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บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

กิจกรรมที ่2 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2556 
 

1. บทนาํ 
 1.1 หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลก
อาชีพ ผลิตผู้เช่ียวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล โดยมีพันธกิจการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการและชุมชน เป็นหน่ึงในสี่พันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ในพันธกิจดังกล่าวมีการกําหนดยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์หลัก) ในการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเพ่ือการแข่งขันระดับชาติ   
และนานาชาติ และการเผยแพร่และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
 การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ มทร.พระนคร ได้ให้ความสําคัญ โดยมอบหมาย
ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานในการดําเนินงาน ได้กําหนดพันธกิจหน่ึงในเก้าพันธกิจไว้ว่า
“ประสานงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยและงานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยแก่สังคม” โดยมี
จุดมุ่งหมายในการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เผยแพร่สู่สาธารณชน ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยมี      
4 กิจกรรม คือ 
 1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของไทย ประจําปี 2555 (Technomart – Innomart 2012) 
 2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์”                    
ประจําปี 2556 
 3. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2556 
 4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “การนําเสนอผลงาน 
วิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013)  
 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและ
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย                
ความร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 1.2 วัตถุประสงคข์องโครงการ 
  1.2.1  เพ่ือจัดแสดงผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของบุคลากรของ  
มหาวิทยาลัย  
  1.2.2  เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร 
  1.2.3  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของ มทร.พระนคร และนักวิจัย 
           หน่วยงานภายนอก ในการร่วมมือต่อยอดทํางานวิจัย 
  1.2.4  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับ    
                    หน่วยงานภายนอก 
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 1.3 เป้าหมาย 
  1.3.1  ผู้เข้าร่วมชมงาน 1,000 คน 
  1.3.2  จํานวนผลงาน 60 ผลงาน 
 

 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1  ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร 

  1.4.2  ได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของ มทร.พระนคร และนักวิจัยจาก 
           หน่วยงานภายนอก ในการร่วมมือต่อยอดทํางานวิจัย 
  1.4.3  ได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับ
          หน่วยงานภายนอก 
2. การดําเนินการ 
 โครงการจัดนิทรรสการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก มี 4 กิจกรรม คือ 
 2.1  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย ประจําปี 2555 (Technomart–Innomart 2012) ระหว่างวันที่  25-28 ตุลาคม 2555 
 2.2  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์”  
ประจําปี 2556  ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2556 
 2.3  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2556 เดือนสิงหาคม 2556 
 2.4  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2556 

3. ผลการดําเนินงาน 

 3.1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของไทย ประจําปี 2555 (Technomart – Innomart 2012) ระหว่างวันที่                     
25-28 ตุลาคม 2555 มีผู้เข้าชมงาน 200 คน จัดแสดงผลงานจํานวน 4 เรื่อง ระดับความพึงพอใจ              
ของผู้เข้าร่วมชมผลงานร้อยละ 85.6 หรือพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.28 

 3.2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน          
“วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2556 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2556 มีผู้ เข้าชมงาน 400 คน           
จัดแสดงผลงานจํานวน 20 เรื่อง ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมผลงาน ร้อยละ 86.6 หรือพึงพอใจ     
ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.28 
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4. สรุปผลการดําเนินงาน 

การดําเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนผลงาน 60 ผลงาน  
กิจกรรมที่ 1  งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําปี 2555  4 ผลงาน 
กิจกรรมที่ 2  งาน“วันนักประดิษฐ”์ ประจําป ี2556  20 ผลงาน 
กิจกรรมที่ 3  งานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2556    
กิจกรรมที่ 4  การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาต ิ2556  
                 (Thailand Research Expo 2013)   

  

2. จํานวนผู้เขา้ชมงาน 1,000 คน  
กิจกรรมที่ 1  งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําปี 2555  200 คน 
กิจกรรมที่ 2  งาน“วันนักประดิษฐ”์ ประจําป ี2556  400 คน 
กิจกรรมที่ 3  งานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2556    
กิจกรรมที่ 4  การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาต ิ2556  
                 (Thailand Research Expo 2013)   

  

3. ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ ร้อยละ 85  
กิจกรรมที่ 1  งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําปี 2555  85.60 
กิจกรรมที่ 2  งาน “วันนักประดิษฐ”์ ประจําป ี2556  86.00 
กิจกรรมที่ 3  งานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2556    
กิจกรรมที่ 4  การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาต ิ2556  
                 (Thailand Research Expo 2013)   

  

5. ผลสัมฤทธิ์ 
 5.1 ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน ของ มทร.พระนคร จากผลงานวิจัยและผลงานต้นแบบ  
 5.2 ได้สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของมทร.พระนคร กับหน่วยงานภายนอกในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และต่อยอดงานวิจัย  
 5.3 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ให้สามารถนําไปประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ 

6. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 6.1 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของไทย ประจําปี 2555 
  - ค่าตอบแทน     4,800 บาท  
  - ค่าใช้สอย     1,260 บาท 
  - ค่าวัสดุ    11,562 บาท 
    รวมทั้งสิน้ 17,622 บาท 
     (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยย่ีสิบสองบาทถ้วน) 
 6.2 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 2 งาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจําปี 2556 
  - ค่าตอบแทน     7,200 บาท  
  - ค่าใช้สอย              1,380 บาท 
  - ค่าวัสดุ    26,270 บาท 
         รวมทั้งสิน้           34,850 บาท 
        (บาทถ้วน) 
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1. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดกําหนดวิสัยทัศนในการเปนมหาวิทยาลัยแหงโลก
อาชีพ ผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากล โดยมีพันธกิจการสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ 
นวัตกรรมเพ่ือถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคการผลิต ภาคบริการและชุมชน เปนหนึ่งในสี่พันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ในพันธกิจดังกลาวมีการกําหนดยุทธศาสตร (กลยุทธหลัก) ในการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐเชิงบูรณาการเพ่ือประโยชนเชิงพาณิชยท่ีไดมาตรฐานเพ่ือการแขงขันระดับชาติและ
นานาชาติ และการเผยแพรและการถายทอดเทคโนโลยีสูความเปนเลิศ 
 การเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนสิ่งท่ี มทร.พระนคร ไดใหความสําคัญ โดยมอบหมาย
ใหสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานในการดําเนินงาน ไดกําหนดพันธกิจหนึ่งในเกาพันธกิจไววา
“ประสานงาน และถายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยและงานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยแกสังคม” โดยมี
จุดมุงหมายในการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ของอาจารย นักวิจัย และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เผยแพรสูสาธารณชน ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการรวมกับหนวยงานภายนอก โดยมี       
4 กิจกรรม คือ 
 1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐของ มทร.พระนคร ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของไทย ประจําป 2555 (Technomart – Innomart 2012) 
 2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ”                    
ประจําป 2556 
 3. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐของ มทร.พระนคร ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2556 
 4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐของ มทร.พระนคร ในงาน “การนําเสนอผลงาน 
วิจัยแหงชาติ 2556” (Thailand research Expo 2013)  
 ท้ังนี้เพ่ือเปนแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและ
เปนชองทางประชาสัมพันธผลงานของมหาวิทยาลัยสูสาธารณชน รวมท้ังเปนการสรางเครือขายความ
รวมมือในดานการวิจัยและบริการวิชาการ ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 
 1.  เพ่ือเปนเวทีเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 2.  เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐของ มทร.พระนคร 
 3.  เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางนักวิจัยของ มทร.พระนคร และนักวิจัยหนวยงาน
ภายนอก ในการรวมมือตอยอดทํางานวิจัย 
 4.  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานการวิจัยและบริการวิชาการกับหนวยงาน
ภายนอก 

3. เปาหมาย 

 3.1 ผูเขารวมชมงาน 1,000 คน 
 3.2 จํานวนผลงาน 60 ผลงาน 
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4. สถานท่ีดําเนินงาน 

 4.1 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
 4.2 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา 
 4.3 การประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค 

5. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 1.5.1  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐของ มทร.พระนคร ในงานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย ประจําป 2555 (Technomart–Innomart 2012) ระหวางวันท่ี  25-28 ตุลาคม 2555 
 1.5.2  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ”  
ประจําป 2556  ระหวางวันท่ี 2 - 5 กุมภาพันธ 2556 
 1.5.3  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐของ มทร.พระนคร ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีแหงชาติ” ประจําป 2556 เดือนสิงหาคม 2556 
 1.5.4  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐของ มทร.พระนคร ในงาน “การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแหงชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ระหวางวันท่ี 23 - 27 สิงหาคม 2556 

6. งบประมาณ 
 งบประมาณ 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1.4.1  ไดประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐของ มทร.พระนคร 
  1.4.2 ไดสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางนักวิจัยของ มทร.พระนคร และนักวิจัย                 
จากหนวยงานภายนอกในการรวมมือตอยอดทํางานวิจัย 
  1.4.3  ไดเปนการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานการวิจัยและบริการวิชาการกับ
หนวยงานภายนอก 
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การดําเนินงาน 
 
1. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ 
3. จัดสถานท่ีและผลิตภัณฑงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ 
4. จัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ / สาธิตผลงาน 
5. ประเมินผลการดําเนินงาน 
6. รายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

แตงตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ 

จัดสถานท่ีและผลิตภัณฑงานวิจัย  
และส่ิงประดิษฐ 

จัดแสดงผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ 
สาธิตผลงาน 

ประเมินผลการดําเนินงาน 

รายงานผลการดําเนินงาน 
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ผลการดําเนินงาน 
 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ” 
       ประจําป 2556  
 1.1 จัดแสดงผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ  
 การจัดนิทรรศการ งาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2556 มีผลงานจัดแสดง จํานวน 20 เรื่อง 
ประกอบไปดวยผลงาน ท้ังหมด 4 คณะ 1 สถาบัน ไดแก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 11 เรื่อง               
คณะวิศวกรรมศาสตร 1 เรื่อง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4 เรื่อง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 3 เรื่อง และสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 เรื่อง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจาของผลงาน 
 

ลําดับ ชื่อผลงาน รายชื่อนักวิจัย ชื่อหนวยงาน 
1 แครกเกอรเสรมิสาหรายผํา ผูชวยศาสตราจารยปานทิพย  ผดงุศิลป 

นายวชิรพงศ           เยาวฤทธิกร 
นางสาวพลอยไพลิน  สิทธิสาร 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

2 ขนมมาชเมลโลวเสริมคะนาผง ผูชวยศาสตราจารยปานทิพย  ผดงุศิลป 
นางสาวรัตติยา        เข็มทอง 
นางสาวกัลยา          เงางาม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

3 ขนมเกลียวแปงขาวสังขหยดพัทลงุ ผูชวยศาสตราจารยปานทิพย  ผดงุศิลป  
วาท่ีรอยตรีจักราวุธ    ภูเสม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

4 ขนมปงแซนวิชเพ่ือสุขภาพ อาจารยเจตนิพัทธ     บุณยสวัสดิ ์
นายเชฏฐภูชิชย        เถกิงศักดิ์ 
นายอาทิตย             โมระนิธิสวัสดิ ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

5 มัฟฟนเสรมิกากบีทรูท วาท่ีรอยตรีจักราวุธ    ภูเสม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
6 การประดิษฐบายศรีอีสานจําลองจากซองบะหมี ่

ก่ึงสําเร็จรูป 

อาจารยสุกัญญา       จันทกุล 
นายวุฒิชัย              พรหมมณ ี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

7 การประดิษฐโคมแขวนไทยจากเมล็ดกระถิน อาจารยปยะธิดา       สหีะวัฒนกุล 
นายชาตรี               สุขพัฒน 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

8 การประดิษฐกระเชาของขวัญจากถุงพลาสติก อาจารยปยะธิดา       สหีะวัฒนกุล 
นางสาวกรองกาญจน  แตงเหล็ก 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

9 การประดิษฐพานพุมจากกาบหมาก ผูชวยศาสตราจารยอภริัติ  โสฬศ 
นายธีรพันธ              คงขันธ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

10 การพัฒนาผลิตภณัฑดอกไมจันทรจากตอซังขาว อาจารยอารยะ          ไทยเท่ียง 
นางสาวเสาวลักษณ    รอดแสง 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

11 การพัฒนาบรรจุภณัฑเพ่ือสิ่งแวดลอมจาก 

เสนใยกลวยสําหรับบรรจุภณัฑอาหารสําเร็จรูป 

รองศาสตราจารยบุษรา สรอยระยา 
อาจารยชมพูนุช          เผื่อนพิภพ 
อาจารยดวงกมล         ตั้งสถิตพร 
นางสาวอัชชา             ศิริพันธุ 
นางสาวประพาฬภรณ   ธีรมงคล 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

12 เรือดํานํ้าตนแบบเพ่ือการสํารวจ ดร.ณัฐพงศ               พันธุนะ คณะวิศวกรรมศาสตร 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจาของผลงาน 
 

ลําดับ ชื่อผลงาน รายชื่อนักวิจัย ชื่อหนวยงาน 
13 การออกแบบเครื่องประดับจากดายปก อาจารยกัญมุา  ญาณวิโรจน  

ผูชวยศาสตราจารยจรูญ   
คลายจอย 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

14 การออกแบบเครื่องนุงหม เพ่ือการพัฒนารูปแบบสินคา
พ้ืนเมือง กรณีศึกษา : ผาจกไทยวน จังหวัดราชบุร ี

อาจารยจรัญพิมพ  วังเย็น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

15 การออกแบบเครื่องทอผาแบบยกดอกพิเศษดวยเครื่อง
แจคการด (Jacquard) เพ่ือพัฒนาผลติภณัฑชุมชน 

เชิงนิเวศนเศรษฐกิจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์   
อริยะเครือ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

16 ศึกษาวิถีวัฒนธรรมอนุรักษและพัฒนาผาชนเผาสู 
เชิงพาณิชย กรณีศึกษา : ผาทอกะเหรี่ยง  
จังหวัดภาคเหนือ 

อาจารยพจนา      นูมหันต 
 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

17 ศึกษากระบวนการและรูปแบบของเสื่อกกเพ่ือพัฒนาสูการ
ออกแบบเฟอรนิเจอรแนวศลิปะรวมสมัย 

อาจารยยุวดี        พรธาราพงศ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 

18 การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑหัตถกรรม  
กรณีศึกษา : เฟอรนิเจอรจากหวายเทียม 

อาจารยมยุรี         เรืองสมบัต ิ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 

19 การพัฒนากากอุตสาหกรรมเหลือท้ิงของโรงงานผลิต
กระดาษชําระสูการสรางสรรคเปนผลิตภณัฑเพ่ือใชใน
ชุมชน 

อาจารยธานี         สุคนธะชาติ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 

20 การสรางมูลคาเพ่ิมนํ้าตาลมะพราวของชุมชน
สมุทรสงคราม เพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย 

ผูชวยศาสตราจารยจฑุามาศ   
พีรพัชระ 
ดร.วรลักษณ  ปญญาธิติพงศ 
นางสาวอินทธีมา  หิรัญอัครวงศ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รวม 20  ผลงาน นักวิจัย  35 คน 5  หนวยงาน 

 
ตารางท่ี 2 ชื่อผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และเจาของผลงานท่ีสาธิตภายในงาน 

ลําดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนวยงาน วันท่ีสาธิต 
1 การสรางมูลคาเพ่ิมนํ้าตาลมะพราวของชุมชนสมุทรสงคราม เพ่ือ

ใชประโยชนเชิงพาณิชย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 กุมภาพันธ 2556 

2 การประดิษฐบายศรีอีสานจําลองจากซองบะหมี่ก่ึงสําเร็จรปู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 3 กุมภาพันธ 2556 
3 การพัฒนาผลิตภณัฑดอกไมจันทรจากตอซังขาว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 4 กุมภาพันธ 2556 
4 การประดิษฐโคมแขวนไทยจากเมล็ดกระถิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 5 กุมภาพันธ 2556 

รวม 4 ผลงาน 2 หนวยงาน 4 วัน 

 
 1.2 การประเมินความพึงพอใจ 
 ไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู เขารวมชมงานตอการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 400 คน แบงออกเปน ผูเขาชมงาน 364 คน และกรรมการ
ดําเนินงาน 36 คน ไดผลดังนี้ 
  1.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 
  ผูตอบแบบประเมิน เปนหญิงคิดเปนรอยละ 58.7 เปนชายคิดเปนรอยละ 41.3  ผูเขาชมงาน 
ท่ีชวงอายุระหวาง 21-30 ป มีจํานวนมากท่ีสุด 
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 1.3 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

   ผลสัมฤทธิ์ของการเขารวมจัดนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2556 ไดเพ่ิม
โอกาสในการสงเสริมและเผยแพรสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ของอาจารย นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และเกิดความรวมมือและประสานประโยชนระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน อีกท้ังยังเปนการสนับสนุนและใหกําลังใจแกนักประดิษฐ และนําผลงานของนักประดิษฐออก
เผยแพร เพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชย  
  ผลงานเรื่องการออกแบบเครื่องทอผาแบบยกดอกพิเศษดวยเครื่องแจคการด (Jacquard) 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเชิงนิเวศนเศรษฐกิจ ไดรับรางวัล Special Prize คัดเลือกโดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และไดบันทึกเทปรายการโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  
โดยสัมภาษณนักวิจัยถึงผลงานท่ีนําไปจัดแสดง  

 1.4 สรุปและขอเสนอแนะ 

  1.4.1 สรุป 
  การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ ในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2556 
ระหวางวันท่ี 2 - 5 กุมภาพันธ 2556 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  
สรุปไดดังนี้ 
  1) จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ จํานวน 20 ผลงาน 
  2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรวมงาน จํานวน 400 คน พบวา ผูเขารวมชมงาน 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.30) หรือรอยละ 86.00 
  3) ผลสัมฤทธิ์ของการเขารวมจัดนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2556               
ไดสงเสริมและเผยแพรสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม เกิดความรวมมือและประสานประโยชนในเชิงพาณิชย 
  ผลงานเรื่อง การออกแบบเครื่องทอผาแบบยกดอกพิเศษดวยเครื่องแจคการด 
(Jacquard) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเชิงนิเวศนเศรษฐกิจ ไดรับรางวัล Special Prize คัดเลือกโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และไดบันทึกเทปรายการโครงการการจัดการศึกษาทางไกล                
ผานดาวเทียม โดยสัมภาษณนักวิจัยถึงผลงานท่ีนําไปจัดแสดง   
  1.4.2 ปญหา อุปสรรค/ขอเสนอแนะในการจัดโครงการ 
  -  ผูเขาชมงานตองการใหมีการจําหนายผลิตภัณฑท่ีนําไปสาธิต และสอบถามสถานท่ีการ
จําหนายสินคา 
  -  การประสานงานมีความเขาใจคลาดเคลื่อน ดังนั้นการเขารวมจัดแสดงผลงานครั้งตอไป
หนวยงานผูจัดและผูเขารวม ควรเพ่ิมจํานวนครั้งของการจัดประชุมเปน 2 ชวง คือชวงการรวบรวมขอมูล 
การตรวจสอบขอมูล และชวงการเตรียมการจัดงานจริง เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน 
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