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บทน ำ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในกา รพัฒนา                
หลายด้าน ทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ความพร้อมของห้องปฏิบัติการเฉพาะด้ าน ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การจัดเวทีแห่งการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือให้นักวิจัยมีโอกาส
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ เป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัย อาจารย์และบุคลากรเพ่ือพบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและ    
การสร้างบรรยากาศวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ               
ของการเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในลักษณะต่างๆ โดยร่วมกับ
หนว่ยงานภายนอก แบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ 
 1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์”     
ประจ าปี 2555 
 2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                  
ประจ าปี 2555 
 3. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555” (Thailand 
research Expo 2012)  
 ทั้งนี้เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและ
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน รวมทั้ง เป็นการสร้างเครือข่าย                
ความร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

2. วัตถุประสงคข์องโครงกำร 

 2.1 เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 2.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของ มทร.พระนคร และนักวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกในการร่วมมือต่อยอดท างานวิจัย 

2.4 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก ประชาชนทั่วไป 

3. เป้ำหมำย 

 3.1 ผู้เข้าร่วมชมงาน 1,000 คน 
 3.2 จ านวนผลงาน 50 ผลงาน 

4. สถำนที่ด ำเนินงำน 

 4.1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 4.2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา 
 4.3 การประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็ลทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ 
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5. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 5.1 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าปี 2555 ระหว่างวันที่ 2–5 กุมภาพันธ์ 2555 
 5.2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ประจ าปี 2555 ระหว่างวันที่ 7–23 สิงหาคม 255  
 5.3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand 
Research Expo 2012) ระหว่างวันที่ 24–28 สิงหาคม 2555 

6. งบประมำณ 

 งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  1.4.1 ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร 
  1.4.2 ได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของ มทร.พระนคร และนักวิจัยจาก
หน่วยงาน ภายนอกในการร่วมมือต่อยอดท างานวิจัย 
  1.4.3 ได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 
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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 กำรจัดแสดงผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ในงำน “วันนักประดิษฐ์ ประจ ำปี 2555” 

 1.1 จัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จ านวน 24 เรื่อง ประกอบไปด้วย ผลงานทั้งหมด 4 คณะ                  
1 สถาบัน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 เรื่อง คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4 เรื่อง คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 6 เรื่อง และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 2 เรื่อง 
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน 
 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
1 การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากใบผักหวาน นางสาวดวงรัตน์  แซ่ตั้ง 

นางสาววราภรณ์  ศรีประเสริฐ 
นายธนากร  เก้ายอดสิงห ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

2 การศึกษากรรมวิธีการผลติและคณุภาพของแป้งแก่น
ตะวัน 

นงเกศรินทร์  เพ็ชรรัตน ์
นายอัครเดช  เชี่ยวชูพันธ์ 
นางสาวสินใจ  เจรญิ 
นางสาวศศิประภา  อินธแสน 

3 การศึกษาการใช้เนื้อกล้วยดิบทดแทนไขมันใน
ผลิตภณัฑ์กุนเชียง 

นางสาวดวงกมล  ตั้งสถติพร 
นางสาวศิรินภา  เหลืองทองค า 
นายวุฒิชัย  ตาเรือนสอน 

4 การพัฒนาไอศกรมีเสริมคอลลาเจน นายนพพร  สกุลยืนยงสุข 
นางสาวดรณุี  มีโชค 
นางสาวเสาวณี  ใจช่วง  

5 การแปรรปูผลิตภณัฑ์นมจากน้ านมดิบคณุภาพต่ า 
นางสาวชมภูนุช  เผื่อนพิภพ 

6 การพัฒนาไอศกรมีเชอเบทจากเยือ่หุ้มเมล็ดฟักข้าว 
7 การพัฒนาเส้นก๋วยเตี๋ยวเสริมโปรตีนจากเนื้อสตัว ์ ดร.วรลักษณ์  ปัญญธิติพงศ ์

นายกรกนก  ธัญญางค ์
นางสาวนุรฮายาต ี อาแว  

8 อุปกรณ์ผู้ช่วยในงานงานอัตโนมัติ ด้วยระบบ RFID ดร.ณัฐพงศ์  พันธุนะ 
นายจักริศวร์  คุม้สุวรรณ 
นายปวร  บุญค า 
นายนรินทร์  ธะปิยานนท์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

9 หุ่นยนต์ค้นหา และดับเพลิงอัตโนมัติ รุ่นท่ี 1 ดร.ณัฐพงศ์  พันธุนะ 
นายอภิรัตน์  เนยีมประเสริฐศร ี
นายกฤษณะ  จัดงาน 
นายวิชิต  สรสา 

10 หุ่นยนต์ค้นหา และดับเพลิงอัตโนมัติ รุ่นท่ี 2 ดร.ณัฐพงศ์  พันธุนะ 
นายอภิรัตน์  เนยีมประเสริฐศร ี
นายกฤษณะ  จัดงาน 
นายวิชิต  สรสา 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน (ต่อ) 
 

ล ำดับ  รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
11 หุ่นยนต์รักษาสมดลุอัตโนมัต ิ ดร.ณัฐพงศ์  พันธุนะ 

นายกฤษณะ  ไอยรากาญจนกุล 
นายปฐมพงษ์  ชาติไทย 
นายอรุณ  ปฐมอติชาต 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์12 หุ่นยนต์กู้ภัย (วิกฤตรงสีจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลยีร์ ) ดร.ณัฐพงศ์  พันธุนะ 
นายลิชา  กนกทรัพย ์
นายระติ  ศิรินัย 
นายณัฐพงศ์  โชติมณีรัตน ์
นายอภิภวสั  เรืองสุข 

13 การพัฒนาและแปรรูปผลติภณัฑผ์กัตบชวา นายสัมภาษณ์  สุวรรณคีร ี
นางสาววิภาวดี  ชัยสรุสีห ์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

14 การพัฒนากระดาษผักตบชวาเพื่องานบรรจุภณั ์ ดร.กาญจนา  ลือพงษ ์
15 การพัฒนาแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเส้นใยใบตะไคร้ นางสาวเสาวนยี์  อารีจงเจรญิ 
16 การพัฒนารูปแบบคณุภาพผลติภณัฑ์เสื้อผ้าจากผ้า

ย้อมคราม 
นางสาวอุษา  ตั้งธรรม 

17 การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นประจ าภาคเหนือตอนล่าง
เพื่อการออกแบบเรขศลิป์บนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก 

นายทินวงษ์  รักอิสสระกลุ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 

18 การศึกษาคุณภาพของเยื่อกระดาษเส้นใยพืชที่มีผลต่อ
ระบบการพมิพ์พ้ืนทะลุ เพื่องานบรรจุภณัฑ ์

นางสาวธัญญธร  อินทร์ท่าฉาง 

19 การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้าน
จากวัสดุหญ้าแฝกส าหรับบ้านพักอาศัยขนาดกลาง 

อาณัฏ  ศิริพิชญต์ระกลู 

20 การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนรู้แผนที่ประเทศไทย 
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น 

นายประชา  พจิักขณา 

21 การพัฒนาและการออกแบบเฟอรน์ิเจอร์ครัวเพื่อช่วย
ฝึกประสบการณ์การท าอาหารส าหรับผู้พิการทาง
สายตา 

นายสาธิต   เหล่าวัฒนพงษ์ 

22 การออกแบบชุดอุปกรณ์การระบายสีเพื่อส่งเสรมิ
พัฒนาการและฝึกสมาธสิ าหรับเดก็สมาธิสั้น 

นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ ์

23 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านเผือก
หอม 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 
นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์
นางสาวชนิดา  ประจักษ์จติร 
นางสาวเจนจริา บ.ป.สูงเนิน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
24 การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารของชุมชนจังหวัดเพชรบุร ี

สู่การรับรองมาตรฐาน 
รวม 24 ผลงำน นักวิจัย 22 คน 5 หน่วยงำน 
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 1.2 การประเมินความพึงพอใจ 
  ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงานต่อการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 200 คน แบ่งออกเป็น ผู้เข้าชมงาน 193 คน และกรรมการ
ด าเนินงาน 7 คน ได้ผลดังนี้ 
  2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ 68 เป็นชายคิดเป็นร้อยละ 32 ผู้เข้าชมงาน 
ทีช่่วงอายุระหว่าง 10–20 ปี มีจ านวนมากที่สุด 
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
สถำนภำพ 
ผู้เข้าชมงาน 
กรรมการด าเนินงาน 

รวม 

 
193 
7 

200 

 
96.5 
3.5 
100 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

รวม 

 
136 
64 
200 

 
68 
32 
100 

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

รวม 

 
131 
58 
4 
6 
1 

200 

 
65.5 
29 
2 
3 

0.5 
100 

 
  2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดงาน 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจต่อการจัดงานในระดับมาก  
( x =4.31)  ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากตามล าดับดังนี้ ความพึงพอใจต่อ
การให้ข้อมูลของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ( x =4.41) ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชม
นิทรรศการ ( x =4.37) การน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์ ( x =4.31) รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความ
สวยงาม เหมาะสม ( x =4.31) ภาพรวมของผลงาน ( x =4.30) ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (
x =4.28) เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ( x =4.21)               
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ตำรำงท่ี 2  แสดงค่าร้อยและและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร. ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2554 
 

ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดนิทรรศกำร 
ระดับควำมพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความสวยงาม เหมาะสม 35.5 59.5 5.0 - - 100 4.31 มาก 
2. เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 31.5 57.5 11.0 - - 100 4.21 มาก 
3. ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 39.5 48.5 12.0 - - 100 4.28 มาก 
4. ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ 45.5 49.5 5.0 - - 100 4.41 มาก 
5. การน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์ 42.0 46.5 11.5 - - 100 4.31 มาก 
6. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ 46.0 45.0 9.0 - - 100 4.37 มาก 
7. ภาพรวมของผลงาน 38.5 52.5 9.0 - - 100 4.30 มาก 

รวม 40.5 51.0 8.5 - - 100 4.31 มำก 
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 1.3 ผลสัมฤทธิ์ของงำน 

  ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้ศึกษา
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  ของ มทร.พระนคร เพ่ือเป็นการสร้างประโยชน์และเผยแพร่ผลงาน จาก
ผลงานวิจัย สิ่ งประดิษฐ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของ                     
มทร. พระนคร กับนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และต่อยอด
งานวิจัย ให้สามารถน าไปประโยชน์เพ่ือสังคม ผู้เข้าชมงานให้ความสนใจผลงานที่น าไปจัดแสดง โดย
สอบถามข้อมูลการผลิตและการน าไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นใน
ผลงานที่น าไปจัดแสดง ซึ่งสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
  การจัดนิทรรศการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ได้บันทึกเทปรายการเที่ยว  ทัวร์ ศูนย์                           
ซึ่งออกอากาศของสถานี U-Channel โดยนักวิจัยได้น าเสนอถึงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปจัดแสดง
ภายในงาน  

 1.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

  1.4.1 สรุป 
  การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2555
ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี สรุปได้ดังนี้ 
  1) จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จ านวน 24 ผลงาน 
  2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน จ านวน 200 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมชมงาน 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.31) 
  3) ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้ศึกษา
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร เพ่ือเป็นการสร้างประโยชน์และเผยแพร่ผลงาน จาก
ผลงานวิจัย สิ่ งประดิษฐ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของ                       
มทร.พระนคร กับนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และต่อยอด
งานวิจัย ให้สามารถน าไปประโยชน์เพ่ือสังคม ผู้เข้าชมงานให้ความสนใจผลงานที่น าไปจัดแสดง โดย
สอบถามข้อมูลการผลิตและการน าไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นใน
ผลงานที่น าไปจัดแสดง ซึ่งสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
  การจัดนิทรรศการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ได้บันทึกเทปรายการเที่ยว  ทัวร์ ศูนย์                           
ซึ่งออกอากาศของสถานี U-Channel โดยนักวิจัยได้น าเสนอถึงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปจัดแสดง
ภายในงาน 
  1.4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดนิทรรศการ 
  ผู้เข้าชมงานสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ มีความต้องการให้มีการสาธิตและจ าหน่ายสินค้าที่
น าไปจัดแสดง สอบถามถึงการจัดอบรมท าผลิตภัณฑ์และอาหาร และขอข้อมูลจากนักวิจัยและเจ้าหน้าที่
เพ่ือน าข้อมูลไปจัดท ารายงาน 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการการจัดนิทรรศการวิจยั 
สิ่งประดิษฐ ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ประจ าปี 2555 
 เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาส 84 พรรษามหาราช 

 
 
 

โดย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2555 
 
 
 
 

ณ ศูนย์แสดงสนิค้าและการประชุม  อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา 

ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็ลทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ 



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 อาจารย์และบุคลากรได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและการ
สร้างบรรยากาศวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในลักษณะต่างๆ โดยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก แบ่งเปน็ 3 กิจกรรม คือ 
 1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์”     
ประจ าปี 2555 
 2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                  
ประจ าปี 2555 
 3. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555” (Thailand 
research Expo 2012)  
 ทั้งนี้เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและ
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1. เพ่ือเป็นเวที เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของ มทร.พระนคร และนักวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในการร่วมมือต่อยอดท างานวิจัย 

 4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

 1.3 เป้าหมาย 

  1. ผู้เข้าร่วมชมงาน 1,000 คน 
  2. จ านวนผลงาน 50 ผลงาน 
 
 
 

ก 



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 2555 ระหว่างวันที่ 2–5 กุมภาพันธ์ 2555 
 2.2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ประจ าปี 2555 ระหว่างวันที่ 7–23 สิงหาคม 2555 
 2.3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand 
Research Expo 2012) ระหว่างวันที่ 24–28 สิงหาคม 2555 

3. ผลการด าเนินงาน 

 3.1 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าปี 2555 ระหว่างวันที่ 2–5 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้เข้าร่วมชมผลงาน 200 คน ผลงานจ านวน 24 เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมผลงานร้อยละ 86.30 
 3.2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ประจ าปี 2555  
 3.3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยงานการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand 
Research Expo 2012)   

4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนผลงาน 50 เร่ือง 50 เร่ือง 
  1.1 กิจกรรมนิทรรศการวิจัย สิ่งประดษิฐ์ ในงาน“วนันักประดิษฐ์” ประจ าป ี2555  24 เร่ือง 
  1.2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
       แห่งชาติ ประจ าปี 2555  

  

  1.3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยงานการน าเสนอผลงานวิจยัแห่งชาติ 2555   
       (Thailand Research Expo 2012)   

  

2. จ านวนผู้เข้าชมงาน 1,000 คน 1,000 คน 
  1.1 กิจกรรมนิทรรศการวิจัย สิ่งประดษิฐ์ ในงาน“วนันักประดิษฐ์” ประจ าป ี2555  200 คน 
  1.2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       แห่งชาติ ประจ าปี 2555  

  

  1.3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยงานการน าเสนอผลงานวิจยัแห่งชาติ 2555  
       (Thailand Research Expo 2012)   

  



5. ผลสัมฤทธิ์ 

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

6. การใช้จ่ายงบประมาณ 

 6.1 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 
2555 

- ค่าตอบแทน            7,200  บาท 
- ค่าใช้สอย           450   บาท 
- ค่าวัสดุ          4,212   บาท 

      รวมทั้งสิ้น     11,862   บาท 
 6.2 การจัดนิทรรศการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจ าปี 2555 
 6.3 การจัดนิทรรศการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในงานการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 
(Thailand Research Expo 2012) 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ผู้ชมงานเสนอแนะให้น าผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมด้านอ่ืนๆ ทีมี่ความหลากหลายมาจัดแสดง 
ต้องการให้มีการสาธิตนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องภายในงานและสอบถามราคาในการจ าหน่าย 
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บทสรุปผู้บริหาร             ก 
1. บทน า             
2. การด าเนินงาน            
3. ผลการด าเนินงาน 
 - การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร  
   ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2555       
 - การจัดนิทรรศการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2555 
 - การจัดนิทรรศการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในงานการน าเสนอ 
   ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012)    
 

ภาคผนวก 

 1. ข้อเสนอโครงการ โครงการงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2551 
 2. เอกสารหลักฐานของกิจกรรม 
  2.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร ในงาน  
  “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2555  
   - ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
   - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   - แบบประเมินการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน  
     “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2555  
  2.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดนิทรรศการวิจัยในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2555 
   - ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
   - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   - แบบประเมินการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และ 
     เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2555 
  2.3 กิจกรรมที่ 3 การจัดนิทรรศการวิจัยในงาน การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555  
  (Thailand Research Expo 2012) 
   - ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
   - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   - แบบประเมินการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน การน าเสนอผลงานวิจัย 
     แห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมที่ 1 การจัดนทิรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร 

ในงานวันนักประดิษฐ ์ประจ าปี 2555 
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ภาพกิจกรรม การจัดนทิรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม การจัดนทิรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
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