูมหันต์ 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ 

53 โครงการศึกษาและพัฒนากระดาษจากผักตบชวาสู่การสร้างสรรคเ์ป็น
บรรจภุัณฑส์ าหรับผลิตภัณฑผ์้าร้านงามจั๊ดนัก ตลาดคลองลัดมะยม 

นางสาวนันทภัค พัฒธวี 

อาจารย์ธาน ี สุคนธะชาต ิ
54 โครงการศึกษาและออกแบบบรรจภุัณฑ์จากเปลือกถั่วลิสง กรณีศึกษา

ผลิตภณัฑ์ไวน ์
นายเบญจพล ศรีสันตสิุข 

อาจารย์ทินวงษ ์ รักอิสสระกุล 
55 โครงการออกแบบพัฒนาบรรจุภณัฑ์ส าหรับตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ 

จังหวัดอ่างทอง 
นางสาวนันทนา สุขจิตต ์

อาจารย์ธาน ี สุคนธะชาต ิ
56 โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑจ์ากไม้อัดทานตะวัน ส าหรบั

ผลิตภณัฑ์สปาน้ ามันนวดตัวดอกทานตะวันของร้านสมุนไพรสุภมาศ 
นางสาวกมลา ชีวะประภานันท ์

อาจารย์ธัญญธร  อินทร์ท่าฉาง 
57 โครงการศึกษาและพัฒนาบรรจภุณัฑ ์ส าหรับผลิตภณัฑ์ยาต ารบัศิรริาช 

ให้สอดคล้องกับการรับรู้ของผู้บริโภค 
นางสาวลลีานุช นวลยงค ์

อาจารย์ธาน ี สุคนธะชาต ิ
58 โครงการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑจ์ักรยานวิบาก นายกิตติคณุ บุญปกครอง 

อาจารย์ทินวงษ ์ รักอิสสระกุล 
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รำยช่ือผลงำนวิจัยนิทรรศกำรผลงำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษำ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 (ต่อ) 

 

  

ล ำดับ ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ (ต่อ) 

59 โครงการออกแบบพัฒนาบรรจุภณัฑ์ส าหรับอคเูลเล่ นายสุธีวัส วจีพลก าแหง 

อาจารย์ชูเกียรต ิ อนันต์เวทยานนท ์
60 โครงการศึกษาและพัฒนาบรรจภุณัฑ์แบรนด์เสื้อผ้า โคโค่ เซล่า ด้วย

เทคนิค การออกแบบเป็นกล่องของขวัญ 
นางสาวพัชรินทร์ นงนุช 

อาจารย์ธัญญธร  อินทร์ท่าฉาง 
61 โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุดหมากรุกหินอ่อนของกลุ่ม

หัตถกรรมหินอ่อนพ่อบ้านแม่บ้านหนองกระโดน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค ์

นายณพล เฉยปัญญา 

อาจารย์ทินวงษ ์ รักอิสสระกุล 

62 โครงการออกแบบและพัฒนาชุดภาชนะรับประทานอาหารสถาน
สงเคราะห์ส าหรับผู้สูงอายุบ้านบางแค 

นายกิตติชัย  ภาคีธรรม 

อาจารย์กิ่งกาญจน ์ พิจักขณา 
63 โครงการศึกษาและพัฒนาผลติภณัฑ์ของที่ระลึกส าหรับอุทยานสัตว์น้ า

กรณีศึกษา : ของที่ระลึกส าหรับอุทยานสัตว์น้ าสยามโอเซี่ยนเวิลด ์
นายวิภาส  วงศ์สุวรรณ 

อาจารย์กิ่งกาญจน ์ พิจักขณา 
64 โครงการออกแบบโซฟายาวเพื่อการพักผ่อนและท ากิจกรรมดนตรี

บ าบัดส าหรับหญิงตั้งครรภ ์
นายอภิชัย  จันทร์ด า 

อาจารย์ยุวด ี พรธาราพงศ์ 
65 โครงการศึกษาและพัฒนาอุปกรณก์ายภาพบ าบัดกรณศีึกษา : อุปกรณ์

กายภาพบ าบัดส าหรับผูเ้ป็นอัมพฤกษ์อัมพาตช่วงล่าง 
นางสาวกรรณิการ ์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ 

อาจารย์พีรัฐ  ลิมปาภรณ ์
66 โครงการออกแบบและพัฒนาถังขยะสาธารณะเพื่อส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวกรณีศึกษา : ตลาดนัดสวนจตุจักร 
นายณัฐภัทร  รังสิยานนท์ 

อาจารย์พีรัฐ  ลิมปาภรณ ์
67 โครงการศึกษาและพัฒนาผลติภณัฑ์ที่เก็บของติดผนังส าหรับตกแต่ง

ภายในบ้านพักอาศัยขนาดกลาง 
นายมนต์ชัย  พิศเพียงจันทร ์

อาจารย์ศรัญญ ู สว่างเมฆ 
68 โครงการออกแบบเตาชีวมวลส าหรับผู้ประกอบการขนมไทย นายวิทยา เขียวทอง 

อาจารย์ดรุณรัตน ์ พิกุลทอง 
69 โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ของเล่น เพื่อเสริมสร้างสมาธิ 

ส าหรับเด็กอายุ 6-9 ปี 
นายนฤเบศ  เกษมญาต ิ

อาจารยส์ันต ิ กมลนรากิจ 
70 ผลงานออกแบบบรรจุภณัฑ ์ นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 

อาจารย์ทินวงษ์  รักอิสสระกุล 
71 ผลงานออกแบบสถาปตัยกรรม นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 

อาจารย์ทินวงษ์  รักอิสสระกุล 
72 ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 

อาจารย์ทินวงษ์  รักอิสสระกุล 
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2. กำรเสวนำทำงวิชำกำร ประกอบด้วย 

2.1 การเสวนาเรื่องการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ    
1. คุณวิเชียร  เอมประเสริฐสุข 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
2. คุณมนตรี  บุญสิทธิ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ยูไนเต็ด กรุ๊ป จ ากัด 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์  วิสุทธิพงศ์   

ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายครัวการบินบริษัท การบินไทย  
จ ากัด (มหาชน) 

4. ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือ เอส.วี.พี. กรุ๊ป 
5. รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สวุรรณเวช 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร 
ผู้ด าเนินการเสวนา 

2.2 การเสวนาเรื่องการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาเพ่ือมุ่งสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร  วาริทสวัสดิ์ หล่อทองค า 

ผู้แทนส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
2. ดร.กันต์  วีระกันต์  ผู้แทนส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
3. คุณพงศ์ภรณ์ อนุสกุลโรจน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนตั้งตัวได้ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ วัฒกีก าธร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร 
ผู้ด าเนินการเสวนา 
 

3. กำรสำธิตผลงำนผลิตภัณฑ์ของนักศึกษำ จ ำนวน 4 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1  การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้จากซังข้าว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 2  การประดิษฐ์พานพุ่มจากผ้าลายไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 3  การศึกษาโครงสร้างและการออกแบบรถขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้า  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 4  การศึกษาและพัฒนากระดาษจากผักตบชวาสู่การสร้างสรรค์ 

 เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าร้านงามจั๊ดนัก ตลาดคลองลัดมะยม 
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4. กำรประกวดผลงำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษำ มีผลงำนที่ได้รับรำงวัล ดังนี้ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 16 ผลงาน 
รำงวัล ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน หน่วยงำน 

ระดับดีเด่น 
1. พานพุ่มจากผ้าลายไทย นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 

สาขาวิชาการบรหิารธรุกิจ 
คหกรรมศาสตร ์

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 

ระดับดีมาก 

2. การประดิษฐ์มาลัยคล้องมือ 
จากกระดาษฟางข้าว 

นางสาวอังคณา  แสนสนุก 
 

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 

3. การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้จากซัง
ข้าว 

นางสาวสุกัญญา  ชอบส าโรง 
 

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 

4. การศึกษาระดับความดันลมยาง
และปริมาตรกระบะ ที่ส่งผลต่ออัตรา
สิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 

นายวัชระ สงสนธ ิ
นายประภาส เพ็งภู ่

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5. การศึกษาโครงสร้างและการ
ออกแบบรถขับเคลื่อนด้วย
กระแสไฟฟ้า 

นายณัฐพล   มลูแก่น 
นายชนะ  เลียบใย 

นายพิสิษฐ์  แจ่มวิถีเลศิ 
นายจิรายุ   สายยนต ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6. การเตรียมสีผงจากสีย้อม
ธรรมชาติ 

นางสาวปรางทิพย์  วงค์แก้ว 
นางสาวอภิสรา  บุญญาหาร 

นางสาวผกายพร  วรรณจันทร ์
นางสาวอริศรา  หริัณย์ภิญโญภาศ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

7. อุปกรณ์ปูผ้าแบบถอดประกอบ นายไตรรักษ์   มณมีาศ 
นายธีรศักดิ์    สีแสง 

นายสิทธิพงษ์   พิสาชัย 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

ระดับด ี

8. การศึกษาคุณภาพน้ าคลองเปรม
ประชากรเพื่อน าไปสู่การบรหิาร
จัดการน้ า 

นางสาวอัจฉราภรณ์     ศุกระศร 
นางสาวนนทวร      สอนจันทร์ 
นายพัฒน์ธนสรณ์     เพียรสว่าง 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

9. การศึกษากลไกการบ าบดั
สารอินทรีย์ในน้ าเสียชุมชน 
ด้วยตะกอนดิน 

นางสาวเจนจิตราพร   จินะสาม 
นางสาววรางคณา   นาไชยลาน 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

10. ระบบการจัดการรูปภาพ
ออนไลน ์

นางสาวณันฐิยา  จันทร์แก้ว 
นางสาวณัฏฐา  ปิ่นประดบั 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

11. การศึกษาลักษณะจานเบรก 
แบบตรง/แบบกลับท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการสั่นสะเทือน 

นายเทียนชัย  การเกต ุ
นายณัฐวุฒิ     พางาม 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 16 ผลงาน (ต่อ) 
รำงวัล ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน หน่วยงำน 

ระดับด ี

12. การศึกษาผลกระทบของจาน
เบรกแบบตรงและแบบกลับท่ีมผีล
ต่อระยะทางการเบรก 

นายณัฐพงษ์   น้อยเช่ือม  
นายทศพล   อนุตรานุสรณ ์

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

13. การศึกษาสัดส่วนแรงเบรกท่ี
ส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์ 

นายปฐวี   ภาคาเดช        
นายชูศักดิ์   วงษ์สถิต 
นายอิทธิกร  บุตรครอง 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

14. การศึกษาและพัฒนากระดาษ
จากผักตบชวาสู่การสร้างสรรคเ์ปน็
บรรจภุัณฑส์ าหรับผลิตภัณฑผ์้า 
ร้านงามจั๊ดนัก ตลาดคลองลดั
มะยม 

นางสาวนันทภัค พัฒธว ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

15. การศึกษาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์จากเปลือกถั่วลิสง กรณีศึกษา
ผลิตภณัฑ์ไวน ์

นายเบญจพล ศรสีันตสิุข คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ 

16. ผลงานออกแบบบรรจภุัณฑ ์ นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4  
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ 

 
สาขาสังคมศาสตร์ จ านวน 4 ผลงาน 

รำงวัล ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน หน่วยงำน 

ระดับดีเด่น 

1. การออกแบบเครื่องแต่งกายโดย
ได้รับแรงบันดาลใจ 
จากสถาปัตยกรรมรูปแบบ
อัลกอริธึมของ ไมเคลิ แฮนสเม
เยอร ์

นางสาวปาลติา รชตกุลภรณ์   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

2. การพัฒนาเสื้อผ้าบุรุษจากผ้า
มัดหมีล่ายสร้อยดอกหมาก 
จังหวัดมหาสารคาม 

นายณัฏฐพันธ์   หิรญัเรือง   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

3. การออกแบบเครื่องแต่งกาย
สุภาพสตรรีูปแบบปาร์ตี้แวร ์
โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก 
ปลาคาร์พโชวา ซันโชกุ 

นายภวดล   แก้วมณ ี  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

4. การออกแบบชุดราตรสี าหรับ
สุภาพสตร ีกรณีศึกษาจาก
ภาพยนตรเ์รื่อง คลโีอพัตรา ปี 
1963 

นายภุชงค์   คุณฉงวน   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 
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5. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัด 

การประเมินความพึงพอใจต่อการจัด นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 (1st Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
Innovation and Technology Exhibition) วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน 
Eden 1 ผลการประเมิน ดังนี้   
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตำรำงท่ี 1 ตารางจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามสถานภาพ 
 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
บุคลากร มทร.พระนคร  82 36.12 
นักศึกษา มทร.พระนคร   98 43.17 
บุคคลทั่วไป 47 20.71 

รวม 227 100 
 
จำกตำรำงท่ี 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น นักศึกษา มทร.พระนคร จ านวน 98 คน คิดเป็น

ร้อยละ 43.17 บุคลากร มทร.พระนคร จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 36.12 และบุคคลทั่วไป จ านวน 47 คน   
คิดเป็นร้อยละ 20.71  

 
ตำรำงท่ี 2 ตารางจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 92 40.53 
หญิง 135 59.47 

รวม 227 100 
 
จำกตำรำงท่ี 2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 59.47 

และเพศชาย จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 40.53  
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ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดนิทรรศกำร  
 
ตำรำงท่ี 3 ตารางแสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจ  

 

ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดนิทรรศกำร  
ระดับควำมพึงพอใจ 

ร้อยละ 
 S.D. 

กำรแปล
ผล 

1. การประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ 81.60 4.08 0.63 มาก 
2. รูปแบบการจัดนิทรรศการ ความสวยงาม ความ

เหมาะสม 
84.00 4.20 0.64 มาก 

3. เนื้อหาสาระของผลงานที่น ามาจัดแสดง 84.80 4.24 0.66 มาก 
4. รูปแบบผลิตภัณฑ์ (ของจริง) ที่น ามาจัดแสดง 96.00 4.80 0.42 มากที่สุด 
5. การสาธิตผลงานผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา 86.00 4.30 0.57 มาก 
6. การให้ข้อมูลผลงานของนักศึกษา 82.20 4.11 0.63 มาก 
7. การเสวนา เรื่อง การจัดหลักสูตรและการเรียนการ

สอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
81.80 4.09 0.58 มาก 

8. การเสวนา เรื่อง การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของ
นักศึกษาเพ่ือมุ่งสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ 

83.00 4.15 0.56 มาก 

9. ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานนิทรรศการ 81.60 4.08 0.64 มาก 
10. การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 87.20 4.36 0.59 มาก 
11. สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก  

อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
85.40 4.27 0.69 มาก 

12. ระยะเวลาการจัดแสดงนิทรรศการ (1 วัน) 85.00 4.25 0.59 มาก 
13. ภาพรวมของงานนิทรรศการ 88.00 4.40 0.65 มาก 

 
จำกตำรำงที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ รูปแบบผลิตภัณฑ์ (ของจริง) ที่น ามาจัดแสดง 

สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 96.00 ( ̅= 4.80) รองลงมาภาพรวมของงานนิทรรศการการ คิดเป็นร้อยละ 88.00 ( ̅ = 4.40) 
การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 87.20 ( ̅ = 4.36) และการสาธิตผลงานผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 86.00 ( ̅ = 4.30) ตามล าดับ 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรจัดในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ หรือเพ่ิมระยะมากกว่า 1 วัน 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มากกว่านี้ 
3. ควรมีจุดเด่นของงานที่สามารถดึงดูดผู้ชมงานให้มากกว่านี้ 

 
  

x
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ตอนที่ 4 กำรจัดนิทรรศกำรนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษำในปีต่อไป 
 

ตำรำงท่ี 4 การจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษาในปีต่อไป 
(N=227) 

กำรจัดนิทรรศกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1. ไม่ควรจัด 
2. ควรจัดต่อเนื่อง  

0 
227 

0.00 
100.00 

รวม 227 100.00 
 
ตำรำงท่ี 5 เหตุผลที่ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 

(n=105) 
เหตุผลที่ควรจัดอย่ำงต่อเนื่อง  จ ำนวน (คน)  ร้อยละ 

1. บุคคลทั่วไปจะได้รู้จักมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
2. เป็นนิทรรศการที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3. เป็นการเผยแพร่ความรู้และผลงานสู่บุคคลทั่วไป 
4. เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
5. เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น 
6. เป็นเวทีการแสดงผลงานและความสามารถของนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริม
แนวคิดของนักศึกษา 

15 
10 
10 
10 
25 
35 

14.29 
9.52 
9.52 
9.52 
23.81 
33.34 

รวม 105 100.00 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 2 กำรน ำเสนอผลงำนของบุคลำกร ในกำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 

รำชมงคล ครั้งที่ 6 และกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งท่ี 5 
 

1. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ และนำนำชำติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

จ านวน 88 ผลงาน 1) ภาคบรรยาย จ านวน 24 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ  20 ผลงาน และระดับนานาชาติ 4 ผลงาน 
2) ภาคโปสเตอร์ จ านวน 64 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาต ิ52 ผลงาน และระดับนานาชาต ิ12 ผลงาน  
 

ตำรำง แสดงจ ำนวนผลงำนกำรประชุมวิชำกำร แยกตำมสำขำ 

สำขำ 
ระดับชำติ ระดับนำนำชำติ รวม 

บรรยำย โปสเตอร์ รวม บรรยำย โปสเตอร์ รวม 
เกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร  7 7  1 1 8 
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ์  3 3    3 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  4 4  8 8 12 
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 13 7 20  1 1 21 
ศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 7 20 27 4 2 6 33 
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  11 11    11 

รวม 20 52 72 4 12 16 88 
 

ตำรำง แสดงรำยชื่อผลงำนวิจัยและเจ้ำของผลงำน 
ภำคบรรยำย ระดับชำติ 

สำขำ นักวิจัย ผลงำน 
วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

ธีรภัทร  ทวีวงศ์  การศึกษาผลกระทบค่าความเข้มรงัสีแสงอาทิตย์ของแหล่งผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

วุฒิชัย  เกษ ี การออกแบบและสร้างเครื่องก าเนดิแรงดันไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง
ขนาด 30 kV  ด้วยวงจรอิเล็กโทรนิกส์ส าหรับใช้งานเป็นชุดสาธติใน
สถานศึกษา 

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

วุฒิชัย  เกษ ี การวิเคราะห์การกระจายตัวและความเครยีดสนามไฟฟ้า จากปัญหา
ความบกพร่องของขั้วต่อสายเคเบลิไฟฟ้าแรงสูง 115 kV ด้วยระเบยีบ
วิธีไฟไนต์อลิิเมนต ์

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

อานนท์ สิงห์เสถียร  การเปรยีบเทียบความเครียดสนามไฟฟ้าโพรงอากาศรูปทรงต่างๆ 
ภายในเนื้อฉนวนของสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงชนิดฉนวน XLPE ขนาด
พิกัดแรงดัน 115 kV  

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

อานนท์ สิงห์เสถียร  ผลกระทบค่าความเหนี่ยวน าแฝงของความต้านทานปรับหน้าคลื่น 
ของเครื่องก าเนิดแรงดันอิมพลัส์ฟา้ผ่า 1.2/50 us 

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

พลังวัชร์  แพ่งธีระสุขมัย  ออกแบบและสร้างอุปกรณผ์ลิตกระแสไฟฟ้าติดตั้งบนแพลอยน้ าและ
ทดสอบบริเวณลุ่มแม่น้ าแควน้อย จังหวัดกาญจนบรุ ี 

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

ประสงค ์ ก้านแก้ว  การเปรยีบเทียบวสัดุที่ใช้ท าแม่พิมพ์ฉีดที่ท าจากอลูมิเนยีมเกรด 
A7075กับ เหล็กเกรด P20 

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

ประเสริฐ  วิโรจน์ชีวัน เครื่องกะเทาะถั่วลิสง 
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ภำคบรรยำย ระดับชำติ (ต่อ) 
สำขำ นักวิจัย ผลงำน 

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

วุฒิชัย  เกษ ี การออกแบบและสร้างเครื่องก าเนดิสัญญาณรูปคลื่นแกว่งตาม
มาตรฐาน IEC 61000-4-12  

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

อานนท์  สิงห์เสถียร  การออกแบบและสร้างเครื่องก าเนดิสัญญาณรูปคลื่นผสม  

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

วรพงศ์  อุปการ  การปรับปรุงประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณวิทยดุ้วยระบบการ
ควบคุมการรับส่งสญัญาณวิทยุดจิติอล กรณีศึกษา : เหมืองแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

ผกามาศ  ชูสิทธ์ิ  การพัฒนาแผ่นใยไม้อัดซเีมนต์จากการประยุกต์ใช้เส้นใยธรรมชาติ
จากกากมะพร้าวและต้นข้าวโพด 

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

ปราโมทย ์ วีรานุกูล  การใช้น้ ายางธรรมชาติพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรตีบล็อกผสมเถ้า
ปาล์มน้ ามัน 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

กิจทวีสิน  วิชัยดิษฐ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาไทยเบื้องต้นเพื่อการ
สื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ปวีณา  จารุศริ ิ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ศึกษาเฉพาะกรณี
ชุมชนเทศบาลต าบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุร ี

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ณรงค ์ โพธิ์พฤกษานันท์ การพัฒนารูปแบบการเรยีนด้วยการท่องค าศัพท์ภาษาอาเซียนพื้นฐาน 
ในรายวิชาอาเซียนศึกษา 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

อรจิรา  ธรรมไชยางกูร การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาระเบียบวิธีวิจัย: กรณศีึกษานักศึกษา
คณะบริหารธรุกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

เกริกวุฒ ิ รังสีปัญญา การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมเีดีย เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นในการออกแบบแสงสว่าง 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

อ านาจ  เอี่ยมส าอาง การวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมที่ปรากฏในบทเพลง : ศึกษางาน
เพลงของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ทรงสิร ิ วิชิรานนท์ แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองดีของนักศึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ภำคโปสเตอร์ ระดับชำติ 

สำขำ นักวิจัย ผลงำน 
เกษตรศาสตร์และ
อุตสาหกรรมอาหาร 

จีระศักดิ ์ เอี่ยมอ่อง การพัฒนาปุ๋ยหมักจากกากตะกอนร่วมกับกาบกล้วย และกากตะกอน
ร่วมกับชานอ้อยเพื่อเพิ่มปรมิาณธาตุอาหารให้กับพืช 

เกษตรศาสตร์และ
อุตสาหกรรมอาหาร 

เกศรินทร ์ เพ็ชรรัตน ์ การพัฒนาผลิตภณัฑ์บราวนี่แช่แข็งจากกากถั่วเหลือง 

เกษตรศาสตร์และ
อุตสาหกรรมอาหาร 

เกศรินทร ์ เพ็ชรรัตน ์ การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารแปรรปูจากกากมะพร้าวท่ีเหลือใช้ 

เกษตรศาสตร์และ
อุตสาหกรรมอาหาร 

ศันสนีย ์ ทิมทอง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามแนวคิดอาหารพลังงานสด 

เกษตรศาสตร์และ
อุตสาหกรรมอาหาร 

ชมภูนุช  เผื่อนพิภพ การผลิตขนมขบเคี้ยวจากพืชสมุนไพรไทยพ้ืนบ้านด้วยเทคโนโลยี 
เอ็กซ์ทรูชั่น 

เกษตรศาสตร์และ
อุตสาหกรรมอาหาร 

อภิรัต ิ โสฬศ การพัฒนาแป้งปั้นจากเปลือกทุเรยีนส าหรับผลิตภณัฑ์ของที่ระลึก 
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ภำคโปสเตอร์ ระดับชำติ (ต่อ) 
สำขำ นักวิจัย ผลงำน 

เกษตรศาสตร์และ
อุตสาหกรรมอาหาร 

ดวงกมล  ตั้งสถิตพร การพัฒนาผลิตภณัฑไ์ส้กรอกหมูประเภทอิมัลชันรสชาติอาหารไทย 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร ์

ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห ์ การออกแบบลวดลายผ้าทอแบบรว่มสมัยเพื่อการประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอ ชุมชนทอผ้าวัดไผหู่ช้าง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร ์

อังคณา  แวซอเหาะ การค้นคืนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะศลิปศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร ์

กวิทธ์ิ  ศรีสมัฤทธ์ิ การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการองคค์วามรู้ของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

อรวรรณ  บุปผา  การพัฒนาต้นแบบตัวกรองสารตะกั่วปนเปื้อนในแหล่งน้ าท้ิงด้วยการ
ใช้เปลือกกล้วยและทรายไม่คดัขนาด 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ชฎาพร  หัตถบูรณ ์ การสกัดแยกพลาสติกและอลมูิเนยีมฟอยล์จากกล่องเครื่องดืม่ด้วย
กระบวนการทางชีวภาพ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

อารียา  บุตรฤทธิ ์ ประสิทธิภาพในการก าจัดน้ ามันและไขมันของน้ าเสียจากโรงอาหาร 
โดยใช้ไคโตซานจากเปลือกกุ้ง 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ผุสด ี ลีกระจ่าง  การพัฒนาเครื่องกรองก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  (H2S) เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของก๊าซชีวภาพในกระบวนการหมัก 

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

คมกฤช  พรหมศิลา แบบจ าลองการควบคมุเครื่องก าเนิดไฟฟ้าสามเฟสส าหรับควบคุม
แรงดันและก าลังไฟฟ้า 

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

ชิษณุพงศ์  คูประสิทธ์ิรตัน ์ การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับยานพาหนะขนาดเล็ก 

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

กาญจนา  ลือพงษ ์ การพัฒนาหม้อนึ่งแรงดันสูงเพื่อการสกัดสีและย้อมสีธรรมชาติ 

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

ทินวงษ์  รักอิสสระกลุ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวคดิการออกแบบบรรจภุัณฑ์อย่างเป็นสากล 

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

ธาน ี สุคนธะชาต ิ การทดสอบระบบการพิมพ์พ้ืนนูนบนกระดาษหตัถกรรมเพื่อเพ่ิม
มูลค่า และการใช้งานด้านบรรจภุณัฑ ์

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

ศรีสดุา  ภู่แย้ม การออกแบบห้องน้ าส าหรบัคนพิการทางการเห็น 

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

สาธิต  เหล่าวัฒนพงศ์ การศึกษาและพัฒนาแผ่นอัดวเีนียร์จากวัสดุขี้เลื่อยไมเ้พื่อการตกแต่ง
เฟอร์นิเจอร์ในท่ีพักอาศัย 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ศศิธร  ชูแก้ว การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมเีดียในรูปแบบกิจกรรมเสรมิ
การเรยีนรู ้เรื่อง ตัวต้านทานแบบคงที่ 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ลักขณา  จาตกานนท์ การเพิ่มมลูค่าเศษวัสดสุิ่งทอเป็นผลิตภณัฑเ์ครื่องใช้ในบ้านและของที่
ระลึก 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ดวงใจ  เขมวิรัตน ์ การศึกษาลักษณะความเป็นพลเมอืงดีของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ระวิวรรณ  ธรณ ี เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  



21 
 

 

ภำคโปสเตอร์ ระดับชำติ (ต่อ) 
สำขำ นักวิจัย ผลงำน 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

กรณ์พงศ ์ ทองศรี การศึกษาและพัฒนาผลิตภณัฑ์จากกระบวน การผลิตของตกแต่งเพือ่
ลดกลิ่นอับช้ืนภายใน บ้านจากผงถ่านไม้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาสารภี 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวดัสระแก้ว 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

กรณ์พงศ ์ ทองศรี การศึกษาและพัฒนาผลิตภณัฑ์จากกระบวน การผลิตของตกแต่งบ้าน
จากวัชพืชเถาวัลย์และต้นไมยราบยักษ์ กลุ่มหมู่บ้านแปรรูปเพื่อการ
ผลิตบ้านหนองคีม  อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุร ี

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคตติ่อการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ฉัตรฤด ี สุบรรณ ณ อยุธยา ความต้องการการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

วิมลพรรณ  อาภาเวท ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับขา่วสารกับพฤติกรรมจิตอาสาของ
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

สุค ี ศิริวงศ์พากร การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่มีความสมัพันธ์กับ
ความสามารถในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

บุญธรรม  พรเจรญิ ความต้องการบณัฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้า
ท างานของ สถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ใบเฟิร์น  วงษ์บัวงาม การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโครงการที่ได้รับรางวัล
จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการ 
เกษตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

เสาวณีย ์ อารีจงเจริญ การศึกษาลวดลายผ้าทอโบราณของชนชาติลาวครั่ง  บ้านโคกหม้อ  
จังหวัดอุทัยธาน ี

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

สนทยา  เขมวิรตัน ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ชฎาพร  จีนชาวนา การปรับทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อประเทศสมาชิกอาเซยีนโดย
วิธีการทางประวัติศาสตร ์

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

พรพิไล  เติมสินสวัสดิ ์ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษา อังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ผ่องพรรณ  จันทร์กระจา่ง การพัฒนาการเขียนบรรณานุกรมออนไลน์โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

นิอร  ดาวเจรญิพร การประเมินความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจ  ของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรยีนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของวิชาการจัดดอกไม ้

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

นพมณ ี ฤทธิกุลสิทธิชัย การศึกษาความฉลาดทางอารมณข์องนักศึกษาปริญญาตรีคณะศลิป
ศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

วัชระ  โพธิสรณ ์ การออกแบบเนื้อหาบทเรยีนและการสร้างสื่อการสอนเกี่ยวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส าหรับวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ 

เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ 

ธัญรด ี โตเผือก ต้นทุนการจัดการขยะมูลฝอย  กรณีศึกษา  เทศบาลนครอ้อมน้อย 

เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ 

นุชาวดี  แซ่ตั้น ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร  ในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน พ.ศ. 2558 
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ภำคโปสเตอร์ ระดับชำติ (ต่อ) 
สำขำ นักวิจัย ผลงำน 

เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ 

สุวด ี ประดับ การพัฒนาผ้าบาติกเพื่อผลิตภัณฑข์องที่ระลึกส าหรับกลุม่อาชีพ
สหกรณ์ศิลปประดิษฐ์เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ 

เสาวลักษณ ์ คงคาฉุยฉาย การแปรรปูผ้าขาวมา้เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทกระเป๋าเพื่อจ าหนา่ยเปน็
สินค้า OTOP 

เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ 

ดวงใจ  เขมวิรัตน ์ ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการออม : กรณีศึกษาชุมชนพระยา
ประสิทธ์ิ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 

เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ 

พีรญา  เชตุพงษ ์ การบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา : อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวดัสมุทรสาคร 

เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ 

กัญญุมา  ญาณวิโรจน ์ การพัฒนาและแปรรูปเครื่องแต่งกายและส่วนประกอบการแต่งกาย
จากผ้าทอกะเหรี่ยง 

เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ 

ดวงใจ  เขมวิรัตน ์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตร ีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ 

สนทยา  เขมวิรตัน ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร กลุ่ม
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ 

สนทยา  เขมวิรตัน ์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตร ีในคณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร 

เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ 

มาเรียม  นะม ิ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการแบบ green logistics ในธุรกิจ
การขนส่งทางบกในประเทศไทย  

 

ภำคบรรยำย ระดับนำนำชำติ 
สำขำ นักวิจัย ผลงำน 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

Kingkarn  Pijukkana A Study of the Packaging Design Factors Influencing  
Sustainable Environment: A Case Study on the Usage of 
Colors and Packaging Materials for Sustainable Packaging, 
Indicating its Function 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

Supoj  Prompayuk Factor Determining Physical Environment Conveying Sense 
of Place, Safety and Quality of Life:  A Case Study on 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

Suwanna  Klomjit Using Oral Reading to Self to Improve Oral Fluency of EFL 
Learners  

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

Nudchanard  Pongput Comparing blended learning with traditional approaches 
of professional teacher and knowledge management for 
teaching license applicants    
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ภำคโปสเตอร์ ระดับนำนำชำติ 
สำขำ นักวิจัย ผลงำน 

เกษตรศาสตร์และ
อุตสาหกรรมอาหาร 

Duongruitai  Nicomrat Application of Biofertilizers of Fermented Sludge Mixed 
with Banana Pulps and Soybean Meal on the Growth of 
Flowering Plants 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

Prayuth  Suwansri  Awareness and Behavior on Mobile Phone Hazardous 
Waste Management: A Case Study of Youth in Bangkok 
Metropolitan  

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

Duongruitai  Nicomrat  A Reliable Homemade Tissue Culture Protocol for 
Dendrobium Orchid Cultivation 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

Duongruitai  Nicomrat  Antimicrobial Activity and Characteristics of Chitosan  
Extracted from Shrimp-shell Wastes for Future  Application 
in Aquaculture Feeding 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

Wilaiwan  Leenakul  Effects of NiO Nanoparticles on Physical and Mechanical 
Properties of  BNKT lead-free ceramics 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

Chatchawal  Sripakdee  The Investigation of Four-Wave Mixing Correlation of 
Entangled Photon within a Fiber Ring Resonator by Using 
Squeezed State Representation 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

Varinthorn  Boonyaroj  Evaluation the physico-chemical properties of Surface 
water and sediment: A case study of Khlong Prem 
Prachakorn, Thailand 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

Woravith Chansuvarn  Adsorption of Pb(II) from Aqueous Solution using an 
Autoclaved Aerated Concrete 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

Udomdeja  Polyium  Fuel Energy from Sisal Residue 

วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั 

Sumrerng  Rukzon Use of waste ash from industrial by-product as a plastering 
material  

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

Chantana  Papattha Media exposure towards Social Responsibility in the 
Students at Government Universities in Bangkok 
Metropolitan 

ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

Arunee  Arunreung English Language Learning Styles of Liberal Arts Students,  
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

 

ผลกำรประกวดกำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ (ระดับชำติ) 
รำงวัล สำขำ ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

ดีเด่น เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ 

การพัฒนาผ้าบาติกเพื่อผลิตภัณฑข์องที่ระลึก
ส าหรับกลุ่มอาชีพสหกรณศ์ิลปประดิษฐ์เกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

อาจารยส์ุวดี   ประดับ  และคณะ 

ดีมาก เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ 

การแปรรปูผ้าขาวมา้เป็นผลิตภณัฑ์ประเภท
กระเป๋าเพื่อจ าหน่ายเป็นสินค้า OTOP 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ ์ คงคาฉุยฉาย  
และคณะ  

ด ี ศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมเีดียใน
รูปแบบกิจกรรมเสรมิการเรียนรู ้เรื่อง ตัว
ต้านทานแบบคงที ่

อาจารย์ศศิธร   ชูแก้ว  และคณะ 
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2. กำรจัดแสดงนิทรรศกำรผลกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดแสดงนิทรรศการผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
จ านวน 19 ผลงาน จาก 3 คณะ 1 สถาบัน  ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 6 ผลงาน คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จ านวน 11 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน  
1 ผลงาน  และสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 1 ผลงาน โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ นวัตกรรมและผลงานวิจัย
กล้วยครบวงจร และ นวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งทอ  

 

รำยช่ือผลงำนกำรจัดแสดงนิทรรศกำรผลกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
ล ำดับที่ ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์  

1 แป้งกล้วย รองศาสตราจารย์วลัย หุตะโกวิท  
ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงแข สุขโข 

2 ขนมไทยจากแป้งกล้วย อาจารย์วไลภรณ ์ สุทธา 
3 การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารเช้าส าเร็จรูปจากแป้งกล้วยด้วย

เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน 
อาจารย์ชมพูนุช เผื่อนพิภพ 
อาจารย์มานติย ์ แก้ววงษ์ศิริ  
อาจารยส์ุธ ี จันทราภาขจ ี
อาจารย์ปรัชญา  แพมงคล 

4 การพัฒนาผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอาหาร
จากกล้วย 

อาจารย์ชมพูนุช เผื่อนพิภพ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร ์ กี่อาริโย   
อาจารย์เกศรินทร ์ เพชรรัตน ์  
อาจารย์นพพร สกุลยืนยงสุข   
อาจารย์ดวงกมล ตั้งสถิตพร   
อาจารย์ดวงรตัน ์ แซ่ตั้ง 

5 การพัฒนาบรรจุภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยกล้วยส าหรับบรรจุ
ผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูป 

รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า   
อาจารย์ชมพูนุช เผื่อนพิภพ   
อาจารย์ดวงกมล ตั้งสถิตพร   
อาจารย์อัชชา ศิริพันธุ ์
อาจารย์ประพาฬภรณ ์ ธีรมงคล  

6 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เส้นใยกล้วยเชิงอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์บุษรา  สร้อยระย้า   
อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง  
อาจารย์อัชชา ศิริพันธุ ์
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รำยช่ือผลงำนกำรจัดแสดงนิทรรศกำรผลกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม (ต่อ) 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 

คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

1 การพัฒนาและแปรรูปเครื่องแต่งกายและส่วนประกอบการแต่งกายจาก
ผ้าทอกะเหรี่ยง  

อาจารย์กัญญุมา  ญาณวิโรจน ์

2 การควบคุมการย้อมสีธรรมชาติและพัฒนาประยุกต์กับลายทอกะเหรีย่ง อาจารย์กัญญุมา  ญาณวิโรจน ์

3 การพัฒนาผลิตภณัฑส์ิ่งทอจากเสน้ใยตะไคร้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์  อารีจงเจรญิ 
และคณะ 

4 การศึกษารูปแบบการรับอิทธิพลทางแฟช่ันจากประเทศเกาหลีของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

อาจารย์ก้องเกียรต ิ มหาอินทร ์

5 การพัฒนาหม้อนึ่งแรงดันสูงเพื่อการสกัดสีและย้อมสีธรรมชาติ ดร.กาญจนา ลือพงษ ์ และคณะ 

6 การพิมพ์สีธรรมชาตจิากเปลือกลกูจากแห้ง ดร.กาญจนา  ลือพงษ ์ และคณะ 

7 การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากผ้าขาวมา้โดยใช้แนวคิดภมูิปัญญาท้องถิ่นกับ
แนวคิด การออกแบบแฟช่ัน เพื่อพัฒนาอาชีพ ผลิตภณัฑ์ชุมชน อ าเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

อาจารย์จรัสพิมพ์  วังเย็น 

8 การออกแบบเครื่องแต่งกายบรุุษสตรีโดยใช้ผ้ากาบบัวเอกลักษณ์
หัตถกรรมสิ่งทอพื้นถิ่นของจังหวัดอุบลราชธาน ี

อาจารย์กฤษดา รัตนางกูร 

9 การออกแบบและพัฒนาเสื้อผา้จากผ้าทอพ้ืนเมืองไทยทรงด า อ าเภอเขา
ย้อย จังหวัดเพชรบุร ี 

นางสาวฐิติมา  พุทธบูชา 

10 การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยแจ๊คการ์ด 
(JACQUARD) เพื่อพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชนเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ ์ อริยะเครือ 

11 การพัฒนาผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองด้วยอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยนืท่ี
ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่อัตโนมัต ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ ์ อริยะเครือ 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  

1 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยเพื่อส่งเสริมอาชีพ
ในจังหวัดปัตตาน ี

อาจารย์อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล 
อาจารย์ยุวด ี พรธาราพงศ ์ 
อาจารย์มยุร ี เรืองสมบตั ิ
อาจารยส์ันต ิ กมลนรากจิ 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  

1 ขนมอบจากแป้งกล้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุามาศ พีรพัชระ 

 
3. กำรประกวดผลงำนกำรประชุมวิชำกำรและกำรจัดนิทรรศกำร 

ผลการประกวดการน าเสนอผลงานภาคนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับ “รำงวัลดีมำก”  
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4. กำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดนิทรรศกำรผลกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

ตำรำงท่ี 1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ ำแนกตำมเพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 108 38.03 
หญิง 176 61.97 
รวม 284 100 

 

จากตารางที่ 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 61.97 
และเพศชาย จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 38.03  
 

ตำรำงที่ 2 แสดงร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมพึงพอใจ  

ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดนิทรรศกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

ร้อยละ x  S.D. กำรแปลผล 
1. รูปแบบการจัดนิทรรศการ ความสวยงาม ความเหมาะสม 89.00 4.45 0.66 ดี 
2. เนื้อหาสาระของผลงานที่น ามาจัดแสดง 90.40 4.52 0.62 ดีมาก 
3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ (ของจริง) ที่น ามาจัดแสดง 90.00 4.50 0.64 ดี 
4. การสาธิตผลงานผลิตภัณฑ์ประจ าบูธ 89.20 4.46 0.64 ดี 
5. การให้ข้อมูลผลงานของเจ้าหน้าที่ประจ าบูธ 91.20 4.56 0.62 ดีมาก 
6. ความรู้ที่ได้จากการเข้าชมบูธผลงานนิทรรศการของ          

มทร.พระนคร 
91.20 4.56 0.62 ดีมาก 

7. การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 90.40 4.52 0.62 ดีมาก 
8. ภาพรวมของงานนิทรรศการ 90.80 4.54 0.60 ดีมาก 

 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ ความรู้ที่ได้จากการเข้าชมบูธผลงานนิทรรศการ
ของ มทร.พระนคร และ การให้ข้อมูลผลงานของเจ้าหน้าที่ประจ าบูธ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 91.20 ( x  = 4.56) 
รองลงมาภาพรวมของงานนิทรรศการการ คิดเป็นร้อยละ 90.80 ( x  = 4.54) การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
และ เนื้อหาสาระของผลงานที่น ามาจัดแสดง คิดเป็นร้อยละ 90.40 ( x  = 4.52) ตามล าดับ 

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
กำรด ำเนินงำน ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

จ านวนผลงาน 50 107 
จ านวนผู้เข้าชมผลงาน 100 284 
ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ร้อยละ 90.80 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาในนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ของนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
จากแนวคิด คนรุ่นใหม่”  

 
 
 
 
 

  



 

พิธีเปิดงาน 
                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ผลงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ผลงานเด่น 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  



 

การสาธิตผลงานผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

การเสวนาทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

พิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดีเด่น และพิธีปิดงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอผลงานของบุคลากร ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที ่5 หัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน” 
 

 

 

 



 

 ภาพกิจกรรมพิธีเปิด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ภาพกิจกรรมการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

ภาพกิจกรรมการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 ภาพกิจกรรมการน าเสนอผลงานภาคนิทรรศวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 ภาพกิจกรรมการน าเสนอผลงานภาคนิทรรศวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอโครงการ 
โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๖ 

และการประชมุวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๕ 
 

 

 

 

 





































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาในนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ของนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
จากแนวคิด คนรุ่นใหม่”  
 

 

 

  



















 

หน่วยงานสนับสนุน 
1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
2. สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอมินัล จ ากัด  
4. บริษัท ไทย ออโต้ ทูลส์ แอนด์ ดาย จ ากัด 
5. บริษัท ยูไนเต็ด กรุ๊ป จ ากัด 
6. บริษัท ดีมาร์ค เทรดดิ้ง จ ากัด  
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
8. คลินิคเทคโนโลยี 
9. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอผลงานของบุคลากร ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที ่5 หัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน” 
 

 

 

 

















 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการ 



 

ก ำหนดกำร 
กำรจัดนิทรรศกำรนวัตกรรม และเทคโนโลยีของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คร้ังที่ 1 

หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจำกแนวคิดคนรุ่นใหม่” 
2๕  เมษำยน  2557 

ณ ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Eden 1 
 

เวลำ กิจกรรมบนเวท ี กิจกรรมใน โซน Eden 1 
10.๐0-11.00 น.  ลงทะเบียน 
11.00-11.๓0 น.  พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์   

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร 
- นิทรรศการนวัตกรรม 
และเทคโนโลย ีของ
นักศึกษา  
มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 
- การพิจารณาผลงาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ของนักศึกษา 

11.๓0-1๒.30 น. สาธิตผลงานผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา (กลุ่มที่ 1-2) 
12.30-14.30 น. การเสวนาเรื่องการจดัหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อผลิตบณัฑตินัก

ปฏิบัติ โดย    
1. คุณวิเชียร  เอมประเสริฐสุข 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
๒. คุณมนตรี  บญุสิทธ์ิ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ยไูนเตด็ กรุ๊ป จ ากัด 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ ์ วิสุทธพิงศ์   
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายครัวการบิน  
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
๔. ดร.วไิลลักษณ์  สกุลภักด ี
ประธานกรรมการผู้จดัการ บริษัทในเครือ เอส.วี.พี. กรุ๊ป 
5. รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร 
ผู้ด าเนินการเสวนา 

14.30-15.30 น. สาธิตผลงานผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา (กลุ่มที่ 3-4) 
15.30-17.30 น. การเสวนาเรื่องการส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม ของนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่

บัณฑิตนักปฏิบัติ โดย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร  วาริทสวัสดิ์ หล่อทองค า ผู้แทน
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 
2. คุณกันต์  วีระกันต์  ผู้แทนส านกังานนวัตกรรมแห่งชาต ิ
3. คุณพงศ์ภรณ์ อนสุกุลโรจน ์ ผู้เช่ียวชาญด้านกองทุนตั้งตัวได ้
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ วฒักีก าธร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ  สวุรรณเวช 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ ์มทร.พระนคร 
ผู้ด าเนินการเสวนา 

17.30-18.30 น. พิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรม และเทคโนโลยีดีเด่น และปิดงาน โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร 

 



 

ก าหนดการ 
 การประช ุมวิชาการระดับชาติมหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร ั้งท่ี 6 (6th RMUTNC)  

และการประช ุมวิชาการระดับนานาชาติมหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร ั้งท ี่ 5 (5th RMUTIC) 
“เทคโนโลยีและนวัตกรรมส ู่อาเซ ียน”  

“Technology and Innovation towards  ASEAN” ระหว ่างว ันที ่23 - 25 กรกฎาคม 2557 
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลส ุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 

อำเภอพระนครศร ีอยุธยา จ ังหว ัดพระนครศร ีอยุธยา 
วันพ ุธที ่23 กรกฎาคม 2557 

 

ภาคเช้า กจิกรรม ช ั้น 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 2 

09.00 - 09.15 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายวทิยา  ผ ิวผ ่อง ผ ู้ว่าราชการจังหวดพระนครศรีอยุธยา 10 

09.15 - 09.30 น. พิธ ีเปิด 
ประธานพ ิธีเปิด โดย นายมีชัย ฤช ุพนัธุ ์ นายกสภามหาวทิยาล ัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลส ุวรรณภูม ิ
กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา 
อธ ิการบด ีมหาวิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลส ุวรรณภ ูมิ 

10 

09.30-10.30 น. บรรยายพิเศษ เร ื่อง “การวิจัยและพ ัฒนาของมหาวิทยาลัยเพ  ่อสังคม” 
โดย นายมีชัย ฤช ุพนัธุ์ นายกสภามหาวิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลส ุวรรณภ ูม ิ

10 

10.30 - 12.00 น. การเสวนา เร ื่อง “Technology and Innovation towards  ASEAN” 
โดย  1.  Assoc. Prof. Dr. Ing. Ir. Widodo Brontowiyono 

Director of Research and Community Service, 
Islamic University of Indonesia 

2.  Dr. Felomino V. Mamuad 
OIC Executive Director of Philippine Carabao Center (PCC) 

3.  Prof. Dr. Henry Ho-Hsien Chen 
Dean of the Office of International Affairs, 
National Pingtung University of Science and Technology, 
Taiwan 

4.  Assoc. Prof. Dr. Selomoney Palaniandy 
Dean of Faculty of Business and Accounting, 
Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL), Malaysia 

ผู้ด าเนินการเสวนา อาจารย์ผ ่องพรรณ สาคะรังค ์

10 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 8 
 
  



 

 

ภาคบ่าย กจิกรรม ช ั้น 

13.00 - 15.30 น. การเสวนา เร ื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฐานพฒันาสู่อาเซ ียน” 
ประเด็นการเสวนา 
1.  นโยบายด ้านวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและนวตักรรมของประเทศไทยส ู่อาเซียน 

โดย นายสมชาย เทยีมบญุประเสร ิฐ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี

2.  บทบาทของสถาบนัการศึกษาหน ุนเสร ิมภาคอ ุตสาหกรรมสู่อาเซยีน 
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กรีต ิกร  อดีตอธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล ้าธนบ ุรี 

3.  การค้าระหว่างอาเซียน  โดย  นายมนตรี  คงตระก ูลเทียน  
 รองประธานกรรมการ กลุ่มธ ุรกิจพืชครบวงจร เคร ือเจริญโภคภณัฑ ์
ผู้ด าเนินการเสวนา ดร.กฤษณพงศ ์ กีรต ิกร 

10 

15.30 – 17.00 น. น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร ์* 2 

09.30 - 16.00 น. กิจกรรมคู่ขนาน 
1. นิทรรศการวิจ ัย สิ่งประด ิษฐ นวัตกรรม  ของมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยรีาชมงคลทั้ง 9 แห่ง 

 

 

2 

2. นิทรรศการผลงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยรีาชมงคลส ุวรรณภูม ิ
3. การอบรมเชงิปฏิบัต ิการ 

1 

17.00 - 21.00 น. งานเล ี้ยงรับรอง ณ โรงแรมกร ุงศร ีริเวอร์  จังหว ัดพระนครศรีอยุธยา 
* นักว ิจัยต้องอยู่ประจ าโปสเตอร์ ระหว่างเวลา 15.30-17.00 น. เพือ่รอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

 
วันพฤหัสบดทีี ่24 กรกฎาคม 2557 

 

ภาคเช ้า กจิกรรม ช ั้น 

08.30 – 12.00 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยาย 3,4,5,6,9 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 8 

ภาคบ่าย กจิกรรม  

13.00 - 17.15 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยาย (ต่อ) 3,4,5,6,9 

09.00 - 16.00 น. กิจกรรมคู่ขนาน 
1.  นิทรรศการวจิ ัย สิ่งประด ิษฐ นวัตกรรม  ของมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 

 

 

2 

2.  นิทรรศการผลงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาล ัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลส ุวรรณภม ิ

3.  การอบรมเชงิปฏิบัต ิการ 

1 

17.15 - 18.00 น. มอบรางว ัลการนำเสนอผลงานและพิธีปิดการประช ุม 10 
 

 

วันศุกร ์ที ่25 กรกฎาคม 2557 
 

ภาคเช้า กจิกรรม 

08.00 - 12.00 น. ทัศนศึกษาในจังหว ัดพระนครศรีอยุธยา 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ภาคบ่าย กจิกรรม 

13.00 - 16.30 น. ทัศนศึกษาในจังหว ัดพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
พักรับประทานอาหารว ่าง เวลา 10.30 – 10.45 และ 14.30 – 14.45 น. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมนิ 
 

  



 

แบบประเมิน 
นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 

(1st Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Innovation  
and Technology Exhibition)   

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลดิ์ โซน Eden 1  
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 สถานภาพ   บุคลากร มทร.พระนคร  นักศึกษา มทร.พระนคร         บุคคลทั่วไป 
 เพศ     ชาย              หญิง   อายุ ................. ปี 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ  

การจัดนิทรรศการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

1. การประชาสัมพนัธ์การจัดนทิรรศการ      
2. รูปแบบการจัดนิทรรศการ ความสวยงาม ความเหมาะสม      
3. เนื้อหาสาระของผลงานที่น ามาจัดแสดง      
4. รูปแบบผลิตภัณฑ์ (ของจริง) ทีน่ ามาจัดแสดง      
5. การสาธิตผลงานผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา      
6. การให้ข้อมูลผลงานของนักศึกษา      
7. การเสวนา เร่ือง การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ
     

8. การเสวนา เรื่อง การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา
เพื่อมุ่งสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ 

     

9. ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานนิทรรศการ      
10. การน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์      
11. สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก อาหารว่างและเครื่องดื่ม      
12. ระยะเวลาการจัดแสดงนิทรรศการ (1 วัน)      
13. ภาพรวมของงานนิทรรศการ      

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .........................................

 ......................................................................................... .............................................................................
 ............................................................................................................................. ......................................... 
ตอนที่ 4 การจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษาในปีต่อไป 

  ไม่ควรจัด เนื่องจาก.......................................................................................................... . 

  ควรจัดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก..........................................................................................   
 
 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบประเมิน 



 

แบบประเมิน 
นิทรรศการในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 6  
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5 

ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

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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