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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 

1. บทน า 

 1.1 หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลายด้าน
มีทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ความพร้อมของห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนต่างๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การจัดเวทีแห่งการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือให้นักวิจัยมีโอกาส
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ เป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัย อาจารย์และบุคลากร ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและ           
การสร้างบรรยากาศวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ    
การเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในลักษณะต่างๆ โดยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก แบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ 
 1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์”     
ประจ าปี 2557 
 2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”                  
ประจ าปี 2557 
 3. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research 
Expo 2014) ประจ าปี 2557 
 ทั้งนี้เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย           
และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย         
ความร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

       1. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
       2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร 
       3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของ มทร.พระนคร และนักวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในการร่วมมือต่อยอดท างานวิจัย 

      4. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

 1.3 เป้าหมาย 

       1. ผู้เข้าร่วมชมงาน 1,000 คน 
       2. จ านวนผลงาน 60 ผลงาน 
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1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ      

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

ภายนอกในการร่วมมือต่อยอดท างานวิจัย 
 3. ได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

2. การด าเนินงาน 

 โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก มี 3 กิจกรรม คือ 

 2.1 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 23–26 มิถุนายน 2557 
 2.2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                 
ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 6–21 สิงหาคม 2557 
 2.3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand 
Research Expo 2014) ระหว่างวันที่ 23–27 สิงหาคม 2557 

3. ผลการด าเนินงาน 

 3.1 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 23–26 มิถุนายน 2557 ผู้เข้าร่วมชมผลงาน 482 คน ผลงานจ านวน 34 เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมผลงานร้อยละ 90.60 
 3.2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ              
ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 12–28 สิงหาคม 2557 ผู้เข้าร่วมชมผลงาน 424 คน ผลงานจ านวน 33 เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมผลงานร้อยละ 90.00 
 3.3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน “มหกรรมผลงานวิจัยแห่งชาติ” ประจ าปี 2557 
(Thailand Research Expo 2014)  ระหว่างวันที่ 7–11 สิงหาคม 2557 ผู้เข้าร่วมชมผลงาน 502 คน 
ผลงาน จ านวน 19 เรื่อง ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมผลงานร้อยละ 91.40 
 รวมผลงานที่มีการเผยแพร่ จ านวน 86 ผลงาน มีผู้เข้าร่วมชมงาน 1,408 คน ความพึงพอใจใน
ภาพรวมร้อยละ 90.6 
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4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนผลงาน 60 ผลงาน 86 ผลงาน 
กิจกรรมที่ 1  งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าป ี2557  34 ผลงาน 
กิจกรรมที่ 2  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิประจ าปี 2557   33 ผลงาน 
กิจกรรมที่ 3  งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  (Thailand Research Expo 2014)    
                 ประจ าปี 2557 

 19 ผลงาน 

2. จ านวนผู้เข้าชมงาน 1,000 คน 1,408 คน 
กิจกรรมที่ 1  งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าป ี2557  482 คน 
กิจกรรมที่ 2  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิประจ าปี 2557   424 คน 
กิจกรรมที่ 3  งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2014)   
                 ประจ าปี 2557 

 502 คน 

3. ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 90.06 
กิจกรรมที่ 1  งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2557  90.60 
กิจกรรมที่ 2  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิประจ าปี 2557   90.00 
กิจกรรมที่ 3  งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2014)   
                 ประจ าปี 2557 

 91.40 

 

5. ผลสัมฤทธิ์ 

 5.1 ได้รับรางวัล Gold Award จากโครงการ Thailand Research Expo Award 2014 ในงาน           
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2557 (Thailand Research Expo 2014) 

5.2 ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร 
 5.3 ได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ของ มทร.พระนคร และนักวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 5.4 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

6. การใช้จ่ายงบประมาณ 

 6.1 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ 
ประจ าปี 2557 
  - ค่าตอบแทน         4,000 บาท  
  - ค่าใช้สอย                 52,190  บาท 
  - ค่าวัสดุ    136,703 บาท 
         รวม            192,893 บาท 
        (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสองพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) 
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6.2 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 2 ในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2557 

- ค่าใช้สอย             149,320  บาท 
- ค่าวัสดุ                86,986  บาท 

      รวม                     236,306 บาท 
                           (สองแสนสามหม่ืนหกพันสามร้อยหกบาทถ้วน) 
 6.3 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 3 ในงาน “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ” ประจ าปี 2557 (Thailand Research Expo 2014)  

- ค่าตอบแทน                        7,600 บาท 
- ค่าใช้สอย               94,994.98 บาท 
- ค่าวัสดุ                 164,879 บาท 

      รวม                   266,873.98 บาท 
                    (สองแสนหกหม่ืนหกพันแปดเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์) 
 6.4 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 3 กิจกรรม 

- ค่าตอบแทน                  11,600.00  บาท 
- ค่าใช้สอย    295,302.98  บาท 
- ค่าวัสดุ               389,645.00 บาท 

      รวม                     696,072.98 บาท 
                 (หกแสนเก้าหม่ืนหกพันเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์)  
 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

7.1 ผลงานที่น าเสนอ มีความหลากหลายตามสาขาวิชาการของงานวิจัยท าให้ขาดความเชื่อมโยงเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นอุปสรรคต่อการประเมินผลเพ่ือรับรางวัล ซึ่งควรจัดธีมของผลงานวิจัย                 
ในภาพรวมแต่ละปีของมหาวิทยาลัย และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือเลือกผลงานที่มีความ
สอดคล้องกับธีมที่ก าหนดไว้ 

7.2 การน าเสนอ เนื่องจากนักวิจัยตอดภารกิจงานประจ าไม่สามรถ ร่วมน าเสนอผลงานให้จัด
นิทรรศการได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน และส่งผลกระทบทางอ้อมการ
ประเมินเพ่ือรับรางวัลจึงควรมีการด าเนินการในข้อตกลงความรับผิดชอบของเจ้าของผลงานแต่ละรายให้
ชัดเจน กรณีไม่สามารถร่วมให้ความรู้ได้ ให้จัดผู้แทนที่มีความเข้าใจในผลงานเหล่านั้นมาให้ความรู้แทน 
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สารบัญ 
 
เรื่อง           หน้า 
 

บทสรุปผู้บริหาร                   ก - ง 
1. บทน า            1 
2. การด าเนินงาน           3 
3. ผลการด าเนินงาน              
 - การจัดนิทรรศการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  ในงานวันนักประดิษฐ์  ประจ าปี 2557  
 - การจัดนิทรรศการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์     
   และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2557 
 - การจัดนิทรรศการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ    
   ประจ าปี 2557 (Thailand Research Expo 2014)  

ภาคผนวก 

 1. ข้อเสนอโครงการ โครงการจัดนิทรรศการวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ประจ าปงีบประมาณ 2557 
 2. เอกสารหลักฐานของกิจกรรม 
     2.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2557  
  - ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  - แบบประเมินการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน  
             วันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2557  
      2.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดนิทรรศการวิจัยในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2557 
  - ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  - แบบประเมินการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2557 
 2.3 กิจกรรมที่ 3 การจัดนิทรรศการวิจัยในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  
   ประจ าปี 2557 (Thailand Research Expo 2014) 
  - ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  - แบบประเมินการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ในงาน มหกรรมงานวิจัย 
             แห่งชาติ ประจ าปี 2557 (Thailand Research Expo 2014) 
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บทน ำ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลก
อาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล โดยมีพันธกิจการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการและชุมชน เป็นหนึ่งในสี่พันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ในพันธกิจดังกล่าวมีการก าหนดยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์หลัก) ในการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเพ่ือการแข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติ และการเผยแพร่และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
 การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ มทร.พระนคร ได้ให้ความส าคัญ โดยมอบหมาย
ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานในการด าเนินงาน ได้ก าหนดพันธกิจหนึ่งในเก้าพันธกิจไว้ว่า
“ประสานงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยและงานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยแก่สังคม” โดยมี
จุดมุ่งหมายในการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เผยแพร่สู่สาธารณชน ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยมี           
3 กิจกรรม คือ 
 1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์”                    
ประจ าปี 2557 
 2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน  “มหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ประจ าปี 2557 
 3. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ” ประจ าปี 2557 (Thailand Research Expo 2014)  
 ทั้งนี้เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและ
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน รวมทั้ง เป็นการสร้างเครือข่าย              
ความร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1.  เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 2.  เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร 
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของ มทร.พระนคร และนักวิจั ยหน่วยงาน
ภายนอก ในการร่วมมือต่อยอดท างานวิจัย 
 4.  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

3. เป้ำหมำย 

 3.1 ผู้เข้าร่วมชมงาน 1,000 คน 
 3.2 จ านวนผลงาน 60 ผลงาน 
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4. สถำนที่ด ำเนินงำน 

 4.1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 4.2 ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
 4.3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา  

     จังหวัดเชียงใหม ่
 
5. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 5.1  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์”  
ประจ าปี 2557  ระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2557  
 5.2  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน”มหกรรมวิทยาศาสตร์            
และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม 2557 
 5.3  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ” ประจ าปี 2557 (Thailand Research Expo 2014) ระหว่างวันที่  7-11 สิงหาคม 2557 

6. งบประมำณ 
 งบประมาณ 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

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

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ 

จัดสถานท่ีและผลิตภัณฑ์งานวิจัย  
และสิ่งประดิษฐ ์

จัดแสดงผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ ์
สาธิตผลงาน 

ประเมินผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมกำรจัดนิทรรศกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงำน “วันนักประดิษฐ์” 
       ประจ ำปี 2557  
 1.1 จัดแสดงผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์  
 การจัดนิทรรศการ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2557 มีผลงานจัดแสดง จ านวน 34 เรื่อง 
ประกอบไปด้วยผลงาน ทั้งหมด 3 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15 เรื่อง               
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 9 เรื่อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8 เรื่อง 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 เรื่อง 
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน 
 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากใบตะลิงปลงิ นางสาว ลักษมี เทพราม 

อาจารย์นพพร  สกลุยืนยงสุข 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

2 การศึกษาปริมาณกากถ่ัวเหลืองที่เหลือท้ิงเพื่อพัฒนา
แป้งขนมเบื้องไทยโบราณส าเร็จรปูแช่แข็ง 

นางสาวศิริพรรณ จิวเจรญิ  
นางสาววิรตี     ปัญจานนท์  
นางสาวสรนันท์ เตี๋ยวบุตร 
อาจารย์ดวงกมล ตั้งสถติพร 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

3 การออกแบบรองเท้าแฟช่ันสตรจีากเศษผ้าไหม นายพิตติพรรธน์  วสุวรรธก  
นายอยุธยา        นราทร 
อาจารย์กฤตพร   ชูเส้ง 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

4 ไอศกรีมซอร์เบท์กระท้อน นางสาววิสา       กิจประเสริฐ  
นางสาวศุภณัฏฐ์  นิธากรณ์  
นางสาวอริสรา    เหมกุล 
อาจารย์เกศรินทร์  เพ็ชรรตัน ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

5 การใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของข้าวกล้องงอกเต็มเมล็ด
ในการผลติไอศกรีมข้าวกล้องงอก 

นายจาตรุงค์    ฤทธิเดช  
นางสาววาสนา ไชยภักดิ ์
อาจารย์นพพร  สกลุยืนยงสุข 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

6 เยลลี่บีทรูท ว่าท่ีร้อยตรีจักราวุธ   ภู่เสม 
นายจินดากร    ลือประเสริฐ  
นายธัชพล       หิรัณยากร 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

7 โดนัทใบต าลึง อาจารย์เจตนิพัทธ์     บุณยสวัสดิ ์ 
นางสาวเยาวลักษณ ์  หอยสังข ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

8 กระบวนการผลิตซังขนุนกรอบปรุงรส อาจารย์เชาวลิต อุปฐาก    
และคณะ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

9 การพัฒนาไส้ขนมเปี๊ยะกุหลาบจากกากถั่วขาว อาจารย์เชาวลิต อุปฐาก    
และคณะ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

10 การใช้ข้าวกล้องงอก 3 in 1 เสรมิในผลิตภัณฑ์กะละแม
ปรุงรสลาเต ้

ผศ.ปานทิพย์     ผดุงศิลป ์
นายเชาวลิต      อุปฐาก    

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

11 การเสริมข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุส์ีม่วงในขนมโมจ ิ ผศ.ปานทิพย์       ผดุงศิลป ์
นางสาวนพวรรณ์  โรจนศริ ิ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
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ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน (ต่อ) 

 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
12 ขิงรังนก ผศ.ปานทิพย์  ผดุงศลิป ์

สุจิตรา         เอี่ยมสะอาด 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

13 ผลิตภณัฑ์หมวกถักโครเชท์จากเชอืกต้นคล้า นางปิยะธิดา       สีหะวัฒนกุล  
นางสาวนลินทิพย์  มากเขียว 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

14 การพัฒนาผลิตภณัฑ์กระทงลอยจากเปลือกข้าวโพด นางสาวรุ่งฤทัย  ร าพึงจิต  
นายอิศเรศ       แก้วเคลิ้ม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

15 การพัฒนาแป้งปั้นจากเปลือกทุเรยีนส าหรับผลิตภณัฑ ์
ของที่ระลึก 

ผศ.อภิรตัิ        โสฬศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

16 การพัฒนาและแปรรูปเครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ
การแต่งกายจากผ้าทอกะเหรี่ยง  

อาจารย์กัญญุมา  ญาณวิโรจน ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

17 การควบคุมการย้อมสีธรรมชาติและพัฒนาประยุกต์กับ
ลายทอกะเหรี่ยง 

อาจารย์กัญญุมา  ญาณวิโรจน ์
 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

18 การพัฒนาผลิตภณัฑส์ิ่งทอจากเสน้ใยตะไคร้ ผศ.เสาวณยี์ อารีจงเจริญ  
และคณะ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

19 การศึกษารูปแบบการรับอิทธิพลทางแฟช่ันจากประเทศ
เกาหลีของนักศึกษา มทร.พระนคร 

นายก้องเกียรติ  มหาอินทร ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

20 การพัฒนาหม้อนึ่งแรงดันสูงเพื่อการสกัดสีและย้อมสี
ธรรมชาต ิ

ดร.กาญจนา  ลือพงษ์ และคณะ 
 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

21 การพิมพ์สีธรรมชาตจิากเปลือกลกูจากแห้ง ดร.กาญจนา  ลือพงษ์ และคณะ 
 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

22 การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากผ้าขาวมา้โดยใช้แนวคิดภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นกับแนวคิด การออกแบบแฟช่ัน เพื่อพัฒนา
อาชีพ ผลิตภณัฑ์ชุมชน อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร 

นางสาวจรสัพิมพ์  วังเย็น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

23 การออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษสตรีโดยใช้ผ้ากาบบัว
เอกลักษณ์หัตถกรรมสิ่งทอพื้นถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี 

นายกฤษดา รัตนางกูร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

24 การออกแบบและพัฒนาเสื้อผา้จากผ้าทอพื้นเมืองไทยทรง
ด า อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบรุี  

นางสาวฐิติมา  พุทธบูชา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

25 การผลิตกระดาษสาจากกากพลังงานมูลช้างกับผลได้ทาง
เศรษฐกิจและการรักษาระบบนิเวศ กรณีศึกษาการ
เปรียบเทยีบกระดาษมลูช้างโดยใช้กระดาษสา  
และกระดาษจากสับปะรด 

อาจารย์มยุรี  เรืองสมบัต ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 

26 การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณเ์ขียน ผ้าบาติกลายเขยีน 
ส าหรับผู้ต้องขังเรือนจ าพิเศษธนบรุี 

อาจารย์พีรัฐ  ลมิปากรณ์     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 

27 การศึกษาและพัฒนาผลิตภณัฑ์จากกระบวนการผลติของ
ตกแต่งบ้านจากวัชพืชเถาวัลย์และต้นไมยราบยักษ์ 

อาจารย์กรณ์พงศ์  ทองศรี 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 

28  การศึกษาและพัฒนาผลิตภณัฑ์จากกระบวนการผลติของ
ตกแต่งเพื่อลดกลิ่นอับช้ืนภายในบา้นจากผงถ่านไม ้

อาจารย์กรณ์พงศ์  ทองศรี 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 

29 การศึกษาและพัฒนาแผ่นวิเนยีร์จากข้ีเลื่อยไม้เพื่อการ
ตกแต่งเครื่องเรือนในท่ีพักอาศัย 

ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน (ต่อ) 
 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
30 การศึกษาและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้จากเส้นใยพืช

มะละกอเพื่อสรา้งผลติภณัฑ ์
ของตกแต่งภายในบ้าน  
 

อาจารย์ชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

31 การศึกษาและพัฒนาหนังสือภาพการ์ตูนอ่านเพิ่มเติม
ส าหรับนักเรียนที่ม ี
ความบกพร่องทางการไดย้ินระดับช้ันมัธยมศึกษา 
 

นายศรณัยู สว่างเมฆ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

32 โครงการศึกษาและออกแบบศูนยบ์ริการและจุดพัก
จักรยานนักท่องเที่ยวตามเส้นทางประวัติศาสตร์กรุง
ธนบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ  
วัฒนธรรมกรุงธนบุร ี
 

นายสันติ  กมลนรากิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

33 การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรปู ของกลุ่มสตรี
สหกรณ์เกษไชโย จ.อ่างทอง เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ     สถาบันวิจัยและพัฒนา 

34 ต ารับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะการ
เรียนรู ้

ผศ.จุฑามาศ     พีรพัชระ 
ดร.วรลักษณ์     ปัญญาธติิพงศ์ 
ดร.กันต์กนิษฐ์   ขวัญพฤกษ์ 
อาจารยส์ุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง   

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รวม 34  ผลงำน  4  หน่วยงำน 
 

ตำรำงท่ี 2 ชื่อผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และเจ้าของผลงานที่สาธิตภายในงาน 
ล ำดับ ชื่อผลงำน ชื่อหน่วยงำน วันที่สำธิต 

1 การพัฒนาแป้งปั้นจากเปลือกทุเรยีนส าหรับผลิตภณัฑ ์
ของที่ระลึก 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 23 มิถุนายน 2557  

2 การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรปู ของกลุ่มสตรีสหกรณเ์กษไชโย 
จ.อ่างทอง เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 24-26 มิถุนายน 2557 

รวม 2 ผลงำน 2 หน่วยงำน 4 วัน 
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1.2 กำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมชมงานต่อการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 482 คน แบ่งออกเป็น ผู้เข้าชมงาน 444 คน และกรรมการ
ด าเนินงาน 38 คน ได้ผลดังนี้ 
  1.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ 75.10 เป็นชายคิดเป็นร้อยละ 24.90  ผู้เข้าชม
งาน ที่ช่วงอายุระหว่าง 10-20 ปี มีจ านวนมากที่สุด 
ตำรำงท่ี 3 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
สถำนภำพ 
ผู้เข้าชมงาน 
กรรมการด าเนินงาน 

รวม 

 
444 
38 
482 

 
92.12 
7.88 
100 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

รวม 

 
362 
120 
482 

 
75.10 
24.90 
100 

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

รวม 

 
220 
112 
56 
54 
40 
482 

 
45.64 
23.24 
11.62 
11.20 
8.30 
100 

 
  1.2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดงาน 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจต่อการจัดงานในระดับมาก            
ทั้งในภาพรวม ( x =4.53) หรือ ร้อยละ 90.60 และรายข้อโดยมีความพึงพอใจในระดับมากตามล าดับดังนี้  
การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ( x =4.57)  ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ( x =4.56) 
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ ( x =4.53) รูปแบบการจัดนิทรรศการ มีความ
สวยงาม เหมาะสม ( x =4.52) เนื้อหาสาระงานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์ ( x =4.52) ภาพรวมของผลงาน ( x =
4.51) ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ( x =4.48)  
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ตำรำงท่ี 4  แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร  
      ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2557 
 

ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดนิทรรศกำร 
ระดับควำมพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความสวยงาม เหมาะสม 59.34 32.99 7.67 - - 100 4.52 มากที่สุด 
2. เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 59.54 33.20 7.26 - - 100 4.52 มากที่สุด 
3. ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 61.83 32.16 6.01 - - 100 4.56 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ 54.36 39.00 6.64 - - 100 4.48 มาก 
5. การน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์ 63.90 29.25 6.85 - - 100 4.57 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ 60.17 32.37 7.46 - - 100 4.53 มากที่สุด 
7. ภาพรวมของผลงาน 59.34 32.78 7.88 - - 100 4.51 มากที่สุด 

รวม 59.78 33.11 7.11 - - 100 4.53 มำกที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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 1.3 ผลสัมฤทธิ์ของงำน 

      ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2557 ได้เพ่ิมโอกาส
ในการส่งเสริมและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และเกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและให้ก าลังใจแก่นักประดิษฐ์ และน าผลงานของนักประดิษฐ์                
ออกเผยแพร่ เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณชิย์  
       

 1.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

      1.4.1 สรุป 
      การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2557 
ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  
สรุปได้ดังนี้ 
      1) จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จ านวน 34 ผลงาน 
      2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน จ านวน 482 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมชมงาน          
มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.53) หรือร้อยละ 90.60 
      3) ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน  “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2557               
ไดส้่งเสริมและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
        
      1.4.2 อุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ 
      - การประสานงานมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในบางส่วน ดังนั้นการเข้าร่วมจัดแสดงผลงานครั้ง
ต่อไปหน่วยงานผู้จัดและผู้เข้าร่วม ควรเพ่ิมจ านวนครั้งของการจัดประชุมเป็น 2 ช่วง คือช่วงการรวบรวม
ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และช่วงการเตรียมการจัดงานจริง เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน 
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กิจกรรมที่ 2 กำรจัดแสดงผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ในงำน “มหกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
                แห่งชำติ” ประจ ำปี 2557 
 

 2.1 จัดแสดงผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์  
 การจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ประจ าปี 2557                  
มีผลงานจัดแสดง จ านวน 33 เรื่อง ประกอบไปด้วย ผลงานทั้งหมด 3 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ คณะ                  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 เรื่อง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 21 เรื่อง และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 เรื่อง และสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 เรื่อง 
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน 

 
  

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
1. ขนมครกลดพลังงาน อาจารย์กมลพิพัฒน์   ชนะสิทธ์ิ 

อาจารย์ศรีสุชา      มูซาพงษ์       
นางสาวมุกชมพู     เทียนทอง 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

2. แป้งกล้วย 
 

รองศาสตราจารย์วลัย      หุตะโกวิท  
ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงแข   สุขโข 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

3. ขนมไทยจากแป้งกล้วย อาจารย์วไลภรณ์  สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

4. การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารเช้าส าเร็จรูปจาก
แป้งกล้วยด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรชัูน 
 

อาจารย์ชมภูนุช    เผื่อนพิภพ 
อาจารย์มานติย์     แก้ววงษ์ศิริ  
อาจารยส์ุธี          จันทราภาขจ ี
อาจารย์ปรัชญา    แพมงคล 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

5. การพัฒนาผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการผลิตอาหารจากกล้วย 
 

อาจารย์ชมภูนุช       เผื่อนพิภพ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์   กี่อาริโย   
อาจารย์เกศรินทร์    เพชรรัตน์   
อาจารย์นพพร        สกุลยืนยงสขุ   
อาจารย์ดวงกมล      ตั้งสถิตพร   
อาจารย์ดวงรตัน์      แซ่ตั้ง 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

6. การพัฒนาบรรจุภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเส้น
ใยกล้วยส าหรับบรรจผุลติภณัฑ์อาหาร
ส าเรจ็รูป 
 

รองศาสตราจารย์บุษรา   สร้อยระย้า   
อาจารย์ชมภูนุช   เผื่อนพิภพ   
อาจารย์ดวงกมล   ตั้งสถิตพร   
อาจารย์อัชชา       ศิริพันธุ์   
อาจารย์ประพาฬภรณ์  ธีรมงคล  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

7. การพัฒนาผลิตภณัฑ์เส้นใยกล้วยเชิง
อุตสาหกรรม 
 

รองศาสตราจารย์บุษรา   สร้อยระย้า   
อาจารย์กฤตพร   ชูเส้ง   
อาจารย์อัชชา     ศิริพันธุ ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

8. เครื่องปูผ้าแบบถอดประกอบ อาจารย์พจนา   นูมหันต ์

นายไตรรักษ์       มณีมาศ 

นายสิทธิพงษ์      พิสาชัย 

นายธีรศักดิ์         สีแสง 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

และออกแบบแฟช่ัน 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน (ต่อ) 
 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยช่ือนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
9 การพัฒนาเสื้อผ้าสตรีจากผ้าคูบัว จังหวัดราชบุร ี อาจารย์พจนา        นูมหันต์ 

นายปริยาภัทร   จีนเลีย้ง   
นายปวิชญา      ฮวบเจริญ 

นางสาวศิริรักษ์       วรธนิตกิจกุล 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

10 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เสื้อผา้บุรุษจากผ้ามัดหมีล่าย
สร้อยดอกหมาก จังหวัดมหาสารคาม 

อาจารย์พจนา     นูมหันต ์
นายณัฏฐพันธ์          หิรัญเรือง   

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน    

11 การเตรียมสีผงจากสีย้อมธรรมชาติ อาจารย์กาญจนา    ลือพงษ์ 
นางสาวไพรตัน์      ปุญญาเจรญินนท์ 
นางสาวปรางทิพย์   วงค์แก้ว    
นางสาวอภิสรา      บุญญาหาร 
นางสาวผกายพร    วรรณจันทร ์
นางสาวอริศรา      หิรัณภิญโญภาศ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

12 การออกแบบชุดปาร์ตี้แวร์ส าหรับสุภาพสตรโีดยไดร้ับ
แรงบันดาลใจจากปลาคาร์พโซวา ซันโซก ุ

อาจารย์ธวัชชัย      แสงน้ าเพชร 
นายภวดล            แก้วมณี 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

13 การออกแบบชุดราตรีส าหรับสุภาพสตรี กรณีศึกษา
จากภาพยนตร์เรื่อง คลีโอพัตรา ป ี1963 

อาจารย์ธวัชชัย      แสงน้ าเพชร 
นายภุชงค์            คุณฉงวน 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

14 โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีรูปแบบเซ
มิกูตูร์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะการแกะสลัก
น้ าแข็ง 

อาจารย์ธวัชชัย       แสงน้ าเพชร 
นางสาวศิรลิักษณ์    กิตตสิิทธิพงษ์
  

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

15 การออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรรีูปแบบ 
บิสสิเนส ปารตี้โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 
ชุดกีฬาฟันดาบ 

อาจารย์จรัสพิมพ์    วังเย็น 
นางสาวดวงกมล     ทิวประทีป 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

16 การออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรโีดยไดร้ับ
แนวคิดมาจากหนังใหญ่วดัขนอน จังหวัดราชบุร ี

อาจารย์จรัสพิมพ์    วังเย็น 
นายวิศรุต             เสือดอนกลอย 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

17 โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาล
ใจจากสถาปัตยกรรมรูปแบบอัลกอริธึมของ ไมเคลิ 
แฮนสเมเยอร ์

อาจารย์จรัสพิมพ์     วังเย็น 
นางสาวปลิตา         รชตกุลภรณ ์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

18 การออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษกรณี ศึกษา
โครงสร้างสถาปัตยกรรมปารค์เวนเจอร ์

อาจารย์กฤษฎา     รัตนางกูร 
นายยุทธนาพร       หุ่นวงษ์เกษม 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

19 การออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรบัสุภาพสตรโีดย
ได้รับแรงบันดาลใจ จากการแต่งกายของชาวอามิช 

อาจารย์กฤษฎา      รัตนางกูร 
นางสาวสุมติรตรา    ธรรมโชต ิ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

20 โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแนวคิดจาก
ทฤษฎีโลกคู่ขนาน 

อาจารย์กฤษฎา     รัตนางกูร 
นายสณัหณณัฏฐ์    แตงจั่น 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

21 การออกแบบชุดปาร์ตี้แวร์ส าหรับสุภาพสตรีจากผ้า
ไหม บ้านไทรงาม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

อาจารยส์ัมภาษณ์   สุวรรณครี ี
นางสาวปวีณา       ช่อสุวรรณ ์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

22 การศึกษาลวดลายผ้าทอกะเหรี่ยงหมู่บ้านตะเพินคี่ 
จังหวัดสุพรรณบรุีเพื่อการออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอ 

ผศ.จรญู     คล้ายจ้อย 
นายศรันย์        จันทร์แก้ว 
นางสาวบุศราวดี        พุ่มพวง 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน (ต่อ) 
 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยช่ือนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
23 การศึกษาเส้นด้ายสับปะรดผสมฝา้ยย้อมสีธรรมชาติ

เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑส์ิ่งทอ 
ผศ.จรญู                 คล้ายจ้อย 
ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์        อริยะเครือ 
นางสาวพรรนภิา        ช่วยเกิด 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

24 การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์สิ่งทอด้วยเทคนิค
การพิมพ์ เส้นด้ายยืนแบบซิลคส์กรีนจากสีธรรมชาติ 

ผศ.จรญู                 คล้ายจ้อย 
ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์        อริยะเครือ 
นางสาวสุนิษา           แสงบุญ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

25 การศึกษาเส้นใยปอกระเจาทอผสมเส้นใยธรรมชาติ
เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑส์ิ่งทอ 

ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์        อริยะเครือ 
ผศ.จรญู                 คล้ายจ้อย 
นางสาวณัฐพร          ยุทธชัยสันติ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

26 การศึกษาเส้นใยปอทะเลเพื่อพัฒนาผลติภณัฑ ์ ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์       อริยะเครือ 
อาจารย์ทวีศักดิ์        สาสงเคราะห์ 
นางสาวฐิติญา          ปานราม 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

27 การออกแบบและพัฒนาสิ่งทอด้วยเทคนิคการปักของ
ชาวไทยทรงด า จังหวัดสุพรรณบุร ี                                    

ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์       อริยะเครือ 
อาจารย์ศรันย์          จันทร์แก้ว 
นางสาวภัทรร์วี        พิรุฬห์รัตนากร 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

28 การศึกษาสีย้อมธรรมชาติจากฝักคูนเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สิ่งทอที่สามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต 

อาจารย์ศรันย์        จันทร์แก้ว 
ผศ.จรญู               คล้ายจ้อย 
นางสาวนันทิตา      ศรีปร ุ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ัน 

29 โครงการออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์บน โต๊ะ
อาหารจากต้นถั่วลิสงวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 
กรณีศึกษาต้นถั่วลิสงแห้ง จังหวัดลพบุรี  

อาจารย์ดรุณรัตน์     พิกุลทอง 
นางสาวพจนาถ       ปลัดรักษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

30 การศึกษาและพัฒนาป้ายเตือนการปิดช่องจราจร
ระบบสัญญาณ ไฟส าหรับเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพ 

อาจารย์พีรัฐ         ลิมปาภรณ ์
นายตุลยวัต          คงชาตรี 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

31 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย
เพื่อส่งเสริมอาชีพในจังหวัดปัตตานี 
 

อาจารย์อาณัฏ       ศิริพิชญ์ตระกูล 
อาจารย์ยุวดี          พรธาราพงศ์  
อาจารย์มยุรี          เรืองสมบัต ิ
อาจารยส์ันติ         กมลนรากิจ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์              
และการออกแบบ 

32 ขนมอบจากแป้งกล้วย 
 

ผศ.จุฑามาศ        พีรพัชระ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

33 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุกเพื่อ
สร้างมลูค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร 

ผศ.จุฑามาศ    พีรพัชระ 
ดร.วรลักษณ์    ปัญญาธิติพงศ ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รวม 33 ผลงำน  4 หน่วยงำน 
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2.2 การประเมินความพึงพอใจ 
 ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมชมงานต่อการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 424 คน แบ่งออกเป็น ผู้เข้าชมงาน 399 คน และกรรมการ
ด าเนินงาน 25 คน ได้ผลดังนี้ 
  2.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ 69.8  เป็นชายคิดเป็นร้อยละ 30.2                    
ผู้เข้าชมงานที่ช่วงอายุระหว่าง 10–20 ปี มีจ านวนมากที่สุด 
 
ตำรำงท่ี 2 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
สถำนภำพ 
ผู้เข้าชมงาน 
กรรมการด าเนินงาน 

รวม 

 
399 
25 
424 

 
94.10 
5.90 
100 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

รวม 

 
311 
113 
424 

 
69.8 
30.2 
100 

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

รวม 

 
180 
141 
54 
32 
17 
424 

 
42.45 
33.25 
12.74 
7.55 
4.01 
100 

 
  2.2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดงาน 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจต่อการจัดงานในระดับมาก           
( x =4.43)  ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากตามล าดับดังนี้ ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) 
งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ( x =4.55) เนื้อหาสาระงานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์ ( x =4.51) การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์( x =4.51) รูปแบบการจัดนิทรรศการ มีความสวยงาม เหมาะสม( x =4.50) ภาพรวมของผลงาน                   
( x =4.50) ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ ( x =4.49)   ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของ
นักวิจัย และเจ้าหน้าท่ี ( x =4.48)  
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ตำรำงท่ี 3  แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            แห่งชาติ ประจ าปี 2557 
 

ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดนิทรรศกำร 
ระดับควำมพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความสวยงาม เหมาะสม 58.25 33.25 8.50 - - 100 4.50 มาก 
2. เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 59.20 33.02 7.78 - - 100 4.51 มากที่สุด 
3. ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 61.79 31.84 6.37 - - 100 4.55 มากที่สุด 

4. ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ 55.19 37.97 6.84 - - 100 4.48 มาก 

5. การน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์ 58.96 33.25 7.79 - - 100 4.51 มากที่สุด 

6. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ 57.31 34.20 8.49 - - 100 4.49 มาก 

7. ภาพรวมของผลงาน 58.25 33.73 8.02 - - 100 4.50 มาก 

รวม 58.42 33.90 7.68 - - 100 4.50 มำก 
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 2.3 ผลสัมฤทธิ์ของงำน 

 ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เป็นการสร้างประโยชน์ เผยแพร่ผลงาน และเพ่ือเพ่ิม
โอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร ผลงานที่จัด
แสดงนั้นได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลงานมีความหลากหลายในด้าน
ประโยชน์ใช้สอย โดยเฉพาะผลงานนวัตกรรมผลงานวิจัยกล้วยครบวงจร ผู้เข้าชมงานสนใจในกระบวนการ
ผลิตกระดาษจากกาบกล้วยและขั้นตอนการแยกเส้นใยกล้วย วิธีท าแป้งกล้วยและแปรรูปเป็นอาหาร             
ชนิดต่างๆ รวมถึงการน ากระดาษจากต้นกล้วยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยการจัดแสดงผลงานใน
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานของอาจารย์ 
นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยสู่สังคมมากยิ่งข้ึน 

 2.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

  2.4.1 สรุป 
  การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้ 
  1) จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จ านวน 33 ผลงาน  
  2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน จ านวน 215 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมชมงาน 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.50) หรือร้อยละ 90.00 
  3) ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เป็นการสร้างประโยชน์ เผยแพร่ผลงาน และ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร 
ผลงานที่จัดแสดงนั้นได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลงานมีความหลากหลายใน
ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากกล้วย ผู้เข้าชมงานสนใจในกระบวนการผลิตกระดาษจาก
กาบกล้วยและข้ันตอนการแยกเส้นใยกล้วย วิธีท าแป้งกล้วยและแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆ รวมถึงการน า
กระดาษจากต้นกล้วยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยการจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในครั้งนี้ เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานของอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยสู่
สังคมมากยิ่งข้ึน 
 
  2.4.2 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการจัดนิทรรศการ 
  ผู้เข้าชมงานมีการสอบถามข้อมูลของการทดลองและการสร้างผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก  
และต้องการให้จ าหน่ายสินค้าที่น าไปจัดแสดง รวมทั้งสอบถามถึงการจัดอบรมท าผลิตภัณฑ์ ดังนั้นควรมี
การด าเนินการในปีต่อไป ควรจัดกิจกรรมสาธิต หรือการอบรม ร่วมด้วย 
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กิจกรรมที่ 3 กำรจัดแสดงผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ในงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ” ประจ ำปี 2557  
                (Thailand Research 2014) 

 3.1 จัดแสดงผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
 การจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ประจ าปี 2557 (Thailand Research Expo 
2014)  มีผลงานจัดแสดง จ านวน 19 เรื่อง ประกอบไปด้วย ผลงานทั้งหมด 3 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่              
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  6 เรื่อง คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชั่น 11 เรื่อง                    
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 เรื่อง และสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 เรื่อง   
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน 

 

  

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
1. แป้งกล้วย 

 
รศ.วลัย      หุตะโกวิท  
ผศ.ดวงแข   สุขโข 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

2. ขนมไทยจากแป้งกล้วย อ.วไลภรณ์  สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

3. การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารเช้าส าเร็จรูปจาก
แป้งกล้วยด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรชัูน 
 

อ.ชมภูนุช   เผื่อนพิภพ 
อ.มานิตย์    แก้ววงษ์ศิริ  
อ.สุธี          จันทราภาขจ ี
อ.ปรัชญา    แพมงคล 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

4. การพัฒนาผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการผลิตอาหารจากกล้วย 
 

อ.ชมภูนุช      เผื่อนพิภพ   
ผศ.ชญาภัทร์  ก่ีอาริโย   
อ.เกศรินทร์    เพชรรัตน์   
อ.นพพร        สกุลยืนยงสุข   
อ.ดวงกมล     ตั้งสถิตพร   
อ.ดวงรัตน์     แซ่ตั้ง 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

5. การพัฒนาบรรจุภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเส้น
ใยกล้วยส าหรับบรรจผุลติภณัฑ์อาหาร
ส าเรจ็รูป 
 

รศ.บุษรา   สร้อยระย้า   
อ.ชมภูนุช   เผื่อนพิภพ   
อ.ดวงกมล   ตั้งสถิตพร   
อ.อัชชา       ศิริพันธุ์   
อ.ประพาฬภรณ์  ธีรมงคล  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

6. การพัฒนาผลิตภณัฑ์เส้นใยกล้วยเชิง
อุตสาหกรรม 
 

รศ.บุษรา  สร้อยระย้า   
อ.กฤตพร  ชูเส้ง   
อ.อัชชา  ศิริพันธุ์ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

7. การพัฒนาและแปรรูปเครื่องแต่งกายและ
ส่วนประกอบการแต่งกายจากผ้าทอกะเหรี่ยง
  

อ.กัญญุมา  ญาณวิโรจน ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอออกแบบ
แฟช่ัน 

8. การควบคุมการย้อมสีธรรมชาติและพัฒนา
ประยุกต์กับลายทอกะเหรีย่ง 

อ.กัญญุมา  ญาณวิโรจน ์
 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอออกแบบ
แฟช่ัน 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน (ต่อ) 

 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
9. การพัฒนาผลิตภณัฑส์ิ่งทอจากเสน้ใยตะไคร้ ผศ.เสาวณยี์ อารีจงเจริญ และคณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอออกแบบ

แฟช่ัน 

10. การศึกษารูปแบบการรับอิทธิพลทางแฟช่ัน
จากประเทศเกาหลีของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

อ.ก้องเกียรติ  มหาอินทร ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

11. การพัฒนาหม้อนึ่งแรงดันสูงเพื่อการสกัดสีและ
ย้อมสีธรรมชาต ิ

ดร.กาญจนา  ลือพงษ์ และคณะ 
 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

12. การพิมพ์สีธรรมชาตจิากเปลือกลกูจากแห้ง ดร.กาญจนา  ลือพงษ์ และคณะ 
 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอออกแบบ
แฟช่ัน 

13. การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากผ้าขาวมา้โดยใช้
แนวคิดภูมิปญัญาท้องถิ่นกับแนวคดิ การ
ออกแบบแฟช่ัน เพื่อพัฒนาอาชีพ ผลิตภณัฑ์
ชุมชน อ าเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร 

อ.จรัสพิมพ์  วังเย็น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอออกแบบ
แฟช่ัน 

14. การออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษสตรีโดยใช้ผ้า
กาบบัวเอกลักษณ์หัตถกรรมสิ่งทอพื้นถิ่นของ
จังหวัดอุบลราชธาน ี

อ.กฤษดา รัตนางกูร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอออกแบบ
แฟช่ัน 

15. การออกแบบและพัฒนาเสื้อผา้จากผ้าทอ
พื้นเมืองไทยทรงด า อ าเภอเขาย้อย  
จังหวัดเพชรบุรี  

อ.ฐิติมา  พุทธบูชา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอออกแบบ
แฟช่ัน 

16. การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษ
ด้วยแจ๊คการด์(JACQUARD)เพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ 

ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์  อริยะเครือ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอออกแบบ
แฟช่ัน 

17. การพัฒนาผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองด้วย
อุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและ
พัฒนาขึ้นใหม่อัตโนมัต ิ

ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์  อริยะเครือ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอออกแบบ
แฟช่ัน 

18. โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
กาบกล้วยเพื่อส่งเสรมิอาชีพในจังหวัดปัตตาน ี
 

อ.อาณัฏ  ศิริพิชญต์ระกลู 
อ.ยุวดี    พรธาราพงศ์  
อ.มยุรี    เรืองสมบตั ิ
อ.สันติ    กมลนรากจิ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์              
และการออกแบบ 

19. ขนมอบจากแป้งกล้วย 
 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รวม 19 ผลงำน  4 หน่วยงำน 
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ตำรำงท่ี 2 ชื่อผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และเจ้าของผลงานที่สาธิตภายในงาน 

ล ำดับ ชื่อผลงำน ชื่อหน่วยงำน วันที่สำธิต 
1 ขนมอบจากแป้งกล้วย 

 
ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 7-11 สิงหาคม 2557 

รวม 1 ผลงำน 1 หน่วยงำน 5 วัน 
 
  3.2 การประเมินความพึงพอใจ 
 ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมชมงานต่อการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 502 คน แบ่งออกเป็น ผู้เข้าชมงาน 480 คน และกรรมการ
ด าเนินงาน 22 คน ได้ผลดังนี้ 

  3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ 61.75.0  เป็นชายคิดเป็นร้อยละ 38.25           
ผู้เข้า ชมงานที่ช่วงอายุระหว่าง 10-20 ปี มีจ านวนมากที่สุด 
ตำรำงท่ี 2 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
สถำนภำพ 
ผู้เข้าชมงาน 
กรรมการด าเนินงาน 

รวม 

 
480 
22 
502 

 
95.62 
4.38 
100 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

รวม 

 
310 
192 
502 

 
61.75 
38.25 
100 

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

รวม 

 
140 
110 
112 
80 
64 
502 

 
27.89 
21.91 
22.31 
15.94 
11.95 
100 

 
  3.2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดงาน 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจต่อการจัดงานในระดับมาก
ที่สุด ( x =4.56)  ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากตามล าดับดังนี้ ภาพรวมของ
ผลงาน ( x =4.60) การน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์ ( x =4.59) ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์           
( x =4.59) ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ ( x =4.57) รูปแบบการจัดนิทรรศการ  
มีความสวยงาม เหมาะสม ( x =4.55) เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์  ( x =4.54) ความพึงพอใจต่อการ
ให้ข้อมูลของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ( x =4.50)  
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ตำรำงท่ี 3  แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ประจ าปี 2557  
      (Thailand Research Expo 2014) 
 

ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดนิทรรศกำร 
ระดับควำมพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความสวยงาม เหมาะสม 61.16 34.26 5.58 - - 100 4.56 มากที่สดุ 

2. เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 60.56 33.27 6.17 - - 100 4.54 มากที่สดุ 

3. ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 62.75 34.26 2.99 - - 100 4.60 มากที่สดุ 

4. ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ 55.18 40.64 4.18 - - 100 4.51 มากที่สดุ 

5. การน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์ 64.94 29.88 5.18 - - 100 4.60 มากที่สดุ 

6. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ 62.15 32.87 4.98 - - 100 4.57 มากที่สดุ 

7. ภาพรวมของผลงาน 63.55 33.47 2.98 - - 100 4.61 มากที่สดุ 

รวม 61.33 34.09 4.58 - - 100 4.57 มากที่สดุ 
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 3.3 ผลสัมฤทธิ์ของงำน 
      ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ส่งผลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและ
ผลงานวิจัยกล้วยครบวงจร” และ “นวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งทอ” และร่วมประกวด Thailand 
Research Expo 2014 Award รวม 19 ผลงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะการสาธิตผลงานวิจัยในหัวข้อนวัตกรรมและผลงานวิจัยกล้วยครบวงจร ได้แก่ ไส้อ่ัวจากแป้ง
กล้วย วาฟเฟิลจากแป้งกล้วย รวมไปถึงผลงานวิจัยเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบ
กล้วยเพื่อส่งเสริมอาชีพในจังหวัดปัตตานี ผู้เข้าชมงานทั่วไปให้ความสนใจและต้องการให้นักวิจัยน าผลงาน
ที่ได้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยี น าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจ าหน่ายในงานด้วย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน ในส่วนของผลงานวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งทอ ผู้เข้าชมงานมีความสนใจ 
การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยแจ๊คการ์ด (JACQUARD) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิง
นิเวศน์เศรษฐกิจ เพ่ือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรมและการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์
ผลงานของมหาวิทยาลัย สู่สาธารณชน มากยิ่งข้ึน รวมถึงผลงาวิจัยของนักนักวิจัย ทุกคณะที่ได้น าผลงานมา
จัดแสดงนิทรรศการ และในการจัดงานครั้งนี้ยังได้รับรางวัลระดับ Gold Award ในการประกวด Thailand 
Research Expo 2014 Award เป็นถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จ านวน 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ขอบคุณมหาวิทยาลัย จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อีกด้วย  

 3.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

      3.4.1 สรุป 
      การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ประจ าปี 
2557 (Thailand Research Expo 2014) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก           
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
      1) จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จ านวน 20 ผลงาน 
      2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน จ านวน 247 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมชมงาน มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x = 4.57) 
      3) ผลสัมฤทธิ์ของการจัดงานพบว่า ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชม
งานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลงานวิจัยกล้วยครบวงจร ซึ่งมีการสาธิตการท าอาหารจากกล้วย ได้แก่ ไส้อ่ัว
จากแป้งกล้วย วาฟเฟิลจากแป้งกล้วย สามารถน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีรสชาติ อร่อย และแปลก
ตา ท าให้เป็นที่ถูกใจต่อผู้ที่เข้ามาชมงานอย่างมาก ผู้เข้าชมงานต้องการให้น าผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างอาชีพให้กับชุมชน ในส่วนของผลงานวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้
ด้านสิ่งทอ ผู้ เข้าชมงานมีความสนใจ การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยแจ๊คการ์ด
(JACQUARD) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรมและการจัดงานครั้งนี้
ยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น และการจัดงานครั้งนี้ยัง
ได้รับรางวัลระดับ Gold Award ในการประกวด Thailand Research Expo 2014 Award เป็นถ้วย
รางวัลและเงินรางวัล จ านวน 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัลขอบคุณมหาวิทยาลัย จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ซึ่งในงานดังกล่าว เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานของอาจารย์ 
นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยสู่สังคมที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
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      3.4.2 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการจัดนิทรรศการ 
      ผู้เข้าชมงานได้สอบถามข้อมูล ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์              
ในเชิงลึก ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ าบูธนั้นไม่สามารถให้ข้อมูลในเชิงลึกได้ ซึ่งควรมอบหมายให้นักวิจัยอยู่ประจ า
พ้ืนที่เพ่ือให้ข้อมูลหรือมอบหมายผู้ร่วมวิจัย ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 



 

 

 

 
 

 
 

ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2557 

 

   

     
 



ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2557 

  

  

 

  
 



ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2557 

      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2557 

  

  

   
 

 
  

 
 
 

ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 



ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2557 

 

 

    



งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2557 

 

  

  

    
 
 

ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ประจ าปี 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2557 

  

  

   
 
    



ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2557 

 

 

  

  
 



ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2557 

  

  

  

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 3 งานการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2557 

( Thailand Research Expo 2014)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
งานน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 

 

  

   



ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ ์
งานน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 

  

  

  

  
   



ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
งานน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 

 

   

   
  



ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
งานน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 

 

  

   

 

   



ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ ์
งานน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 

  

  

  

  

 



ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
งานน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 

 

 

  
 



ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
งานน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 

 

  

   

   







































































 
แบบประเมิน 

การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่  1 
งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2557  

 

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

การจัดนิทรรศการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการ มีความสวยงาม เหมาะสม      

2. เนื้อหาสาระงานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์      

3. ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์      

4. ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัย และเจ้าหน้าท่ี      

5. การน าความรู้ทีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์      

6. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการชมนิทรรศการ      

7. ภาพรวมของผลงาน      

 
         ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน 
การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่  2 

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2557  
 

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

การจัดนิทรรศการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการ มีความสวยงาม เหมาะสม      

2. เนื้อหาสาระงานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์      

3. ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์      

4. ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัย และเจ้าหน้าท่ี      

5. การน าความรู้ทีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์      

6. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการชมนิทรรศการ      

7. ภาพรวมของผลงาน      

 
         ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบประเมิน 
การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่  3 

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2557 (Thailand Research Expo 2014)  
 

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

การจัดนิทรรศการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการ มีความสวยงาม เหมาะสม      

2. เนื้อหาสาระงานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์      

3. ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์      

4. ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัย และเจ้าหน้าท่ี      

5. การน าความรู้ทีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์      

6. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการชมนิทรรศการ      

7. ภาพรวมของผลงาน      

 
         ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
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