


ก้าวสู่ปีท่ี 9 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ปรากฏผลการด�าเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบัน
อดุมศกึษา 4 ด้าน โดยเฉพาะในด้านการสร้างงานวจิยั ส่ิงประดษิฐ์ 
และนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ภาคการผลิต ภาคการบริการและชุมชน ตลอดจนการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม โดยจ�าแนกยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานวิจัย 
ส่ิงประดษิฐ์ และนวัตกรรมในเชงิบรูณาการเพือ่ประโยชน์เชิงพาณชิย์
ที่ได้มาตรฐาน และก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ นอกจากน้ัน ยังเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้
สูค่วามเป็นเลศิ การให้บรกิารวชิาการแก่สงัคมเพือ่สร้างและพัฒนาอาชพี 
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานในด้านการวิจัย การให้
บรกิารวิชาการและคลนิกิเทคโนโลยอีย่างต่อเนือ่ง โดยแสดงเจตนา
ที่มุ่งมั่นในการตอบสนองภารกิจดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการรวบรวมผล
งานเพื่อการประชาสัมพันธ์และเป็นข้อมูลหลักฐานอ้างอิงส�าคัญ
ในการประเมนิคณุภาพของมหาวทิยาลยั ข้อมลูทีจ่ดัท�าได้ผ่านการ
สังเคราะห์ขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการน�าเสนอผลงานของบุคลากร ทั้งใน
สายวชิาการและสายสนับสนนุ เพือ่ประโยชน์ในการศกึษาในโอกาส
ต่อไป ปรากฏผลการด�าเนินงานในรายละเอียดดังเอกสารฉบับนี้

ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันผลักดันและ
สนับสนุนการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยและได้ร่วมแรงร่วมใจ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มก�าลังความสามารถมาโดยตลอด และขอให้มี
พลงัพร้อมทีจ่ะขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัให้เจรญิก้าวหน้ายิง่ๆ ขึน้ สบืไป

                
               
            
           

          ( รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สารจาก อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ได้ด�าเนนิงาน
สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานบริการวิชาการแก่
สังคมบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน 
สร้างโอกาสทางเศรษฐกจิให้แก่ชมุชน สงัคมและประเทศชาต ิโดย
ได้ด�าเนินการในรูปแบบของการบูรณาการความรู้ รวมทั้งการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
การฝึกอบรมวิชาการและอาชีพต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งน้ี รายละเอียดของผลการด�าเนินงานในปี 2555 
จะมีข้อมูลปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับน้ี ซึ่งดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจจะได้รับแนวคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อการ
ต่อยอดความรู ้เพิม่มลูค่าให้กบัองค์ความรู ้ตลอดจนสามารถน�าไป
เป็นแนวทางในการพฒันางานและอาชพีทีเ่กีย่วข้องในโอกาสต่อไป

          

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟองฟ้า เมฆเกรียงไกร)
              รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ

สารจาก รองอธิการบดีดานวิจัย
และ บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานด�าเนินงานและ
บรหิารจัดการงานวจิยัและบรกิารวชิาการแก่สงัคมตามพนัธกจิของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการสร้างงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สู่การผลิตและการบริการท่ีสามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ประเทศ รวมทั้งการให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มี
แนวคดิเชงิสร้างสรรค์เพือ่การมอีาชพีอิสระและพฒันาอาชพีสู่การ
แข่งขันสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ
 ในการด�าเนนิงานดงักล่าว สถาบนัวิจยัและพฒันา ได้จัด
ตั้งหน่วยงานบริหารเพื่อรองรับการท�างานวิจัย การเผยแพร่และ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีการใช้ประโยชน์จากผลงานวจิยัเชงิสงัคมและ
เชิงพาณิชย์ รวมทั้งการบริการวิชาการและคลินิคเทคโนโลยี
 รายงานประจ�าปี 2555-2556 ฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูล
งบประมาณวิจัยที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ.  2556 
เป็นโครงการวิจัย 139 โครงการ งบประมาณ 22,786,959 บาท 
โครงการบริการวิชาการ  63 โครงการ งบประมาณ 6,166,840 
คลินิคเทคโนโลยี 2 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท ผลงาน
วิจัยประจ�าปี 2555 รวม 117 ผลงาน  ผลงานบริการวิชาการ 
60 ผลงาน ผลงานคลนิคิเทคโนโลยี 11 ผลงาน โดยผลงานดงักล่าว
ได้เผยแพร่ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู ่ชุมชนเป้าหมายใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สารจาก ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ)
ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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วิสัยทัÈน์มËาวิทยาลัยเทคโนโลยีราªมงคลพรÐนคร
มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ ผลิตผู เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสู สากล
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การบริหารจัดการงานวิจัยและบริการสังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร
โดย ผศ.จุฑามาศ   พีรพัชระ

สถาบนัวจัิยและพฒันา ( Institute of Research and Development ) เริม่ด�าเนนิการตามโครงการจดัตัง้สถาบนัวจัิย
พฒันาและบรกิารวชิาชพี เมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมผู้ีช่วยศาสตราจารย์จฑุามาศ  พรีพชัระ เป็นประธานโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการจัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น ส�านักงาน
ผูอ้�านวยการ และมกีารแบ่งหน่วยงานภายในสถาบนั เป็น 3 หน่วยงาน คอื งานบรหิารทัว่ไป กลุม่วจิยั  และกลุม่บรกิารวชิาการ

ปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มีส�านักงานตั้งอยู่ท่ีอาคารส�านักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พื้นที่เทเวศร์

 
พันธกิจ
1. ก�าหนดแนวทาง นโยบาย และการประสานงานการท�าวจิยัและบรกิารวชิาการให้เป็นไปตามนโยบายและทศิทาง

ของมหาวิทยาลัย
2. บริหารงบประมาณและติดตามผลการด�าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ
3. บริหารและด�าเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการ
4.  ด�าเนินงานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมและงานบริการวิชาการเพื่อหารายได้
5. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
6. สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
7. เผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
8. เป็นศูนย์กลางรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแก่หน่วย

งานภายนอก
9. สร้างเครือข่ายการท�างานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การสร้างนักวิจัยที่มีศักยภาพ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จากฐานเทคโนโลยีที่เป็นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์จากผลผลิตงานวิจัยในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
4. ยุทธศาสตร์การสร้างผลงานบริการสังคม ที่ตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างรายได้  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยังคงก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการทีม่คีณุภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคมทัง้ภาคชมุชน ประชาชนและอุตสาหกรรม ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ 
ผลติภาพ และน�าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สารจากรองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ

สารจากผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ท�าเนียบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทน�า
โครงการวิจัยประจ�าปี 2556

โครงการบริการวิชาการประจ�าปี 2556
โครงการคลินิกเทคโนโลยีประจ�าปี 2556

ผลงานวิจัยประจ�าปี 2555
ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจ�าปี 2555

ผลงานบริการวิชาการประจ�าปี 2555

ภาคผนวก
ผลงานวิจัยประจ�าปี 2555  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ผลงานวิจัยประจ�าปี 2555 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลงานบริการวิชาการประจ�าปี 2555
ผลงานคลินิกเทคโนยีประจ�าปี 2555

ผลงานการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจ�าปี 2555
ผลงานการพัฒนาบุคลากรวิจัยประจ�าปี 2555

1
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41
43

49
63
83
103
111
121
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โครงการวจิยัประจาํป 2556
Annual Report 2012 - 2013



หนวยงาน จํานวน

โครงการ 

(แผนงาน / 

โครงการ)

ชื่อขอเสนอการวจิัย

จํานวน

นักวจิัย 

(คน)

งบประมาณ

แหลงงบประมาณ

รายจาย

(บาท)

รายได

(บาท)

ภายนอก

(บาท)

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

1 1.การปรับปรุงคุณภาพโดยยังคงรักษาค ่าเฉลี่ย
ความสว่างของภาพโดยใช้การถ่วงน�้าหนักฮีสโตแกรม
กระจายตามพื้นที่

3 100,000

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

1 1.การสร้างหลักสูตรผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณ : กรณี
ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจังหวัด
กรุงเทพมหานคร

1 305,200

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

1 1. โครงการวิจัย การน�าเสนอภาพความเป็นท้องถิ่น
ผ่านสนิค้าวัฒนธรรมของชมุชนตลาดน�า้คลองลดัมะยม

2 150,000

คณะบริหารธุรกิจ 20 1.ป ัจจัยที่มีอิทธิพลต ่อความส�าเร็จในการสร ้าง
ความเข้มแข็งของการจัดการโซ่อุปทานเชิงความ
ร่วมมือในการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
แปรรูปเน้ือสัตว์ของประเทศในกลุ่มเอเซียน

1 401,200

2.ปัจจัยท่ีส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าเกษตรด้วย
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1 401,200

3.การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงิน
ของการลงทุนระหว่างการปลูกยางพาราในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือกับภาคใต้

1 401,200

4.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของ
บุคลากรกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขต
กรุงเทพมหานคร

2 321,200

5.อิทธิพลของแรงจูงใจและการพัฒนาตนเองที่
มีผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน
บัญชีในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

1 225,000

6.มูลค ่าทางเศรษฐศาสตร ์ของแหล ่งท ่องเที่ยว
ป ร ะ เ ภ ท โ บ ร า ณ ส ถ า น  :  ศึ ก ษ า ก ร ณี อุ ท ย า น
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

1 320,000

7.ความพึงพอใจและการคุ ้มครองผู ้บริ โภคใน
สินค้าขายตรงในเขตกรุงเทพมหานคร

3 305,460

8.การรณรงค์ผลติภณัฑ์ฉลากเขยีวเพ่ือการตดัสนิใจซือ้ 3 20,000

โครง¡ารวิจัย
»รÐจíา»‚ 2
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หน่วยงาน จ�านวน

โครงการ 

(แผนงาน / 

โครงการ)

ชื่อข้อเสนอการวจิัย

จ�านวน

นักวจิัย 

(คน)

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

รายจ่าย

(บาท)

รายได้

(บาท)

ภายนอก

(บาท)

ผ
ลงานวิจัย

เพ
ื่อสร้างองค์ความรู้

คณะบริหารธุรกิจ
(ต่อ)

20 9.การพฒันาการสือ่สารภาษาองักฤษและการบรรจภุณัฑ์
สินค้าส�าหรับชุมชนนางเลิ้ง

1 20,000

10.การบริหารจัดการน�้าที่มีประสิทธิภาพกรณีศึกษา : 
อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

3 25,000

11.ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนคณะบรหิารธรุกจิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4 15,000

12.การพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนโดยใช้เทคโนโลยี
ฟรีแวร์

1 20,000

13.การเพิ่มมูลค ่าร ้านอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่
เกาะรัตนโกสินทร์

1 30,000

14.การเปรียบเทียบความต้องการทักษะการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เกี่ยวข้องด้านวิชาชีพบัญชี

1 25,000

15.ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท�างานด้านสารสนเทศ กรณี
ศึกษาความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบสารสนเทศ

1 25,000

16.ปัจจัยความส�าเร็จและการเลือกตัดสินใจของ
ผู ้ประกอบการไทยในการด�าเนินการค้าชายแดน
ไทย-ลาว

1 25,000

17.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการประยุกต์ใช้
Balanced Scorecard ของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร

1 25,000

18.ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนวชิาการบญัชีขัน้ต้นส�าหรบั
วิชาชีพพื้นฐานของนักศึกษาคณะบริหารธุ รกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2 15,000

19.การจัดการความรู ้ด ้านการตลาดในเชิงปฏิบัติ
การแก่นักศึกษาด้านการตลาดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1 15,000

20.การศึกษาผลการใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการใน
รายวิชาหลักการบัญชีของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2 15,000
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หนวยงาน จํานวน

โครงการ 

(แผนงาน / 

โครงการ)

ชื่อขอเสนอการวจิัย

จํานวน

นักวจิัย 

(คน)

งบประมาณ

แหลงงบประมาณ

รายจาย

(บาท)

รายได

(บาท)

ภายนอก

(บาท)

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี

6 1.การศึกษาโครงสร ้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพจากมะเดื่อ

1 28,000

2.กระบวนการเชิงภาพที่เหมาะสมส�าหรับการศึกษา
เมลด็ข้าวเปลอืก : การจ�าแนกสายพนัธุแ์ละการตรวจสอบ
ความผิดปกติของเมล็ดข้าว

1 20,000

3.การดูดซับไอออนโลหะหนักในน�้าทิ้งจากห้องปฏิบัติ
การเคมีด้วยอิฐมอญ กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

2 27,000

4.การศึกษาและพัฒนาจุลินทรีย์ท่ีมีศักยภาพในการ
ปรับปรุงคุณภาพเงินในระดับนาโน

3 321,000

5.การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เชิงพื้นที่ : ประยุกต์ใช้
ในการสร้างแผนที่โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

3 78,000

6.ความตระหนกัและพฤตกิรรมของเยาวชนในกรุงเทพ
มหานครต่อการจัดการซากของเสีย : กรณีศึกษา
โทรศัพท์เคลื่อนที่

2 193,300

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

7 1.ผลกระทบของระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
ที่มีผลต่ออัตราผลผลิต

303,600

2.ออกแบบและพัฒนากระบวนการสลายโลหะประสาน
โคบอลล์ออกจากซีเมนต์คาร์ไบด์ ด้วยระบบไฮโดร
เทอร์มอล์ทรีตเม้นต์

385,000

3.ศึกษาความเป ็นไปได ้การน�าแท ่งอ ้างอิงทาง
ความแข็งในหน่วยร๊อคเวลล์ สเกลบี กลับมาใช้ใหม่

174,900

4.การเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้ท�าแม่พิมพ์ฉีดที่ท�าจาก
อลูมิเนียมเกรด 7045 กับเหล็ก P 20

291,100

5.ตัวแบบการพยากรณ์ความต้องการเหลก็กล้าภายใต้
ความไม่แน่นอนโดยวิธีเบย์

105,000

6.การวิจัยปัญหาในงานหล่อและการพัฒนาแนวทาง
แก้ไขปัญหาในงานหล่อเครื่องประดับสมัยใหม่

131,500

7.การศึกษาผลของการถ่ายเทความร้อนแบบบังคับ
โดยใช ้ท ่อเทอร ์โมไซฟอนแบบปิดเพื่อลดการใช ้
พลังงานในระบบหม้อน�้ารถยนต์

150,000

โครง¡ารวิจัย
»รÐจíา»‚ 2
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หน่วยงาน จ�านวน
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คณะศิลปศาสตร์
(ต่อ)

16 1.กลไกสนับสนุนการเข ้าร ่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร

100,000

2 .แนวทางการพัฒนาศั กยภาพทุนทางสั งคม
ของชุมชนภูมินาม จังหวัดเพชรบุรี  ตามเส้นทาง
ในนิราศเมืองเพชร

270,000

3.การสร้างนวัตกรรมและเว็บไซต์เพื่อเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท ์ของประชาชนไทย
ในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก

401,200

4.การศึกษาความต้องการการจัดกิจกรรมการออก
ก�าลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

200,000

5.การประเมินศักยภาพโครงการที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงภาค
การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

154,000

6.การศึกษาเพือ่พฒันาชมุชนนางเลิง้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม

18,000

7.การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

19,000

8.รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัศกึษา คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

19,000

9.ปัญหาการจดัการแข่งขนักฬีาภายในคณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

18,000

10.การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของคณะ
ศิลปศาสตร ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558

17,000

11.ปัจจยัทีส่่งผลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานบคุลากร
ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

19,000

12.การออกแบบเนื้อหาบทเรียนและการสร้างสื่อการ
สอนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับวิชา
เขียนภาษาอังกฤษ

18,000

13.การจัดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ:กรณีศึกษาตลาด
น�้ามหานคร

18,000
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หนวยงาน จํานวน

โครงการ 

(แผนงาน / 

โครงการ)
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รายได

(บาท)

ภายนอก
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คณะศิลปศาสตร์
(ต่อ)

16 14.ปัญหา อุปสรรค ที่มีต่อการเรียนรู ้ของนักศึกษา
สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

18,000

15.รูปแบบการเรียนที่มีความสุขของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

17,000

16.ศึกษาผลของโปรแกรมการเตรียมตัวสู ่โลกแห่ง
อาชีพเพื่อเพิ่มความพร ้อมในการสมัครงานของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

19,000

10 1.การออกแบบห้องน�้าส�าหรับคนพิการทางการเห็น 3 281,000

2.การผลิตกระดาษสาจากกากพลังงานมูลช้างกับ
ผลไม้ทางเศรษฐกิจและการรักษาระบบนิเวศ กรณี
ศึกษาการเปรียบเทียบกระดาษมูลช้างโดยใช้กระดาษ
สาและกระดาษจากสับปะรด

3 281,000

3.การศึกษาและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้จากเส้นใยพืช
มะละกอเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน

3 288,000

4.การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์การเขียนผ้าบาติก
ลายเขียน ส�าหรับผู้ต้องขังเรือนจ�าพิเศษธนบุรี

3 281,200

5.การศึกษาปัจจัยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ี
ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ย่ังยืน:กรณีศึกษาการใช้สี
และวัสดุบรรจุภัณฑ์ท่ีสื่อถึงประโยชน์ใช้สอยเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3 261,000

6.ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อย่างเป็นสากล

2 140,000

7.การศึกษาและพัฒนาแผ่นวีเนี่ยร ์จากขี้เลื่อยไม้
เพื่อการตกแต่งเครื่องเรือนในที่พักอาศัย

3 225,000

8.การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบเคร่ืองจักสานสู่การ
สร้างสรรค์เป็นงานประติมากรรมตกแต่งบ้านโดยใช้
ประโยชน์จากกากกาแฟเหลือทิ้ง

4 281,200

โครง¡ารวิจัย
»รÐจíา»‚ 2

5
5
6

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

และ
การออกแบบ
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Research and Academic Service RMUTP

หน่วยงาน จ�านวน

โครงการ 

(แผนงาน / 

โครงการ)

ชื่อข้อเสนอการวจิัย

จ�านวน

นักวจิัย 

(คน)

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

รายจ่าย

(บาท)

รายได้

(บาท)

ภายนอก

(บาท)

10 9.การศึกษาและพัฒนาหนังสือภาพการ์ตูนอ่านเพิ่ม
เติมส�าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

3 252,000

10.การทดสอบระบบการพิมพ์พื้นนูนบนกระดาษ
หัตถกรรมเพื่ อ เพิ่ มมูลค ่ าและการใช ้ งานด ้ าน
บรรจุภัณฑ์

3 288,000

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

1 1.โครงการวิจัยสถาบัน 34 500,000

รวม 63 177 6,216,300 3,447,260

รวม 63 177 9,663,560

ผ
ลงานวิจัย

เพ
ื่อสร้างองค์ความรู้

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

และ
การออกแบบ

(ต่อ)
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หนวยงาน จํานวน

โครงการ 

(แผนงาน / 

โครงการ)

ชื่อขอเสนอการวจิัย

จํานวน

นักวจิัย 

(คน)

งบประมาณ

แหลงงบประมาณ

รายจาย

(บาท)

รายได

(บาท)

ภายนอก

(บาท)

โครง¡ารวิจัย
»รÐจíา»‚ 2

5
5
6

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

7 1.ความต ้านทานการซึมผ ่านของคลอไรด ์ของ
ปอซโซลานิคคอนกรีต

411,800

2.การศึกษาประสิทธิผลการตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนนของโครงการก่อสร้างกรณีศึกษาโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 318 สายตราด-หาดเล็ก

200,000

3.การพัฒนาแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์จากการประยุกต์
ใช้เส้นใยธรรมชาติจากกากมะพร้าวและต้นข้าวโพด

411,800

4.การศึกษาวิ เคราะห ์สาเหตุ เ ชิงลึกป ัญหาด ้าน
ความปลอดภัยของรถตู ้ โดยสารสาธารณะใน
ประเทศไทย

320,000

5.อิทธิพลของระบบการป้องกันการเกิดสนิมต่อระดับ
คลอไรด์ในคอนกรีต

400,000

6.สุขภาพจิตของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มทร.พระนคร

20,000

7 . คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค ์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม   ทีฝึ่กประสบการณ์วิชาชีพครู 
ในระดับอาชีวศึกษาตามความคิดเห็นของสถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลพระนคร

20,000

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกากมะพร้าวเหลือ
ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกาก
มะพร้าวที่เหลือใช้

4 225,000

2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเส้นใยอาหาร
จากกากมะพร้าวเหลือใช้

3 210,000

3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากกากมะพร้าว
ที่เหลือใช้ 

3 200,000

4.การเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีด้วยแป้ง
มะพร้าวจากส่วนเหลอืทิง้จากกระบวนการสกัดน�า้มันออก

3 200,000

5.การพัฒนาผืนผ้าด้วยเส้นด้ายพิเศษจากเศษวัสดุ
สิ่งทอเหลือทิ้ง

4 270,000

6.การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุสิ่งทอเหลือทิ้งเป ็นผลิต
ภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและของที่ระลึก

3 270,000
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Research and Academic Service RMUTP

หน่วยงาน จ�านวน

โครงการ 

(แผนงาน / 

โครงการ)

ชื่อข้อเสนอการวจิัย

จ�านวน

นักวจิัย 

(คน)

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

รายจ่าย

(บาท)

รายได้

(บาท)

ภายนอก

(บาท)

ผ
ลงานวิจัย

เพ
ื่อถ่าย

ทอดเทคโนโลย
ี

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

(ต่อ)

27 7.การสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
เศษวัสดุสิ่งทอเหลือทิ้ง

4 200,000

8.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในระดับ
อาชีวศึกษาตามความคิดเห็นของสถานศึกษา

2 20,000

9.การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึก
จากแป้งเปลือกทุเรียน

3 225,000

10.การพัฒนาต�ารับและกรรมวิธีการผลิตขนมไทย
ท�ายากเพื่อการอนุรักษ์

4 150,000

11.การแปรรูปผ้าขาวม้าเป็นผลติภณัฑ์ประเภทกระเป๋า 
เพื่อจ�าหน่ายเป็นสินค้า OTOP

4 200,000

12.การพัฒนาผ้าบาติกเพื่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ส�าหรับกลุ ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปประดิษฐ์เกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี

3 270,000

13.พฤติกรรมการใช ้น�้าและไฟฟ้าของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3 10,000

14.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักศึกษาปริญญาตรีประเภทโควต้าและการสอบ
คดัเลือกของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

5 10,000

15.การประเมินความรู ้ความเข ้าใจการน�าไปใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา แห่งชาติของวิชาการจัดดอกไม้

3 10,000

16.การศึกษากระบวนการย้อมสีใบตองแห้งด้วย
สีธรรมชาติและสีวิทยาศาสตร์ เพื่องานศิลปะประดิษฐ์

2 15,000

17.การเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์มากรองด้วย
ร�าข้าวสังข์หยด

2 15,000

18.การใช้หล่อฮ้ังก๊วยแทนน�า้ตาลมะพร้าวในผลติภณัฑ์
วุ้นน�้านมข้าวยาคู

2 15,000

19.คุกกี้เมล็ดกระบก 4 15,000
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หนวยงาน จํานวน

โครงการ 

(แผนงาน / 

โครงการ)

ชื่อขอเสนอการวจิัย

จํานวน

นักวจิัย 
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งบประมาณ

แหลงงบประมาณ

รายจาย
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รายได

(บาท)

ภายนอก

(บาท)

โครง¡ารวิจัย
»รÐจíา»‚ 2

5
5
6

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

(ต่อ)

27 20.การใช้ข้าวกล้องงอก 3 in 1 เสริมในผลิตภัณฑ์
ขนมเกลียวเพื่อสุขภาพ

2 15,000

21.การศึกษากรรมวิธีการผลิตขนมไดฟูกุ 4 15,000

22.การศึกษากรรมวิธีการท�าเปลือกแตงโมปรุงรส 3 15,000

23.การใช้ข้าวกล้องงอก 3 in 1 เสริมในผลิตภัณฑ์
กะละแมปรุงรสลาเต้

2 15,000

24.การพฒันากรรมวิธกีารผลติขนมจ่ามงกุฏแบบรวดเรว็ 3 15,000

25.ศกึษาการรับรู้ การเตรียมความพร้อมด้านทกัษะวิชาชพี
ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา นักศึกษา 
ปริญญาตรีปีที ่ 1 สาขาวชิาอตุสาหกรรมการบรกิารอาหาร

3 10,000

26.การศึกษาวิธีการเก็บรักษามาลัยกล้วยไม้สด 3 15,000

27.การปรังปรุงคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษา
ผักและผลไม้แกะสลัก

2 424,999

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

3 1. ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกบัพฤตกิรรม
จติอาสาของวัยรุ่นในเขตกรงุเทพมหานคร

1 50,000

2.การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่มีความ
สัมพันธ์กับความสามารถในการพึ่งตนเองของผู ้สูง
อายุในกรุงเทพมหานคร

1 50,000

3.ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการดาวน์โหลดภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

1 50,000

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี

5 1.ป ัจจัยส ่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต ่อ
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ข ้ า ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ใ น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2 25,000

2.การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการสหกิจศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3 25,000

3.การพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรโดยวิธีการปรับให้
เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล

1 25,000

4.เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากหอมแดง 1 ทนุส่วนตัว
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หน่วยงาน จ�านวน

โครงการ 

(แผนงาน / 

โครงการ)

ชื่อข้อเสนอการวจิัย

จ�านวน

นักวจิัย 

(คน)

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

รายจ่าย

(บาท)

รายได้

(บาท)

ภายนอก

(บาท)

ผ
ลงานวิจัย

เพ
ื่อถ่าย

ทอดเทคโนโลย
ี

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี

(ต่อ)

5 5 . ก า ร พั ฒ น า ซ อ ฟ แ ว ร ์ บ น ส ม า ร ์ ท โ ฟ น ร ะ บ บ
ปฏิบัติการแอนดรอยด์

2 ทนุส่วนตัว

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

8 1.พัฒนาดินซีเมนต์ลูกรังผสมเถ้าหนักเป็นอิฐประสาน 1 411,800

2.นวัตกรรมคอนกรีตต้นทุนต�่าไหลเข้าแบบง่ายโดย
การใช้เถ้าทิ้ง

2 411,800

3.ออกแบบและสร้างเรือนแพลอยผลิตกระแสสลับ
จากกังหันน�้า

1 411,800

4.พัฒนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรผสมเถ้าทิ้งจาก
ผลผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเป็นวัสดุดูดซับ
ของเหลวมีกลิ่น

1 400,000

5.การพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นจากวัสดุคอมโพสิทใยสบู่
ด�าผสมพลาสติกในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

1 400,000

6.การทดสอบการอัดตัวของวัสดุผสมภายใต้สภาวะ
อุณหภูมิต่าง ๆ

2 400,000

7.การศึกษาผลของการถ่ายเทความร้อนแบบบังคับ
โดยใช ้ท ่อเทอร ์โมไซฟอนแบบปิดเพื่อลดการใช ้
พลังงานในระบบหม้อน�้ารถยนต์

2 150,000

8.การศึกษาปัญหาในงานหล่อเพื่อการพัฒนาแนวทาง
แก้ไขปัญหาในงานหล่อเครือ่งประดับสมยัใหม่

2 131,500

คณะ
อุตสาหกรรม

สิ่งทอ
และ

ออกแบบแฟชั่น

14 การจัดการองค ์ความรู ้ทางสิ่ งทอในการพัฒนา
และอนุรักษ์ภูมิป ัญญาชุมชน กรณีศึกษาผ้าทอ
กะเหรี่ยง

1.การพัฒนาหม้อนึ่งแรงดันสูงเพื่อการสกัดสีและ
ย้อมสีธรรมชาติ

3 411,800

2.การพัฒนาและแปรรูปเครือ่งแต่งกายและส่วนประกอบ
การแต่งกายจากผ้าทอกะเหรี่ยง

4 331,900

3.การควบคุมการย้อมสีธรรมชาติและพัฒนาประยุกต์
กับลายทอกะเหรี่ยง

3 225,000
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หนวยงาน จํานวน

โครงการ 

(แผนงาน / 

โครงการ)

ชื่อขอเสนอการวจิัย

จํานวน

นักวจิัย 
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แหลงงบประมาณ

รายจาย
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รายได

(บาท)

ภายนอก

(บาท)

คณะ
อุตสาหกรรม

สิ่งทอ
และ

ออกแบบแฟชั่น
(ต่อ)

14 4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าโดยใช้แนวคิด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับแนวคิดการออกแบบแฟช่ัน
เ พ่ือ พัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ ์ชุมชนอ� า เภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

4 411,800

5.การพัฒนาผลิตภณัฑ์สิง่ทอจากเส้นใยตะไคร้ 4 291,800

6.พัฒนาภูมิปัญญาเสื้อผ้าชนกลุ่มน้อยไทย-จีนเพื่อสู่
ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาชาวไททรงด�า กับชาว
จ้วงกวางสี 

4 400,000

7.การพัฒนาสารกั้นสีจากแป้งท่ีได้จากหัวบอนเพื่อ
ใช้ในการพิมพ์ย้อมผ้าแบบรีซิสต์

2 400,000

8.การศึกษาลวดลวยผ้าทอโบราณของชนชาติลาวครั่ง
บ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

2 46,000

9.การออกแบบและพัฒนาเสื้อผ้าจากผ้าทอพื้นเมือง
ไทยทรงด�า อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

2 46,000

10.การพิมพ์สีธรรมชาติจากเปลือกลูกจากแห้ง 4 46,000

11.การออกแบบลวดลายผ้าทอแบบร่วมสมัยเพื่อการ
ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ชุมชนทอผ้า
วัดไผ่หูช้าง อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

3 46,000

12.การศึกษารูปแบบการรับอิทธิพลทางแฟชั่นจาก
ประเทศเกาหลี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

1 20,000

13.การออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษ สตรี โดยใช้
ผ ้ากาบบัวเอกลักษณ์หัตถกรรมสิ่งทอพื้นถิ่นของ
จังหวัดอุบลราชธานี

1 46,000

14.การพัฒนาผ้าทอพื้อเมืองด้วยเทคนิคการพิมพ์
เส้นด้ายยืนแบบ Silk Screen เพื่อพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสู่วิสาหกิจชุมชน (OTOP)

6

โครง¡ารวิจัย
»รÐจíา»‚ 2

5
5
6
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หน่วยงาน จ�านวน

โครงการ 

(แผนงาน / 

โครงการ)

ชื่อข้อเสนอการวจิัย

จ�านวน

นักวจิัย 

(คน)

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

รายจ่าย

(บาท)

รายได้

(บาท)

ภายนอก

(บาท)

4 1.การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกคลานเพื่อฝึก
พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวส�าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

4 261,000

2.การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ
ผลิตของตกแต ่ งบ ้ านจาก วัชพื ช เถา วัลย ์และ
ต้นไมยราบยักษ์กลุ ่มหมู ่บ้านแปรรูปเพื่อการผลิต 
บ้านหนองคีม อ�าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

4 280,000

3.การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ
ผลิตของตกแต ่งเพื่อลดกลิ่นอับ ช้ืนภายในบ ้าน
จากผลถ ่านไม ้ก ลุ ่ม วิสาหกิจ  ชุมชนเขาสารภี  
อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

4 280,000

4.การศึกษาและออกแบบศนูย์บรกิารและจดุพกัจกัรยาน
นักท่องเที่ยวตามเส้นทางประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมกรุงธนบุรี

5 296,000

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

8 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากส่วนเหลือใช้และ
ส่วนบกพร่องจากการปลุกของต้นและผลเผือกหอม
ชุมชน อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

4 371,800

2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเน้ือลูกตาลสุก
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร

2 291,800

3.การสร้างมูลค่าเพิ่มน�้าตาลมะพร้าวของชุมชน
จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3 270,000

4.การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552-2554

4 50,000

5.กลยทุธ์การพัฒนาการบรหิารจดัการตลาดน�า้อย่างยัง่ยนื 4 70,000

6.อุปกรณ์ตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วด้วยไฟฟ้ากระแส
ตรงแรงดันไฟฟ้าต�่า

3 40,000

7.การพฒันาผลติภณัฑ์อาหารจากเผอืกทีมี่ลกัษณะเด่น
เฉพาะชุมชนในอ�าเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี

3 430,000

8.โครงการต�ารับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการเรียนรู้

4 752,911

รวม 76 200 6,780,900 5,487,500 854,999

รวม 76 200 13,123,399

ผ
ลงานวิจัย

เพ
ื่อถ่าย

ทอดเทคโนโลย
ี

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

และ
การออกแบบ
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หนวยงาน จํานวน

โครงการ

(โครงการ)
ชื่อโครงการ

จํานวน

ผูรับ

การ

บรกิาร 

(คน)

งบประมาณ

แหลงงบประมาณ

รายจาย

(บาท)

รายได

(บาท)

ภายนอก

(บาท)
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5
5
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หนวยงาน จํานวน

โครงการ

(โครงการ)
ชื่อโครงการ

จํานวน

ผูรับ

การ

บรกิาร 

(คน)
รายจาย

(บาท)

â¤Ã§¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ»ÃÐ
í̈Ò»‚ 2

5
5
6

คณะ
ครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

7 1.โครงการฝึกอบรมการสอนระบบไฮดรอลิกส์และ
ระบบนิวแมติกส์ การอาชีวศึกษา

30 73,300

2.โครงการบูรณาการด้านทักษะคอมพิวเตอร์ในการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

60 114,000

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตนวัตกรรมทางการ
สอนการควบคุมระบบอัตโนมัติ

18 47,850

4.โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการเร่ือง การพฒันาระบบ
สมองกลฝังตัวด้วย Fio board และ Rapid STM32 Blockset

20 52,450

5.โครงการสร้างนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ รุ่นจิ๋ว 24 50,500

6.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการประยุกต์
ใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ส�าหรับวิเคราะห์โครงสร้างและ
เขียนแบบ (AUTOCAD)

30 62,100

7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนวิชาปฏิบัติการ

50 50,000

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

8 1 . โ ค ร ง ก า ร ถ ่ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี ง า น วิ จั ย ท า ง
คหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน

100 250,000

2.โครงการเสริมสร้างอาชีพทางคหกรรมศาสตร์แก่
เยาวชนสู่อาเซียน

100 200,000

3.โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การศึกษาวิเคราะห์
ศิ ล ป ะ ป ร ะ ดิ ษ ฐ ์ จ า ก ง า น ศิ ล ป ะ ไ ท ย ใ น เ ก า ะ
รัตนโกสินทร์สู่ชุมชน

90 150,000

4.โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโภชนาการและ
การประกอบอาหารเพื่อเด็กอ้วน

50 100,000

5.โครงการบริการความรู้วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ด้าน
การบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่สูภ่าคอุตสาหกรรมการบรกิาร

80 90,000

6.โครงการการบรูณาการการมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันาอาชพี
เดมิและสร้างอาชพีใหม่ทางด้านคหกรรมศาสตร์ของกลุม่
วสิาหกจิแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน จังหวดัสมทุรปราการ

60 180,000

7.โครงการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นประจ�า
ปงบประมาณ 2555

50 60,000

8.การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาผู้ประกอบ
การอาหารไทยระดับ 1

133 10,500
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โครงการบริกาวิชาการประจ�าปี 2
5
5
6

หน่วยงาน จ�านวน

โครงการ

(โครงการ)
ชื่อโครงการ

จ�านวน

ผู้รับ

การ

บรกิาร 

(คน)

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

รายจ่าย

(บาท)

รายได้

(บาท)

ภายนอก

(บาท)

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

5 1.โครงการฝ ึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในกระบวนการยุติธรรม”

30 28,100

2.โครงการฝึกปฏิบัติการการถ่ายภาพเบื้องต้นด้วย
กล้องดิจิตอล

30 27,500

3.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดท�า
เว็บไซต์เบื้องต้น

30 29,250

4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ
ความรู้ด้านสื่อสารการตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน

50 202,500

5.โครงการให้ความรู ้ทางด้านสื่อสารการตลาดแก่
ผูป้ระกอบธรุกจิ SMEs อ�าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี

40 45,000

คณะบริหารธุรกิจ 9 1.โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดและ
อาชีวอนามัยของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ผ้าจกใน
จังหวัดราชบุรี”

60 60,000 

2.โครงการการมส่ีวนร่วมในการบริหารจัดการ เพือ่พฒันา
คุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

50 70,000

3.โครงการฝึกอบรม  เรื่อง
“ทางเลือก ทางรอด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

50 68,000

4.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางภาษาอังกฤษ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

40 36,500

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์โดย
ใช้เทคโนโลยี Open Source

30 87,300

6.โครงการพฒันาและการท�าการตลาดผลติภณัฑ์ชุมชน 40 77,100

7.โครงการกลยุทธ์การตลาดในยุคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

200 27,800

8.โครงการค่ายพฒันาการบญัชสีูช่มุชนเพือ่ความเป็นอยู่
อย่างพอเพยีง

100 143,500

9.โครงการบูรณาการงานวิจัยสู ่การบริการสู ่ชุมชน
การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

120 91,240
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โครงการ
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5
5
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คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี

4 1.โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “2 วนั สร้างอาชพี” 40 60,000

2.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เคมีจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค ่า
ผลิตภัณฑ์”

40 91,240

3.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
วัสดุการเกษตรและวัสดุเหลือใช้เพื่อการบ�าบัดน�้าเสีย”

40 80,000

4.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การผลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อบ�าบัดน�้าเสียในชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

40 180,000

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

10 1.โครงการการประเมนิประสทิธภิาพของระบบก�าจดัฝุน
ในอุตสาหกรรม

50 16,800

2.โครงการพัฒนาเคร่ืองห่อขนมจีบเพื่อชุมชนมุสลิม 
จังหวัดนนทบุรี

40 200,000

3.โครงการวิศวกรกับการประหยัดพลังงาน 50 16,300

4.โครงการประหยดัพลงังานจากการตรวจสอบคณุภาพ
ไฟฟาในอาคารทั่วไปและโรงงานอุตสาหกรรม

50 14,200

5.โครงการการให้ความช่วยเหลือผู้ปวยส�าหรับข้อแขน 50 400,000

6.โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี
การตัดเฉือนโลหะและการเลือกใช้เครื่องมือตัด

25 40,000

7.โครงการฝึกอบรมพื้นฐานระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ 
(Hydraulics)

25 44,000

8.โครงการฝึกอบรมพื้นฐานระบบควบคุมนิวแมติกส์ 
(Pneumatics)

30 47,000

9.โครงการการใช้โปรแกรมตกแต่ง Adobe Photoshop 
และโปรแกรม Adobe Illustrator

30 69,100

10.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างต้นแบบ
เครื่องประดับ ด้วยเครื่อง Rapid Prototype”

15 68,700
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โครงการบริกาวิชาการประจ�าปี 2
5
5
6

หน่วยงาน จ�านวน

โครงการ

(โครงการ)
ชื่อโครงการ

จ�านวน

ผู้รับ

การ

บรกิาร 

(คน)

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

รายจ่าย

(บาท)

รายได้

(บาท)

ภายนอก

(บาท)

คณะศิลปศาสตร์ 9 1.โครงการ “ค่ายมัคคุเทศก์น้อย” 20 25,000

2.โครงการบรูณาการ การมส่ีวนร่วมเพ่ือพฒันาคณุภาพ
ชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณี
ศึกษาการพัฒนาและฝึกอบรมการเสริมรายได้เพื่อ
ครอบครัวเป็นสุข จังหวัดกาญจนบุรี

30 150,000

3.โครงการเผยแพร่กีฬาสู่ชุมชน 20 12,000

4.โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ส�าหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ

30 25,000

5.โครงการพี่สอนน้อง 50 29,000

6.โครงการอบรมการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่ว
ส�าหรับบุคลากรในส�านักงาน

30 55,000

7.โครงการอบรมเพื่อเสริมรายได้แก่ชุมชน 20 20,000

8.โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

30 20,800

9.โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ 20 13,000

คณะ
อุตสาหกรรม

สิ่งทอ
และ

ออกแบบแฟชั่น

5 1.โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่ผู้ด้อยโอกาส

160 300,000

2.โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสินค้าหน่ึงต�าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์

120 300,000

3.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพคืนคนดีสู ่สังคม 180 250,000

4.โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

50 10,000

5.โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

50 10,000

3 1.โครงการฝ ึกอบรมเพื่อสร ้างและพัฒนาอาชีพ
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ส�าหรับธุรกิจขนาดย่อม

45 80,000

2.โครงการอบรมเพือ่พฒันามาตรฐานบรรจุภณัฑ์ท้องถิน่ 45 80,000

3.โครงการฝึกอบรมสถาปนิกรุ ่นเยาว์สู ่ความพร้อม
วิชาชีพสถาปัตยกรรม

45 50,000

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

และ
การออกแบบ
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หนวยงาน จํานวน

โครงการ

(โครงการ)
ชื่อโครงการ

จํานวน

ผูรับ

การ

บรกิาร 

(คน)
รายจาย

(บาท)
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สถาบันวิจัย
และพัฒนา

3 1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการ จังหวัด
สมุทรสงคราม

60 276,300

2.โครงการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปที่2) ภายใต้โครง
การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

65 325,000

3.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

60 300,000

รวม 63 3,390 5,500,000 562,040 70,500

รวม 63 3,390 6,132,540



โครงการคลินิกเทคโนโลยีประจําป 2556
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หนวยงาน จํานวน 

ผลงาน

(เรื่อง)
ชื่อผลงาน

จํานวน

นักวจิัย 

(คน)

งบประมาณจากกระทรวง

วทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี

(บาท)

ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยี

ชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

2 1.การบริการให้ค�าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 200 190,000

2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง

30 200,000

ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยี

โชติเวช

1 1.การบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
ด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์

100 250,000

ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยี

สถาบันวิจัย
และ

พัฒนา

3 1.การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 250 300,000

2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพสมุนไพร
แปรรูป

60 250,000

3.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็น
น�้าส้มสายชูและน�้าผลไม้พร้อมดื่ม 

60 250,000

รวม 6 700 1,440,000



            ผลงานวิจัยประจําป 2555
Annual Report 2012 - 2013



32

หนวยงาน จํานวน 

(แผนงาน/

โครงการ
ชื่อแผนงาน / โครงการ

จํานวน

นักวจิัย 

(คน)

การจัดสรร งบประมาณ

แหลงงบประมาณ

รายจาย

(บาท)

รายได

(บาท)

ภายนอก

(บาท)
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คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

4 1.การพัฒนาระบบเทียบโอนรายวิชาในสถาบัน
อุดมศึกษา

1 50,000

2.องค์ประกอบที่มีผลต่อความสามารถในการเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์

1 40,000

3.แผ่นใยอัดจากเส้นใยต้นมันส�าปะหลัง 2 50,000

4.การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุม ระบบ
อัตโนมัติในการเรียนการสอนวิชาทางวิศวกรรม 
หลักเพื่อใช้ร่วมกับเกณฑ์มาตรฐาน

3 49,450

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

11 การพัฒนาผ้าโดยใช้นาโนเทคโนโลยีให ้มีสมบัติ
ในการต ้านเชื้อและกลิ่นไม ่พึงประสงค ์ส�าหรับ
เครื่องแต่งกายเชฟในครัวอาหารไทย

1.การพัฒนาโครงสร้างผ้าของเคร่ืองแต่งกายเชฟ
ท่ีเหมาะสมกบัการปฏบิติังานของเชฟในครัวอาหารไทย

4 300,000

2.การออกแบบเคร่ืองแต่งกายเชฟท่ีเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของเชฟในครัวอาหารไทย

3 300,000

3.ผลการใช้นาโนเทคโนโลยีของเครื่องแต่งกายเชฟ
ที่มีผลต่อกลิ่นและความปลอดภัยในอาหาร

4 400,000

4.การศึกษาวิเคราะห์ศิลปะประดิษฐ์จากงานศิลปะ
ไทยในเกาะรัตนโกสินทร์

4 100,000

5.การพัฒนาสบู ่ส�าหรับใช้ในงานแกะสลักแทนผัก
และผลไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้งานหัตถกรรมไทย

5 280,000

6. การศึกษาการใช้ประโยชน์เศษเส้นด้ายไหมเหลือทิ้ง
เพื่อใช้ท�าเครื่องประดับสตรี

200,000

7.ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเชิงบูรณาการวิชา
เทคนิคการจัดดอกไม้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

4 20,000

8.ปัจจยัท่ีส่งผลต่อเจตคตต่ิอการท�างานในโรงงานอตุสาหกรรม 
เสื้อผ้าของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2 10,000

9.การสังเคราะห์งานวิจัยด้านอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม

4 20,000
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รายได้

(บาท)
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ผ
ลงานวิจัย

เพ
ื่อสร้างองค์ความรู้

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

(ต่อ)

11 10.การพฒันาและแปรรปูแป้งข้าวสังข์หยดในผลติภณัฑ์
ขนมเกลียว

3 20,000

11.การพัฒนาแป้งปั ้นจากเปลือกทุเรียนส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

3 20,000

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

5 1.พฤติกรรมการสื่อสารกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

1 96,500

2.อิทธิพลของสื่อและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ออกก�าลังกายของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

1 50,000

3.การสื่อสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลมีต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

1 50,000

4.พฤติกรรมการสื่อสารกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

3 50,000

5.ความรูแ้ละทัศนคตขิองผูก้�ากบัภาพยนตร์นกัวชิาการ
นักวิจารณ์ภาพยนตร์ องค์กรอิสระและประชาชนที่มี
ผลต่อกระบวนการพจิารณาภาพยนตร์ ภายใต้การบงัคบั
ใช้ของพระราชบญัญตัภิาพยนตร์และวีดทัิศน์ พ.ศ. 2551

1 40,000

คณะบริหารธุรกิจ 24 1.ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
สู่ตลาดตะวันออกกลาง

1 400,000

2.ความรู้และทัศนะของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
การเงนิส่วนบุคคล : กรณศีกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร

4 300,000

3.ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของรายงานการเงินบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1 100,000

4.สภาพและความต้องการการฝึกอบรมด้าน ICT ของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

1 195,400

5.การบริหารการเงินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร

1 100,000

6.ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลที่มีต ่อการบริหารจัดการแบบ 
Green logictics ในธรุกจิการขนส่งทางบกในประเทศไทย

2 400,000

7.การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3 15,000
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คณะบริหารธุรกิจ
(ต่อ)

24 8.ปัญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติ
งานสหกิจศึกษา ตามแนวความคิดของสถานประกอบ
การ : กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

4 20,000

9.การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
วัยรุ่นไทย  

1 20,000

10.การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวตลาดน�า้แบบยัง่ยนื : 
กรณีศึกษาตลาดน�้าวัดตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

1 20,000

11.ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการออม : กรณี
ศึกษาชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1 20,000

12.ป ัจจัยที่มีอิทธิพลต ่อพฤติกรรมการออมของ
ภาคครัวเรือนในชุมชนเกาะเปียะ จังหวัดตรัง

25,000

13.การวเิคราะห์หาความสมัพันธ์ระหว่างมลูค่าเพิม่ทาง
การตลาดกับการใช้แนวคิดความรับผิดชอบของ
องค์กรธรุกจิ ต่อสังคม : กรณีศกึษาบรษัิทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 Index 
ประเภทอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

1 20,000

14.การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของ
แรงงานในระบบประกันตนกับแรงงานนอกระบบ
ประกันตน

1 20,000

15.ปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อการมีงานท�าของบณัฑติภายใต้
ผลกระทบของการเปิดเสรด้ีานแรงงานของกลุม่ประชาคม
อาเซียนในประเทศไทย

1 25,000

16 .ป ัจจัยในการพิจารณาเปลี่ ยนผู ้ สอบบัญชี
รับอนุญาตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

1 20,000

17.ปัจจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมการสอน
อย่างมีประสทิธภิาพของอาจารย์ คณะบรหิารธรุกจิ

5 20,000

18.ปัจจยัท่ีมผีลกระทบต่อการปฏิบติังานสหกจิศกึษาของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

2 30,000

19.การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่ส่งเสริมกจิกรรมชุมชน
กรณีศึกษา ชุมชนนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร

2 30,000
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 (แผนงาน/

โครงการ
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ภายนอก
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ผ
ลงานวิจัย

เพ
ื่อสร้างองค์ความรู้

คณะบริหารธุรกิจ
(ต่อ)

24 20.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้ข้อมูล
ทางบัญชีของการประปาส่วนภูมิภาค

1 30,000

21.การพัฒนาคณุภาพชวีติพนกังานด้วยการจดัสวสัดกิาร
แรงงานนอกเหนือกฎหมายท่ีเหมาะสมของสถาน
ประกอบกิจการ

2 30,000

22.คุณลักษณะของบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ

2 30,000

23.การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยงานสหกิจศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1 30,000

24.รูปแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตพุหรุะดบัความต้องการ 
บทบาทและศักยภาพของผู้สูงอายุที่มีต่อการพัฒนา
ประเทศ กรณีศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
ภายหลังเกษียณอายุราชการ

2 30,000

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี

11 1.ปัจจยัเสีย่งของการเกดิโรคไข้เลอืดออกในประเทศไทย
โดยใช้ตวัแบบเชงิคณติศาสตร์ Generalized Estimating 
Equation (GEE)

3 80,000

2.โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบเนื้อหาเว็บ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

2 250,000

3.ชุดทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
โดยรวม

2 200,000

4.การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษา
คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 2

2 10,000

5.การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนวิชาหลักชีววิทยา เรื่อง “การแบ่งเซลล์”

2 25,000

6.การปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 1 
ส�าหรับวิศวกรด้วยสื่อจ�าลองสถานการณ์กราฟิก
แอนิเมชั่นแบบเรียลไทม์

1 30,000

7.การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ปริมาณเวกเตอร์ 1 15,000

8.การพัฒนาสารสกัดจากพืชสุมนไพรเพื่อใช้ควบคุม
การงอก

3 25,000
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คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี

(ต่อ)

11 9.การประเมนิหลกัสตูรวิทยาศาสตร์บณัฑติ สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

4 40,000

10.การเปรียบเทียบความสัมพันธ ์ระหว ่างดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเชิงสถิติ

1 22,000

11.ระบบไอซีทีเพ่ือการวิเคราะห์คุณลักษณะบัณทิต
ทีพ่งึประสงค์สายวชิาชีพคอมพวิเตอร์ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ

2 200,000

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

8 1.พัฒนาวัสดุผงทังสเตนคาร์ไบด์ขนาดนาโนเมตรจาก
วัสดุรีไซเคิลชนิดซีเมนต์ทังสเตนคาร์ไบด์

2 400,000

2.อัตราผลผลิตของงานเสาเข็มเจาะระบบแห้ง 2 150,000

3.ศกึษาความเป็นไปได้การน�าแท่งอ้างองิทางความแขง็
กลับมาใช้ใหม่

2 210,000

4.ศกึษาการหดตวัของพลาสตกิโพลเิอทลินีเทเรฟทาเลต
ที่ใช้กับแม่พิมพ์เปา

1 296,200

5.การวิเคราะห์ระบบสินค้าคงคลังโดยใช้ตัวแบบ
สินค้าคงคลังเชิงสโตคาสติก : กรณีศึกษา อุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้าของไทย

2 135,300

6.การออกแบบเครื่องทดสอบการโก่งของคานยึด
ปลายแน่นสองข้างภายใต้แรงกระจายสม�่าเสมอ

3 10,000

7.พัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ดินซีเมนต์ 1 57,500

8.ไม้อัดเส้นใยสับปะรดผสมชานอ้อย 2 49,380

คณะศิลปศาสตร์ 8 1.รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มีความสุขของผู้สูงอายุใน
จังหวัดนนทบุรี

4 120,000

2.กลไกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างาน
ของแรงงานนอกระบบภาคบริการ กรณีศึกษา 
กลุ่มคนขับรถแท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร

1 272,000

3.วิถีชีวิตกับความมั่นคงทางอาหารท้องถิ่นใต้ 3 300,000

4.แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย
ประยุกต์ส�าหรับชาวต่างชาติ

2 23,000

5.กระบวนการขัดเกลาจิตส�านึกสาธารณะของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

4 24,000
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คณะศิลปศาสตร์
(ต่อ)

8 6.การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4 25,000

7.การค้นคืนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

2 23,000

8.การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

1 24,000

คณะ
อตุสาหกรรมสิง่ทอ

และ
ออกแบบแฟชั่น

3 1.การออกแบบเครื่องประดับจากด้ายปัก 2 69,000

2.การออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็นด้วยผ้าฝ้าย
ทอมือย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มน�้ามอญแจ้ซ้อน

1 63,000

3.การประยุกต์เทคนิคการปักเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ

2 68,000

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

และ
การออกแบบ

1 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
กรณีศึกษาเฟอร์นิเจอร์จากหวายเทียม

4 290,000

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

2 1.การพฒันามาตรฐานบริการอาหารเพือ่การท่องเทีย่ว
ของสถานประกอบการด้านธรุกจิอาหารในประเทศไทย

3 400,000

2.วจัิยสถาบนั 18 500,000

รวม 77 180 5,980,600 2,297,330 210,000

รวม 77 180 8,487,930
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คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

5 1.การพัฒนาชุดการเรียนรู ้ส�าหรับผู ้ขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้กับความเป็นครู

3 300,000

2.การลดปริมาณคลอไรด์อิออนในคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

3 398,400

3.การวิเคราะห์สาเหตขุองอบุตัเิหตเุชิงลกึในประเทศไทย
กรณีศึกษา : อุบัติเหตุขบวนรถไฟชนยานพาหนะ

2 370,000

4.การพัฒนาคลื่นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อใช้วัดอัตรา
การเกิดสนิมของเหล็กในคอนกรีต

2 399,700

5.การผลิตแผ่นหนังภายในอาคารที่ท�าจากวัสดุเหลือ
ทิ้งจากต้นสบู่ด�า

4 400,000

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

7 แผนงานวิจัยการศึกษาคุณสมบัติและประโยชน์
จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ

1.การผลิตขนมขบเคี้ยวจากพืชสมุนไพรไทยพื้นบ้าน
ด้วยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่น

6 73,000

2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากพืชสมุนไพร
พื้นบ้าน

4 74,000

3.การพัฒนาลูกอมสมุนไพรไทยพื้นบ้าน : ลดการ
อักเสบและดับกลิ่นปาก

4 73,000

4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการผลิตอาหารจากกล้วย 

4 150,000

5.การสร้างมูลค่าเพิ่มน�้าตาลมะพร้าวของชุมชน
จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3 350,000

6.การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภคจาก
วัสดุเหลือใช้ท่ีได้จากการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

4 100,000

7 .การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ดอกกล ้ วยไม ้ปาไทย
จาก โสนหางไก่ กรณีศึกษา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

7 200,000่
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ผ
ลงานวิจัย

เพ
ื่อสร้างองค์ความรู้

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

1 ก า ร พั ฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต ์ ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค ์ ค ว า ม รู ้
ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

2 50,000

คณะบริหารธุรกิจ 1 1.การประยุกต์ใช ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เยาวชนในกรุงเทพมหานคร

1 20,000

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี

1 ศักยภาพด้านพลังงานของเช่ือเพลิงอัดแท่งจาก
เปลือกมังคุด

1 200,000

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

11 1.นวัตกรรมการใช้เถ้าหนักในคอนกรีตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

3 350,000

2.พัฒนาดินซีเมนต์ลูกรังผสมวัสดุเถ้าทิ้งจากผลผลิต
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเป็นอิฐประสาน

2 400,000

3.พัฒนานวัตกรรมผนังคอนกรีตจากสบู่ด�า 2 400,000

4.ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่าย
ไร้สายอัตราต�่า

1 214,700

5.การพัฒนาเครื่องประดับสมัยใหม่โดยใช ้วัสดุ
แผ่นดินกระดาษเซรามิกส์

1 89,500

6.เครื่องสีกะลากาแฟโรบัสต้ามลพิษต�่า 3 350,000

7.เครื่องบีบน�้ามันมะพร้าวระบบบีบเย็นท�างานอย่าง
ต่อเนื่อง

1 400,000

8.การศึกษาและพัฒนาเครื่องอบกระดาษใบสับปะรด
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับฮีตเตอร์

1 262,800

9.พัฒนาโลหะมีค่าชนิดทังสเตนคาร์ไบด์ผ่านการ
รีไซเคิลหมุนเวียนมาใช้ใหม่เพื่อผลิตชิ้นส่วนโลหะ
ความแข็งสูง

2 400,000

10.การพัฒนาคอนกรีตปอซโซลานไหลเข้าแบบง่าย
ด้วยการใช้วัสดุเหลือทิ้งสองชนิดรวมกัน

1 480,000

11.โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อรองรับนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลังปี ค.ศ.2012

4 6,848,600
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คณะ
อตุสาหกรรมสิง่ทอ

และ
ออกแบบแฟชั่น

4 1.ศึกษาวิถีวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนาผ้าชนเผ่าสู่
เชงิพาณชิย์  กรณีศกึษา ผ้าทอกะเหร่ียงจังหวัดภาคเหนือ

5 400,000

2.เทคนิคการย้อมสีแบบจุ่มอัดบนผ้าไหมและผ้าฝ้าย 
ด้วยการใช้สีย้อมจากธรรมชาติ

1 480,000

3.การพฒันาคณุภาพผ้าไหมไทยทอมอืลายพืน้เมอืงด้วย
อุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่

1 660,000

4.วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอด้วยผกัตบชวา 1 400,000

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

และ
การออกแบบ

6 1.การพัฒนากากอุตสาหกรรมเหลือทิ้งของโรงงาน
ผลิตกระดาษช�าระสู่การสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
ใช้ในชุมชน

3 350,000

2.การออกแบบและพัฒนาวัสดุประกอบอาคาร 
กรณีศึกษาวัสดุประกอบ ผนังอาคารเพื่อลดการใช้
พลังงานภายในอาคารจากยางพาราและฟางข้าว

3 350,000

3.ศึกษาและพัฒนาของตกแต่งบ้านจากกระบวนการ
ผลิตกรงนกหัวจุก กลุ ่มหัตถกรรมและแกะสลักไม้ 
บ้านปากน�้า จังหวัดปัตตานี

4 350,000

4.ศึกษากระบวนการและรูปแบบของเสื่อกกเพื่อ
พฒันาสูก่ารออกแบบ เฟอร์นเิจอร์แนวศิลปะไทยร่วมสมัย

1 350,000

5.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย
เพื่อส่งเสริมอาชีพในจังหวัดปัตตานี

4 320,000

6.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จากตอซังข้าว
ส�าหรับเศรษฐกิจชุมชน

1 233,000

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

2 1.การวิจัยพัฒนามาตรฐานบริการอาหารเพื่อการ
ท่องเที่ยวของสถานประกอบการด้านธุรกิจอาหารใน
ประเทศไทย 

3 400,000

2.การสร ้างมูลค ่าเพิ่มเผือกหอมที่บกพร ่องจาก
การปลูกของชุมชนอ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

4 267,000

รวม 38 101 7,355,100 1,190,000 9,368,600

รวม 38 101 17,913,700
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ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยี

ชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

3 1.การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 80 75,000

2.การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
กระดาษผักตบชวา และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

25 91,800

3.การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงทอจากกระดาษผัก
ตบชวา และผ้าทอผักตบชวา

60 160,800

ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยี

โชติเวช

1 1.การบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
ด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์

200 250,000

ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยี

พาณิชยการ
พระนคร

1 1.การบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 80 150,000

ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยี

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

7 1.การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ ในงาน 
“เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจ�าป 2554

1,548 1,883,200

2.การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 1,936 250,000

3.การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

75 250,000

4.การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ (ปที่ 2)

70 250,000

5.การส�ารวจข้อมูลสินค้า หนึ่งต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การด�าเนินงาน
ของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

10
กลุ่ม

100,000

6.หมู่บ้านเผือกหอม (ปที่ 3) 150 230,000

7.การอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพในงาน 
“เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจ�าป 2555

1,200 1,540,000

รวม 11 4,234 3,690,800
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คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

5 1.การฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 30 50,000

2.การฝึกอบรมเทคนิคการสอนอย่างครูมืออาชีพ 39 45,000

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบระบบ
ควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

30 80,000

4 . ก า ร อ บ ร ม บ ท เ รี ย น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์ ช ่ ว ย ส อ น 
(Computer Assisted Instruction : CAI)

50 65,000

5.การเสริมทักษะการใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
เพื่องานอาชีพ

120 70,000

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

8 1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีเด่นทางด้านอาหารและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

80 150,000

2.การพัฒนาเยาวชนต้นกล้าสู ่โลกแฟชั่นผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

100 160,000

3.การอบรมศิลปะงานประดิษฐ์ไทยสู่เยาวชนอาเซียน 40 70,000

4.การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์

100 180,000

5 . ก า ร ถ ่ า ย ท อ ด อ ง ค ์ ค ว า ม รู ้ จ า ก ผ ล ง า น วิ จั ย
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และศิลปะประดิษฐ์
งานบวัเพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมสูชุ่มชน

100 180,000

6.การอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น งบประมาณ
ประจ�าป 2555

73 48,000

7.ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาประกอบอาหาร
ไทย ระดับ 1 

106 42,400

8.การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 12 80,000

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

5 1.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุ 34 26,000

2.ครีเอทีฟจูเนียร์ 30 30,000

3.ฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์วัยทีน 35 30,000

4.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและจัดท�า
เว็บไซต์เบื้องต้น

30 19,000
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5
5
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คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

(ต่อ)

5 5.การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
: การฝึกอบรมบูรณาการความรู้ด้านสื่อสารการตลาด
เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน

50 232,000

คณะบริหารธุรกิจ 5 1.โครงการฝึกอบรม เรือ่ง “ทางเลอืก ทางรอด ตามแนวคดิ
เศรษฐกจิพอเพยีง”

30 45,000

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สัญจร
สู่เยาวชนภาคกลางตอนบน

100 120,000

3.ค่ายพัฒนาการบัญชีสู ่ชุมชุนเพื่อความเป็นอยู ่
อย่างพอเพียง

60 140,000

4.การบริการความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อ
การส่งออกส�าหรับธุรกิจชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ค้าแนวชายแดนไทย-พม่า

100 160,000

5.ทันกระแสอาเซียนด้วยภาษาอังกฤษส�าหรับการขาย
สินค้า SMEs

40 46,840

คณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

2 1.การสร้างเว็บไซต์ถวายความรู้ส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ 35 80,000

2.การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

12 1.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบ�ารุงรักษาเครื่องปรับ
อากาศภายในบ้าน

35 100,000

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น 
(เว็บดีไซน์ด้วยภาษา HTML)

30 35,000

3.การอบรมเข้าปฏิบัติการ Microsoft cffice 2010 34 35,000

4.การอบรมปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ 30 80,000

5.การให้ความช่วยเหลือการกายภาพบ�าบัด 10 ชุด 400,000

6.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบงานบ�ารุงรักษา
ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs)

26 25,000

7.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคงานถอด-ประกอบ
ในงานซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร

26 39,000

8.การสมัมนาเชิงปฏบิตักิารชิน้ส่วนเครือ่งจักร(อะไหล่) 
ในงานซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร

22 30,000
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หนวยงาน

จํานวน

ผลงาน

 (เรื่อง)
ชื่อผลงาน

จํานวน

ผูรับ

บรกิาร

(คน)
รายจาย

(บาท)

 ¼
Å§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ»ÃÐ

í̈Ò»‚ 2
5
5
5

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

(ต่อ)

12 9.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มุ่งม่ันพัฒนางานบ�ารุง
รักษาด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อย

26 30,000

10.การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพของ
ชุมชนมุสลิม จังหวัดนนทบุรี

50 270,000

11.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
เบื้องต้น (ด้วยภาษา PHP)

30 60,700

12.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้วิธีการถ่าย
รูปด่วนติดบัตร”

30 78,300

คณะศิลปศาสตร์ 8 1.ค่ายภาษาอังกฤษ 41 25,000

2.“บูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว” 23 24,000

3.“ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว” 40 25,000

4.การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากรใน
ส�านักงาน

31 50,000

5.การเผยแพร่กีฬาสู่ชุมชน 30 12,000

6.การลีลาศเพื่อสุขภาพ 24 10,000

7.การอบรมเพื่อ เสริมรายได้แก่ชุมชน 30 20,000

8.การเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 48 28,000

คณะ
อตุสาหกรรมสิง่ทอ

และ
ออกแบบแฟชั่น

9 1.การพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 240 300,000

2.การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส

173 280,000

3.การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้า
ชุมชน

259 300,000

4.การฝ ึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค ้าหนึ่งต�าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์

132 250,000

5.การฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

68 10,000
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หน่วยงาน

จ�านวน

ผลงาน

 (เรื่อง)
ชื่อผลงาน

จ�านวน

ผู้รับ

บรกิาร
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งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

รายจ่าย

(บาท)

รายได้

(บาท)

ภายนอก

(บาท)

 ผ
ลงานบริการวิชาการประจ�าปี 2

5
5
5

คณะ
อตุสาหกรรมสิง่ทอ

และ
ออกแบบแฟชั่น

(ต่อ)

9 6.การฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

98 10,000

7.การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
กระดาษผักตบชวา และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
กลุม่ผลติสนิค้าหตัถกรรม อ�าเภอโพธิท์อง จังหวัดอ่างทอง

41 91,800

8.การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากกระดาษ
ผักตบชวา และผ้าทอผักตบชวา อ�าเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

60 16,800

9.การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านผักตบชวา อ�าเภอบางไทร
จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา เพือ่สร้างชมุชนเข้มแขง็ย่ังยนื
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

50 280,000

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

และ
การออกแบบ

3 1.การอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพนักออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับธุรกิจขนาดย่อม

68 90,000

2.การฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้อง
ถิ่น ให้แก่ชุมชนสู่ตลาดไทย

68 90,000

3.การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
: การบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าบาติกหนองแจง จังหวัดเพชรบุรี

71 840,000

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

3 1.การบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้าน
เผือกหอมและข้าวจ้าว

64 300,000

2.การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
: การพัฒนาอาหารพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี แบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

60 330,000

3.การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New 
Enterpreneurs : NEC) สาขาธุรกิจอาหารไทย และ
ขนมไทย และสาขาธุรกิจงานดอกไม้ พ.ศ. 2555

71 840,000

รวม 60 3,928 4,634,800 355,540 108,600

รวม 60 3,928 5,098,940
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ผลงานวิจัยประจําป 2555 : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1.พฤติกรรมการสื่อสารกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
2.ความรูและทัศนคติของผูกํากับภาพยนต นักวิชาการ นักวิจารยภาพยนต องคกรอิสระ และประชาชนที่มีตอกระบวนการ

ตรวจพิจารณาภาพยนต ภายใตการบังคับใชของพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551
3.การเปดรบัขาวสารและการเตรยีมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล
4.การสื่อสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกสที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
5.ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
6.อิทธิพลของสื่อและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.ชุดทดสอบความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ
2.ปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไขเลือดออกในประเทศไทยโดยใชตัวแบบ Generalized Estimating Equation (GEE)
3.การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาหลักชีววิทยา เรื่องการแบงเซลล
4.การพัฒนาสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อใชควบคุมการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช
5.ระบบไอซีทีเพื่อการศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในสายวิชาชีพคอมพิวเตอรตามความตองการของ

สถานประกอบการ
6.การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเชิงสถิติ
7.การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รุนที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร
1.การศึกษาความเปนไปไดของการนําแทงอางอิงทางความแข็งกลับมาใชใหมตามมาตรฐาน ISO 6508-3
2.อัตราผลผลิตของงานเสาเข็มเจาะระบบแหง
3.การวเิคราะหระบบสนิคาคงคลงัโดยใชตัวแบบสนิคาคงคลงัเชิงสโตคาสตกิ : กรณศีกึษาอตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา

ของไทย

คณะศิลปศาสตร
1.พลวัตการปรับตัวของประเพณีทําบุญกฐิน
2.อัตลักษณคนลาวเวียง : กระบวนการสรางและการปรับเปลี่ยนในกระแสของการเปลี่ยนแปลง
3.พัฒนาการตลาดนัด
4.แนวทางการจัดการการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยประยุกตสําหรับชาวตางชาติ
5.ความพงึพอใจและความคาดหวงัของผูบริหารสถานประกอบการตอทักษะการสือ่สารของบณัฑติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.วิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารทองถิ่นใต
2.โครงการวิจัยสถาบัน
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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
จากการศกึษาพบวาพฤติกรรมการสือ่สารของประชาชนในกรงุเทพมหานครมีพฤตกิรรมการสือ่สารจากสือ่โทรทศันมากทีสุ่ด 

มีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยเฉลี่ยนอย การมีสวนรวมทางการเมืองสวนใหญคือการ
ออกไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งระดับชาติไดแกผูแทนราษฎรและระดับทองถิ่นไดแกผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
มีการติดตามสถานการณทางการเมืองจากสื่อมวลชนไดแก โทรทัศน มากที่สุด เพศ อาชีพแตกตางกันมีสวนรวมทางการเมือง 
ไมแตกตางกัน แตอาย ุรายได ระดบัการศกึษาทีแ่ตกตางกนัมสีวนรวมทางการเมอืงแตกตางกนั และพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่มวลชน
และสื่อใหม เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
กลาวคือหากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชนและสื่อใหม เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง
มากขึ้น ก็จะทําใหมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น ในทางตรงกันขาม หากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปดรับ
สื่อมวลชนและสื่อใหม เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองนอยลง ก็จะทําใหมีสวนรวมทางการเมืองนอยลง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-dept interview) เพื่อมุงที่จะศึกษาความรู และทัศนคติเชิงลึก
ของประชาชนทกุภาคสวน ทีม่ตีอกระบวนการตรวจพจิารณาภาพยนตร ภายใตการบงัคบัใชของพระราชบญัญตัภิาพยนตรและวดิีทัศน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งผลการวิจัยเปนการสะทอนทัศนคติของสังคม ตอกระบวนการทํางานของภาครัฐ และสามารถนําผลการวิจัยไปใช
เปนแนวทางในการปรับปรุง กระบวนการตรวจพิจารณาภาพยนตรในประเทศไทยใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอภาพรวมของ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในอนาคต 

ชื่อผลงาน : พฤติกรรมการสื่อสารกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
              : Communication Behavior and Political Participation of the People In Bangkok                 
เจาของผลงาน / หนวยงาน : อาจารยนิศากร  ไพบูลยสิน / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
งบประมาณรายจาย   จํานวน  96,500  บาท

ชื่อผลงาน : ความรูและทัศนคติของ ผูกํากับภาพยนตร นักวิชาการ นักวิจารณภาพยนตร องคกรอิสระ และประชาชน 
ทีม่ตีอ กระบวนการตรวจพิจารณาภาพยนตร ภายใตการบงัคบัใชของพระราชบญัญตัภิาพยนตรและวดีทัิศน พ.ศ. ๒๕๕๑
               : Knowledge and attitudes of film directors, film scholars, film critics, independent entity and Thai people 
with the process of film censorship under the enforcement of Film and Video Act 2551
เจาของผลงาน / หนวยงาน : อาจารยเกรียงไกร  พัฒนกุลโกเมธ / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณเงินรายได  จํานวน  40,000  บาท 
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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปดรับขาวสารและการเตรียมความพรอมในการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร” เปนการศกึษาเชิงปรมิาณกบักลุมบคุลากรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
เพื่อศึกษาการเปดรับขาวสารเร่ืองประชาคมอาเซียนของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อศึกษาสถานภาพ
ปจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่สัมพันธกับตางประเทศ เพื่อสํารวจความคิดเห็น
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตอการเขารวมประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558 เพื่อศึกษาการเตรียม
ความพรอมของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และเพื่อศึกษา
ปญหาอุปสรรคในการเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการเขาสูประชาคมอาเซียน  ผลของ
การศึกษาน้ีสามารถนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย และพัฒนาทางวิชาการเพื่อใหสามารถ
กาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดในอนาคต

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
เพ่ือศึกษาพฤตกิรรมผูบรโิภคในการรบัขาวสารผานชองทางการสือ่สารทางการตลาดอเิลคทรอนิกสและเพือ่เปรียบเทียบ

ชองทางการสื่อสารทางการตลาดอิเลคทรอนิกสที่มีตอพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคา ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการ
แจกแบบสอบถามตามสถานที่ชุมชน  เชน  หางสรรพสินคา  สถานที่ราชการ  อาคารสํานักงาน บริษัทหางรานตางๆ เปนตน ในเขต
กรุงเทพมหานครและทําการตรวจสอบและคัดเลือกขอมูลที่สมบูรณทั้งหมด 400 ชุด เพื่อการวิเคราะห ผลการวิจัยจะทําใหองคกร
ธุรกิจตางๆ สามารถทําการตลาดการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสไดอยางประสบความสําเร็จ เปนการเพิ่มศักยภาพทางดานเทคโนโลยี
การสือ่สาร เพือ่การแขงขันทางการคาใหกบัองคกรธุรกจิไทย โดยเฉพาะในปจจุบนัซ่ึงเปนชวงท่ีเศรษฐกจิของไทยกาํลงัตองการความเช่ือมัน่
และการกระตุนใหเกดิการเตบิโตอยางเทาเทยีมกบัคูแขงทางการคา โดยทาํการเผยแพรผาน วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

ช่ือผลงาน : การเปดรับขาวสารและการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
               : Media Exposure and Preparation into the ASEAN Community of Rajamangala University of Technology  
Phra Nakhon               
เจาของผลงาน / หนวยงาน : อาจารยดารณี   ธัญญสิริ   อาจารยอัญชุลี   วงศบุญงาม  / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณเงินรายได  จํานวน  40,000  บาท 

ช่ือผลงาน : การสื่อสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกสที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
               : Electronic Marketing Communication toward Buying Decisive Behavior     
เจาของผลงาน / หนวยงาน : อาจารยชาญ  เดชอัศวนง / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
งบประมาณเงินรายได   จํานวน   50,000    บาท 
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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
              1. นําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ โดยการเผยแพรผลงานวิจัยตามชองทางตางๆ เพื่อใหนักวิชาการและนักวิจัย 
ไดนําผลการวิจัยไปตอยอดความรูทางวิชาการตอไป      
               2. การเผยแพรใน 3 ลักษณะ ไดแก        
   2.1 บทความวิชาการ โดยสงบทความวจิยั เรือ่ง ปจจยัท่ีมีผลตอพฤตกิรรมความรบัผดิชอบตอสงัคมของนักศกึษา 
มหาวิทยาลยัของรฐัในเขตกรงุเทพมหานคร ท่ีวารสาร สสอท. (วารสารวิชาการสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย) (รอผล) 
  2.2 เผยแพรผาน KM Blog ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ http://kmblog.rmutp.ac.th/
chantana.p/?p=323    
                             2.3 เผยแพรผาน วิชาการดอทคอม ที่ http://www.vcharkarn.com/vblog/115781 
 

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
               1. นําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ โดยการเผยแพรผลงานวิจัยตามชองทางตางๆ เพื่อให นักวิชาการและนักวิจัย 
ไดนําผลการวิจัยไปตอยอดความรูทางวิชาการตอไป      
                2. การเผยแพรใน 3 ลักษณะ ไดแก        
     2.1 โดยสงบทความวจิยั เรือ่ง ปจจยัทีมี่ผลตอพฤตกิรรมความรับผดิชอบตอสงัคมของนกัศกึษา มหาวิทยาลยั
ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร (อยูระหวางเขียนขทความ)     
    2.2 เผยแพรผาน KM Blog ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ http://kmblog.rmutp.ac.th 
                               2.3 เผยแพรผาน วิชาการดอทคอม ที่ http://www.vcharkarn.com

ชือ่ผลงาน  : ปจจัยทีม่ผีลตอพฤตกิรรมความรบัผดิชอบตอสงัคมของนักศึกษา มหาวทิยาลยัของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
               : Factors Affecting Student’s Socially Responsible Behavior - A Case Study of Students from Government 
Universities in Bangkok Metropolitan        
เจาของผลงาน / หนวยงาน : อาจารยฉันทนา    ปาปดถา , อาจารยณัฐภณ   สุเมธอธิคม  
                                                 อาจารยปติพงศ   พิมพพิเศษ / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณเงินรายได   จํานวน  50,000  บาท 

ช่ือผลงาน : อิทธิพลของสื่อและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร  
    : Media Influences and Factors Affecting Exercise Behavior of Elders in Bangkok Metropolis  
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ผูชวยศาสตราจารยสุคี   ศิริวงศพากร / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณเงินรายได    จํานวน   50,000   บาท 
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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
การทาํวิจยัเรือ่ง การออกแบบและการสรางพฒันาเคร่ืองวัดการดดูกลนืแสงผานสารละลายในระบบการไหล ไดนําทฤษฎี

การวัดคาการดูดกลืนแสงมาทําการออกแบบการทํางานของเครื่อง การสรางวงจรตางๆ จนไปถึงโครงสราง และการควบคุมการ
ทาํงานของเครือ่ง ในการออกแบบวงจรและโครงสรางเครือ่งแสดงดวยบลอ็กไดอะแกรมของเครือ่งวัดการดดูกลนืแสงผานสารละลาย
ในระบบการไหลดวย Double Syringe Pump ดังภาพที่ 1

การใชประโยชน ชุดทดสอบท่ีผลิตข้ึนมีราคาถูกเมื่อเทียบกับราคาของเครื่องมือท่ีใชในหองปฏิบัติการท่ัวไป  
นอกจากนี้ยังมีความสะดวกในการทําการวิเคราะหภาคสนามเนื่องจากมีขนาดเล็ก

ภาพที่ 1 บลอกไดอะแกรมเครื่องวัดการ
ดูดกลืนแสงผานสารละลายในระบบการไหล

 ภาพที่ 2 โปรแกรมที่ใชในการ
ควบคุมชุดทดสอบ

 ภาพที่ 3 สัญญาณที่ไดจาก
ชุดทดสอบ

ภาพที่ 4 ชุดทดสอบ
ที่เสร็จสมบูรณแลว

ชื่อผลงาน :  ชุดทดสอบความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ
                  :  A Test Kit For Measuring Total Antioxidant Capacity
เจาของผลงาน / หนวยงาน  :  นางสาวสิริรัตน พานิช  /คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                                                   นายเลอพงษ พิศนุย  /คณะวิศวกรรมศาสตร 
งบประมาณรายจาย  200,000 บาท

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
การวิจยันีทํ้าใหทราบปจจยัเสีย่งของการเกดิโรคไขเลอืดออกในประเทศไทยโดยใชตวัแบบเชงิคณติศาสตร Generalized 

Estimating Equation (GEE) โดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือเลือกตวัแบบท่ีเหมาะสม สาํหรบัการใชหาปจจยัเสีย่งของการเกดิโรคไขเลอืดออก
ในประเทศไทย โดยศึกษาตัวแบบ Generalized Estimating Equation (GEE) ท่ีตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบ Poisson และ 
Negative Binomial เมือ่ตวัแปรตามคอืจาํนวนผูปวยไขเลอืดออกรายเดอืนในแตละจงัหวดัของประเทศไทย และปจจยัทีน่าํมาศกึษา
คือ ปรมิาณฝน อณุหภมูเิฉลีย่ พ้ืนท่ีปาไม รายไดครัวเรือน ภาคเหนอื  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคตะวนัตก 
ฤดูกาลชวง เดือนพฤศจิกายน-มกราคม พฤษภาคม-กรกฎาคม และสิงหาคม-ตุลาคม ผลการศึกษานี้มีประโยชนตองานดาน
การสาธารณสุข ในเรื่องการวางแผนปองกันการเกิดโรคไขเลือดออก ซ่ึงงานวิจัยนี้ใชขอมูลระดับจังหวัด ผลการวิเคราะหขอมูล 
จึงเปนการแสดงใหเห็นภาพโดยรวม 

ชือ่ผลงาน : ปจจัยเส่ียงของการเกดิโรคไขเลอืดออกในประเทศไทยโดยใชตัวแบบ Generalized Estimating Equation (GEE) 
              : Risk Factors for Dengue Fever in Thailand Using Generalized Estimating Equation (GEE)
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ผศ.สุนีย สัมมาทัต  ผศ.นิตยา บุญสิทธิ์  อ.กฤษฎา เหล็กดี / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณรายจาย   จํานวน  80,000  บาท   
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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
1.นําสือ่บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนวชิาหลกัชีววิทยา เร่ืองการแบงเซลล ไปใชกับนักศกึษาซ่ึงเปนการดงึดดูความสนใจ

และกระตุนใหผูเรียนเกิดการอยากเรียนรู 
2.นักศึกษาสามารถนําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาเรียนรูไดดวยตนเอง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียท่ีผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เร่ืองการออกแบบและ

พัฒนาการใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาหลักชีววิทยา จากกลุมตัวอยางนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ
ปรญิญาตร ีชัน้ปที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 ปการศึกษา 2554 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การแบงเซลล ของนักศึกษาที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดียท่ีผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 22.37 ซึ่งสูงกวากอนเรียนมีคะแนน
เฉลี่ย 7.99

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
การศึกษาการยบัยัง้การการงอก และการเจริญเตบิโตของหญารงันกวชัพชืในนาขาว โดยใชสารสกดัจาก

ใบของตะบนั และมะพอก ทีไ่ดมาจากการหมกัแบบ Maceration และเทคนิคการสกดัแบบ Sequential Extraction 
ดวยตัวทาละลาย 3 ชนิดคือ เฮกเซน เอทิลแอซิเตต และเมทานอล ผลการวิจัยพบวา  

1. สารสกัดจากใบตะบันดวยตัวทําละลายอินทรียคือ Ethylacetate มีเปอรเซ็นตการยับยั้งการงอกและ
การเจริญเติบโตของหญารังนกสูงที่สุด 

2. สารสกัดจากใบมะพอกดวยตัวทําละลายอินทรียคือ Hexane มีเปอรเซ็นตการยับยั้งการงอกและการ
เจริญเติบโตของหญารังนกสูงที่สุด 

จากขอมูลที่คนพบสามารถนําไปใชสาหรับการวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑสารสกัดธรรมชาติเพื่อใช
ควบคุมวัชพืชในนาขาว และพัฒนาตอยอดสูการวิจัยในเชิงพาณิชยตอไป

ชื่อผลงาน : การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาหลักชีววิทยา เรื่องการแบงเซลล
         : Design and Development of Computer Assisted  Instruction from Principle of Biology Course 
on topic of “Cell division”
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : นางสาวเพ็ชรรัตน เวฬุคามกุล และ นายวราวุฒิ พุทธให / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
งบประมาณเงินรายได  จํานวน 25,000 บาท 

ชื่อผลงาน : การพัฒนาสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อใชควบคุมการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช
              : The development of medicinal plant extracts to control weed germination and growth            
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ผูชวยศาสตราจารยอุดมเดชา พลเยี่ยม 
                                              สาขาวิชาวิทยาศาสตร / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
                                              อาจารยนิภาพร ปญญา 
                                              สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
งบประมาณเงินรายได   จํานวน  25,000  บาท 
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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ในสายวิชาชีพ

คอมพิวเตอร ตามความตองการของสถานประกอบการ โดยระบบไอซีททีีพ่ฒันาขึน้ใชสาํหรบัเปนเครือ่งมอืในการสอบถามความคดิ
เห็นและความตองการของผูปฏิบัตงิานและสถานประกอบการทีม่ตีอคณุลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ในสายวชิาชพีคอมพวิเตอร 
5 ทักษะ คือ  คุณธรรมจริยธรรม  ความรู  ทักษะทางปญญา ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และการวิเคราะห
เชงิตวัเลขการสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552  กลุมตวัอยาง
ประกอบไปดวยสถานประกอบการและผู ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพคอมพิวเตอร จํานวน 60 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามวัดความตองการของสถานประกอบการและผูปฏิบัติงานท่ีมีตอทักษะบัณฑิตท้ัง 5 ดาน การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน   
 ผลการทดสอบวดัประสทิธภิาพการทํางานของระบบไอซทีฯี พบวา ระบบมปีระสทิธภิาพในการทาํงานครบถวนตามขอบเขต
ที่กําหนด ผูใชงานสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 ผลจากการวิจัย พบวา ผูใหสัมภาษณใหความสําคัญกับทักษะบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรมเปนลําดับที่ 1 สําหรับวิชา
หรือความรูที่มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเพ่ือเอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพ/สมัครงานของบัณฑิตคือ ภาษาอังกฤษ สอดคลองกับ
ความเห็นของผูปฏิบัติงาน  ในดานความตองการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะทั้ง 5 ดาน ผูใหสัมภาษณมีความตองการในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.31 ขณะที่ผูปฏิบัติงานมีความตองการในระดับมากเชนกัน คาเฉลี่ย 4.08 โดยคุณลักษณะบัณฑิตที่ตองการมากที่สุดคือ 
คุณธรรมจริยธรรม  
 การเผยแพรผลงาน ผูวจิยัไดจดัฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยจีากงานวจิยั เรือ่ง ระบบจดัการแบบสอบถามออนไลน (QCMS) 
ในวันศุกรที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555  ใหกับคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่สนใจ 
จํานวน 30 คน ซ่ึงผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการสรางแบบสอบถามออนไลนดวยตนเองผานระบบจัดการ
แบบสอบถามออนไลน (QCMS) ไดอยางมีประสิทธิภาพ จากผลประเมินดานความพึงพอใจโดยรวม พบวา ผูประเมินสวนใหญ
มีความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.93  

ชื่อผลงาน : ระบบไอซีทีเพื่อการศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ในสายวิชาชีพคอมพิวเตอร 
ตามความตองการของสถานประกอบการ
              : ICT System to Analyze the Characteristics of Graduates in Field of Computer that Meet the Needs of 
Establishments
เจาของผลงาน / หนวยงาน : นางภภัสสร  สิงหธรรม  / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณเงินรายได   จํานวน  200,000  บาท 
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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
งานวิจัยนี้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานโครงงการสหกิจศึกษา ของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีประจาํปการศกึษา 2555 ซึง่เปนรุนท่ี 2 ของการนาํระบบสหกจิศกึษาเขามาใชในการเรียนการสอนของคณะ  โดยดาํเนินการ
ประเมินแบบ 360 องศา เพ่ือใหครอบคลุมทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ  ผลที่ไดรับจากงานวิจัยคือความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะจากองคกรผูใชงานบัณฑิต ซ่ึงความคิดเห็นหรือความพึงพอใจเหลานี้สามารถนําไปใชประโยชน
ในการปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชาตาง ๆ  ของท่ีเปดการเรียนการสอนของคณะ ใหมีความทันสมัย และตรงตอความตองการ
ขององคกรผูใชงานบัณฑิตอยางแทจริง  สงผลใหลดอัตราการวางงานของบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชื่อผลงาน : การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รุนที่ 2
    : Assessing the achievement of Cooperative Education Program Faculty of Science and Technology 2nd
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : วีรวรรณ จันทนะทรัพย และภภัสสร  สิงหธรรม  / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณเงินรายได   จํานวน 10,000 บาท

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
การตรวจสอบถงึความแมนยาํของเครือ่งวดัความแขง็จําเปนตองตรวจสอบเปนประจําทกุครัง้  

โดยเฉพาะถาเปนการผลติชิน้งานจาํนวนมาก  วิธกีารตรวจสอบเครือ่งวัดความแขง็ คอื การสอบเทียบ
กบัแทงอางองิความแขง็ แทงอางองิความแขง็จงึนบัวาเปนอปุกรณชวยท่ีสาํคญั ซ่ึงในปจจุบนัยงัไมมี
การผลติใชขึน้เองในประเทศ  จาํเปนทีต่องนาํเขาจากตางประเทศท้ังหมด ซ่ึงมีราคาคอนขางสงู และ
ยังมีขอจํากัดจํานวนคร้ังในการใชงาน  เน่ืองจากในการสอบเทียบแตละครั้งจะเกิดตําหนิบนแทง
อางองิความแขง็  และเมือ่รอยกดเตม็ผวิหนาแทงอางองิความแขง็กไ็มสามารถใชงานไดอกี จงึมอีตัรา
การใชงานจํานวนมาก  

ในการทดลองการศกึษาการนาํแทงอางองิทางความแขง็นาํกลบัมาใชใหมหนวยรอ็คเวลล
สเกล ซี โดยใชแทงอางอิงมาตรฐานที่ใชมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มม. และมีความหนา 15 มม. 
มีความแข็ง 5 ระดับ  ไดแก  20  30 , 40 , 50 , 60  HRC  ความแข็งละ 2 แทง  สรุปไดวาแทงอางอิง
ทางความแข็งที่ไดนํามาทดลองเพื่อจะนํากลับมาใชใหมหลังจากการใชงานเต็มผิวหนา ไดคาความ
แข็งเฉลี่ยในแตละระดับความแข็งใกลเคียงความแข็งเดิมและมีคาพิสัย (Range) อยูในมาตรฐาน 
ISO 6508 – 3  เปนการลดคาใชจายในกระบวนการวดัคาความแขง็ และเปนประโยชนตออตุสาหกรรม
การผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกล

ชื่อผลงาน  : การศึกษาความเปนไปไดของการนําแทงอางอิงทางความแข็งกลับมาใชใหม ตามมาตรฐาน ISO 6508-3
      : A STUDY REUSING CALIBATION BLOCK FOLLOWING ISO 6508-3 STANDARD
เจาของผลงาน / หนวยงาน : นายประสิทธิ์  แพงเพชร,นายสุทธิพงษ  จํารูญรัตน / คณะวิศวกรรมศาสตร
งบประมาณรายจาย   จํานวน   210,200   บาท
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คุณลักษณะของผลงาน
การศกึษาวจิยัในคร้ังน้ีมวีตัถปุระสงค เพ่ือศึกษาผลติภาพแรงงานของคนงานและศกึษาคณุภาพของงานทีไ่ด โดยทาํการ

ศึกษางานเสาเข็มเจาะระบบแหง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.50 x 24.00 เมตร จํานวน 170 ตน ของโครงการกอสรางอาคารแหงหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผูวิจัยไดทําการแบงวงรอบการทํางานเสาเข็มเจาะระบบแหง ออกเปนกิจกรรมยอย 4 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมการยาย
ชดุขดุเจาะเขาสูตาํแหนงเสาเขม็เจาะ (2) กจิกรรมการลงปลอกเหลก็ชัว่คราวกนัดนิพงั (3) กจิกรรมการลงเหลก็เสรมิ และ (4) กจิกรรม
การเทคอนกรีตและถอนปลอกเหล็กชั่วคราวกันดินพัง ผลการศึกษาพบวา อัตราผลผลิตของงงานเสาเข็มเจาะระบบแหงมีคาผลิต
ภาพแรงงานเฉลี่ยประมาณ 275.31 นาที/ตน ในสวนคุณภาพของงานผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 กรณี คือ (1) คุณภาพของเสาเข็ม
เจาะ โดยทําการทดสอบความสมบูรณของเสาเข็มโดยวิธี Seismic Integrity Testing ตามมาตรฐาน ASTM D 5882-00 พบวา 
เสาเข็มอยูในสภาพสมบูรณรอยละ 95.30 อยูในสภาพบกพรองเล็กนอยรอยละ 4.70 และ (2) ตําแหนงของเสาเข็มเจาะ พบวาเปน
ไปตามคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหไดรอยละ 100 จากขอมูลผลการศึกษาวิจัยดังกลาว สามารถนําไปใชประโยชนทางดาน
การวางแผนการทํางาน การประมาณราคาคาแรงงาน การตรวจสอบและติดตามความกาวหนาในการทํางานได

การใชประโยชน
ใชสําหรับวางแผนการทํางาน การประมาณราคา การตรวจสอบและติดตามความกาวหนาในการทํางาน

ชื่อผลงาน : อัตราผลผลิตของงานเสาเข็มเจาะระบบแหง
               : Productivity of Bore Pile Dry Process
เจาของผลงาน / หนวยงาน : นายสุนันท   มนตแกว / คณะวิศวกรรมศาสตร
งบประมาณรายจาย   จํานวน 155,000 บาท
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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
1. ทําใหทราบคาพยากรณปริมาณความตองการในอนาคตของความตองการเหล็กในโรงงานตัวอยางและนําไปใชเปน

ขอมูลในการตัดสินใจของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของประเทศไทยได
2. ทําใหทราบคาปริมาณการผลติเหมาะทีส่ดุในแตละคร้ัง จํานวนการสัง่ซือ้ทีป่ระหยดัทีส่ดุ จุดสัง่ซ้ือสนิคา ระยะเวลาการ

สั่งซื้อและคาบการใชสินคา เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนตัดสินใจอนาคตของโรงงานตัวอยาง และใชเปนแนวทางสําหรับผูผลิต
เหล็กและเหล็กกลาอื่นๆ ในประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. นําวิธีการที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ไปประยุกษใชกับปญหาในโรงงาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ ได 

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาพลวตัการปรับตวัของประเพณีทาํบญุทอดกฐินเปนการวิจัยเชิงคณุภาพ เครือ่งมอื

ทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลู ไดแก แบบสมัภาษณและการสงัเกต ผลการศึกษาพบวา กฐนิเปนประเพณทีาํบญุทางพระพทุธศาสนา
ทีม่หีลกัฐานประกฎในพระวนิยัของพระไตรปฎก โดยมกีารตอกยํา้ถงึการเกดิขึน้ของกฐนิวาเกดิในหวงทีพ่ระบรมศาสดายงัมพีระชนม
อยู กอใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์และมีความสําคัญย่ิงตอการพึงปฏิบัติของพระพุทธศาสนิกชน พุทธศาสนิกชนยังคงความเชื่อวาการ
ทําบุญทอดกฐินเปนการทําบุญท่ีไดอานิสงสมากกวาการทําบุญอยางอ่ืนๆ ประเพณีน้ีชวยเสริมสรางความสัมพันธระหวางวัดกับ
บาน พระสงฆกับชาวบาน กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น ลวนกอใหเกิดความรูสึกเปนปกแผนรวมกับกลุมนอกเหนือไปจากเกิดความรัก
สามัคคี ความเอื้อเฟอเผือแผซึ่งกันและกันแลว สิ่งตางๆ เหลานี้นับเปนการเกาะเกี่ยวความสัมพันธของกลุมตางๆ ตั้งแตครอบครัว 
เครือญาติ เพื่อนบาน ชุมชน และสังคม

การศกึษาพลวตัการปรับตัวของประเพณีทําบญุทอดกฐนิเปนการวจัิยเชงิคณุภาพ  ผลการศกึษาพบวา กฐนิเปนประเพณี
ทาํบญุทางพระพุทธศาสนาเกดิในหวงทีพ่ระบรมศาสดายงัมีพระชนมอยู ประเพณีนีช้วยเสริมสรางความสมัพนัธระหวางวัดกบับาน 
กอใหเกิดความรักสามัคคี ความเอื้อเฟอเผือแผซึ่งกันและกัน 

ชื่อผลงาน  : การวิเคราะหระบบสินคาคงคลังโดยใชตัวแบบสินคาคงคลังเชิงสโตคาสติก:กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกลาของไทย
                : Analysis of Inventory system with a stochastic Inventory model: Case Study of Steel Industries in Thailand                  
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ผูชวยศาสตราจารยวัชรนิทร แสงมา / คณะวศิวกรรมศาสตร 
งบประมาณรายจาย  จํานวน 135,300 บาท 

ช่ือผลงาน  : พลวัตการปรับตัวของประเพณีทําบุญกฐิน   
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ผูชวยศาสตราจารยทรงสริ ิวชิิรานนท / คณะศลิปศาสตร 
งบประมาณรายได จํานวน 142,500  บาท  
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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
การศึกษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาพฒันาการของตลาดนดัของไทยตัง้แตสโุขทัยเปนราชธานถีงึปจจุบนั โดยศกึษา

จากหนังสือ บทความ งานวิจัย รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวกับตลาดและตลาดนัด ทั้งนี้ไดแบงพัฒนาการของตลาดนัดเปน 2 ลักษณะ 
ลักษณะแรกใชลําดับของชวงเวลาเปนเกณฑ แบงไดเปน 4 ชวงไดแก ชวงที่ 1 ตลาดคลองสานถึงตลาดนัดสนามหลวง ชวงที่ 2 
ตลาดนัดสนามหลวง ชวงที่ 3 ตลาดนัดจตุจักร และชวงที่ 4 ตลาดนัดหลังวิกฤตเศรษฐกิจป  2540  สวนลักษณะที่สองแบงโดยใช
รูปแบบวิถีชุมชน แบงเปน 3 รูปแบบ ไดแก 1.วิถีชุมชนกับลักษณะกายภาพ  2. วิถีชุมชนเมือง : ความสัมพันธตลาดสดกับตลาดนัด  
และ 3. ตลาดนัดถนนคนเดิน

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
การวจิยัเรือ่งอตัลกัษณคนลาวเวียง : กระบวนการสรางและการปรับเปลีย่นในกระแสของการเปลีย่นแปลง มีวัตถปุระสงค

เพือ่ศกึษาความเปนมาทางชาติพันธุของคนลาวเวยีงในสงัคมไทย กระบวนการสรางและการปรบัเปลีย่นอตัลกัษณของคนลาวเวยีง 
ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณการสังเกตการณแบบมีสวนรวมอยางใกลชิด การสนทนากลุม และการเขา
รวมกจิกรรมตางๆ ของคนลาวเวยีง ผลการศกึษาพบวาคนลาวเวยีงในเขตจงัหวดัสพุรรณบรุ ีมบีรรพบรุษุเปนกลุมคนทีอ่พยพมาจาก
ประเทศลาว ตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทรตอนตน จากอดีตถึงปจจุบันคนลาวเวียงยังคงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม
ของตนเองไว มีการสรางและสืบทอดอัตลักษณความเปนลาวเวียงผานสถาบันทางสังคมท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา ประกอบดวยการนยิามตนเองวาเปนคนลาวเวียง การใชภาษาลาวเวียงในการสือ่สาร การสบืทอดประเพณีท่ีสาํคญั 
เชน บุญขาวจี่ บุญบั้งไฟ สารทลาว มีพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับการไหวคุณพระ ศาลเจานาย ทําบุญเบิกบาน นอกจากนี้คนลาว
เวียงจะมีการพินิจพิเคราะห เลือกสรรกอนที่จะแสดงอัตลักษณความเปนลาวเวียงออกไป ดวยการพิจารณาถึงสถานที่ เวลา บุคคล
ที่ปฏิสังสรรคและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางวัฒนธรรมใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททางสังคมวัฒนธรรม

เปนการศึกษาความเปนมาทางชาตพินัธุของคนลาวเวยีงผลการศกึษาพบวาบรรพบรุษุเปนกลุมคนทีอ่พยพมาจากประเทศ
ลาว ยงัคงรกัษาวฒันธรรมประเพณี มกีารสรางและสบืทอด อตัลักษณความเปนลาวเวยีงมกีารใชภาษาลาวเวยีง พธิกีรรมความเชือ่
คนลาวเวียงมีการพินิจพิเคราะหกอนท่ีจะแสดงอัตลักษณความเปนลาวเวียง และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางวัฒนธรรมให
สอดคลองกับสถานการณและบริบททางสังคมวัฒนธรรม

ชื่อผลงาน  : พัฒนาการดํารงอยูของตลาดนัด    
                  : The Development of Flea Markets                    
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : ผูชวยศาสตราจารยทรงสิริ วิชิรานนท / คณะศลิปศาสตร              
งบประมาณรายจาย  จํานวน  320,000  บาท 

ชื่อผลงาน  : อัตลักษณคนลาวเวียง : กระบวนการสรางและการปรับเปลี่ยนในกระแส ของการเปลี่ยนแปลง
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : อาจารยระวิวรรณ ธรณี / คณะศิลปศาสตร 
งบประมาณรายจาย  จํานวน  80,000  บาท 



61คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
เปนการศึกษาสภาพจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยประยุกตสําหรับชาวตางชาติตามความคิดเห็นของผูบริหาร ผูสอน 

นักศึกษา และความพึงพอใจของนายจางกิจการปฏิบัติงานของนักศึกษา รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การจัดการศึกษา
หลักสูตรภาษาไทยประยุกต เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาในระดับมาก สวนความพึงพอใจของนายจางตอการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาก็พบวา พึงพอใจในระดับมาก สําหรับแนวทางการจัดการดีมาก สําหรับแนวทางการจัดการศึกษา คือ 
ควรคํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดทําหลักสูตรใหมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับเปาหมายของผูเรียน และความตองการของตลาดแรงงาน

ชื่อผลงาน : แนวทางการจัดการการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยประยุกตสําหรับชาวตางชาติ
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ผูชวยศาสตราจารยวีนา  สงวนพงษ / คณะศลิปศาสตร 
งบประมาณเงินรายได   จํานวน  23,000  บาท 

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
เปนการศึกษาระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของผูบรหิารสถานประกอบการตอทกัษะดานการสือ่สารของบณัฑติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 145 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามความพึงพอใจและ
ความคาดหวังของผูบริหารสถานประกอบการตอทักษะการสื่อสาร ดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 
ผลการวิจัยพบวาผูบริหารสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอทักษะการสื่อสารของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ดังนี้ การใชวาจาสุภาพเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะการเปนผูฟงที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น สามารถถายทอด
ความรู ความคิดเห็นขอมูลขาวสารใหผูอื่นเขาใจไดดี ทักษะที่บัณฑิตควรพัฒนาคือ การออกเสียงคํา ตัว ร,ล และคําควบกล้ํา 
การใชระดับภาษาในการเขียนใหถูกตองและการเรียบเรียงประโยคควรกระชับใจความชัดเจน

ชื่อผลงาน  : ความพึงพอใจและความคาดหวังของผูบริหารสถานประกอบการตอทักษะการสื่อสารของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร            
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : ผูชวยศาสตราจารยอุบลศรี อุบลสวัสดิ์ / คณะศิลปศาสตร               
งบประมาณรายจาย  จํานวน  27,300 บาท 
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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
การศกึษานัน้มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาวถิชีวีติกบัความม่ันคงทางอาหารของชาวใตในประเดน็การมีอยูของอาหาร การเขาถงึ

อาหาร และการใชประโยชนจากอาหาร เพื่ออธิบายใหเห็นคุณลักษณะของความม่ันคงทางอาหารของทองถิ่นใต โดยใชเทคนิค
การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  แบบสอบถาม  การสัมภาษณ และการสังเกตแบบมีสวนรวม ผลการ
วจิยัพบวา การจดัการอาหาร ชาวใตไดจากการซือ้จาํนวนสงูสดุ  การเพาะปลกูชาวใตนยิมปลกูทีบ่รโิภคไวรอบบาน สวนการเกบ็หา           
จากธรรมชาติ พบวา ชาวใตนิยมรับประทานทุกสวนของพืช สําหรับการมีอยูของอาหารพบวา ภาคใตมีทรัพยากรอาหารที่
หลากหลายชนดิท่ีเพียงพอตอการบรโิภคในทองถิน่ ในขณะทีเ่ขาถงึอาหารของชาวใตม ี4 วิธ ีคอื การเพาะปลกู การเกบ็จากธรรมชาติ  
การซื้อ และการแบงปน และการใชประโยชนจากอาหาร ชาวใตใชความรู ปญญา และทักษะในการจัดการทรัพยากรอาหาร 
โดยคํานึงถึงคําวา “พอ”  ในการดําเนินชีวิต 

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
สนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สรางผลงานวิจัยสถาบันเพื่อใชเปนฐานขอมูลที่สําคัญประกอบการ

ตัดสนิใจในการบรหิารของผูบริหารมหาวทิยาลยั รวมท้ังมกีารจดัประชุมเพือ่จัดทมีวจิยัสถาบนั เพือ่แกปญหาและพฒันามหาวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยไดใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการวิจัยสถาบันในผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูของ 11 
หนวยงาน จํานวน 13 โครงการ ดังน้ีคือ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 1 โครงการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 1 โครงการ 
คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 1 โครงการ คณะบรหิารธรุกจิ 1 โครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี2 โครงการ คณะศลิปศาสตร  
1 โครงการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 โครงการ สถาบันวิจัย และพัฒนา 1 โครงการ สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  2 โครงการ และกองศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ

ชื่อผลงาน : วิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารทองถิ่นใต
เจาของผลงาน/หนวยงาน : ผูชวยศาสตราจารยทรงสิริ  วิชิรานนท  / คณะศลิปศาสตร 
งบประมาณเงินรายได    จํานวน   300,000   บาท 

ชื่อผลงาน : โครงการวิจัยสถาบัน
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา  / คณะศลิปศาสตร 
งบประมาณเงินรายได    จํานวน 500,000 บาท 
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ผลงานวิจัยประจําป 2555 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1.การพัฒนาเว็บไซตการจัดการองคความรูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร

 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.ศักยภาพดานพลังงานของเชิ้อเพลิงอัดแทงจากเปลือกมังคุด
2.การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจัดการเนื้อหาเว็บศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมชุมชน 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร

1.เครื่องสีกะลากาแฟโรบัสตามลพิษตํ่า
2.การใชเถาทิ้งจากผลผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเปนวัสดุปอซโซลานแทนที่ปูนซีเมนตปอรตแลนด
3.การใชเถาถานหิน เถาชานออย และเถาแกลบ-เปลือกไมในคอนกรีตกําลังสูง

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1.ศึกษาวิถีวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาผาชนเผาสูเชิงพาณิชยกรณีศึกษา ผาทอกะเหรี่ยงจังหวัดภาคเหนือ
2.การออกแบบเคร่ืองทอผาแบบยกดอกพิเศษดวยเครือ่งแจคการด (JACQUARD) เพือ่พฒันาผลติภณัฑชุมชน เชิงนเิวศน

เศรษฐกิจ
3.การผลิตกระดาษผักตบชวาเพื่องานบรรจุภัณฑ
4.การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตแผนกันกระแทกจากชานออย
5.การพัฒนาเสนใยชนิดใหมจากเศษรังไหมและใยพืช
6.การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาเหลือใชดวยเทคนิคการตัดตอและการเย็บปะติด
7.การประยุกตเทคนิคการปกเพื่อออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
8.การออกแบบกระเปาเก็บความรอน/เย็นดวยผาฝายทอมือยอมสีธรรมชาติของกลุมนํ้ามอญแจซอน
9.การออกแบบเครื่องประดับจากดายปก
10.ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจสําหรับการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร
11.การออกแบบเครื่องนุงหมเพื่อการพัฒนารูปแบบสินคาพื้นเมืองกรณีศึกษา ผาจกไทยวน จังหวัดราชบุรี
     12.การพัฒนาคุณภาพผาไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองดวยอุปกรณมวนเสนไหมยืนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม
     13.การพัฒนาผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอจากเสนใยผักตบชวา
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คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
1.การออกแบบและพฒันาวสัดปุระกอบอาคาร กรณีศกึษาวัสดปุระกอบผนงัอาคารเพือ่ลดการใชพลงังานภายในอาคาร

จาก ยางพาราและฟางขาว
2.การพัฒนากากอุตสาหกรรมเหลือทิ้งของโรงงานผลิตกระดาษชําระสูการสรางสรรคเปนผลิตภัณฑเพื่อใชในชุมชน
3.โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมกรณีศึกษาเฟอรนิเจอรจากหวายเทียม
4.ศึกษากระบวนการและรูปแบบของเสื่อกกเพื่อพัฒนาสูการออกแบบเฟอรนิเจอรแนวศิลปะไทยรวมสมัย
5.ศึกษาและพฒันาของตกแตงบานจากกระบวนการผลติกรงนกหวัจกุกลุมหตัถกรรมและแกะสลกัไมบานปากนํา้ จงัหวดั

ปตตานี
6.ปจจัยที่มีผลกระทบตอบุคลากรและนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร  กรณีศึกษา : การยายจากศูนยเขตโชติเวชสูศูนยพระนครเหนือ
7.โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากกาบกลวยเพื่อสงเสริมอาชีพในจังหวัดปตตานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.โครงการพัฒนามาตรฐานบริการอาหารเพื่อการทองเที่ยวของสถานประกอบการดานธุรกิจอาหาร

ในประเทศ (โครงการตอเนื่องป 2)
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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
การนําขยะเหลือทิ้งเปลือกมังคุดมาผลิดเปนพลังงานเช้ือเพลิงอัดแทง โดยการนําเปลือกมังคุดตากแดดใหแหง 

แลวผานกระบวนการเผาไหม บดใหเปนผงละเอยีดผสมกาวแปงเปยก อดัใหเปนแทงเช้ือเพลงิตากแดดใหแหง ทดสอบและประเมนิ
คุณภาพของเชื้อเพลิง 

การใชประโยชน นําขยะเหลือทิ้งมาสรางมูลคาเพิ่ม และผลิตเปนพลังงานทดแทน แทนการใชฟนและถานไม
จากปาธรรมชาติ ซึ่งจะเปนการชวยลดปญหาภาวะโลกรอนไดอีกทางหนึ่งดวย

ถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยใหแกนักศึกษาสาขาวิชาสิ่งแวดลอม ฯ คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 22 กรกฏาคม พ. ศ.  2555 

ในการจัดนิทรรศการสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในหัวขอ “ จุดประกายความคิด 
ดวยวิทยาศาสตร ” ระหวางวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2555 

เผยแพรในหนังสือพิมพิ์ไทยโพสต  วันจันทรที่ 24 กันยายน 2555 ปที่ 16 ฉบับที่ 5804 หนา 7 (บน ) ในหัวขอ ถานเปลือก
มังคุด เชื้อเพลิงชั้นยอด ผลงานวิจัยคณะวิทย มทร. พระนคร

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
เพือ่ศกึษาความตองการของผูใชเวบ็ไซต สรางและพฒันาเวบ็ไซต ศกึษาความคดิเหน็และความพงึพอใจของผูใชเวบ็ไซต

การจัดการองคความรูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จํานวน 265 คน ประโยชนเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน สําหรับการสืบคน หาความรู แกนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป, การสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรเปนแหลงรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินดานการจัดการความรูอยางเปนระบบ 
ผลการศึกษาพบวา อาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ ยังไมมีการตระหนักใชเว็บไซตการจัดการความรูของคณะ โดยสวนใหญไมทราบ
วามีเว็บไซตการจัดการความรูและไมนิยมเขาใชงานเนื่องจากเนื้อหาไมนาสนใจและไมมีการปรับปรุง ความตองการ
ในดานเนื้อหาทางดานตางๆ ในแตละศาสตรของคณะฯ ยังมีความตองการเพื่อใชสําหรับการปรับปรุงเว็บไซตใหดีขึ้นตอไป

ชื่อผลงาน  : การพฒันาเว็บไซตการจดัการองคความรูของคณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร    
                 :  Website Development and Knowledge Management of  Faculty of Mass Communication Technology 
                    Rajamangala University of Technology Phra Nakhon   
เจาของผลงาน / หนวยงาน : อาจารยกวิทธิ์   ศรีสัมฤทธิ์, อาจารยนุจรี  บุรีรัตน / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณเงินรายได  จํานวน   50,000  บาท 

ช่ือผลงาน : ศักยภาพดานพลังงานของเชิ้อเพลิงอัดแทงจากเปลือกมังคุด
               : Potential Energy of The Fuel Briquettes From Mangosteen Shell 
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ผูชวยศาสตราจารยสังเวย เสวกวิหารี / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณรายจาย  จํานวน   200,000  บาท
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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
กระบวนการวิจัย เปนการวิจัยประยุกต สํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูที่มีสวน เกี่ยวของกับหลักสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑติ สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไดแก ผูใชบณัฑติ บณัฑติ นักศกึษา และคณาจารย 
ผลการวิจัยพบวา 

1.ดานบริบทอยูในระดับ ปานกลาง (หลักสูตรสามารถปฏิบัติไดจริงอยูในระดับปานกลาง) 
2.ดานปจจัยเบือ้งตนอยูในระดับมาก (ดานคุณลกัษณะของอาจารยและดานคณุลกัษณะของนกัศกึษา มีความเหมาะสม

ในระดับมาก สวนสิ่งที่สนับสนุนทางการศึกษามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
3.ดานกระบวนการระดับปานกลาง 4.ดานผลผลิตพึงพอใจระดับปานกลาง (ดานความรูความสามารถทางวิชาชีพ 

และดานความรูความ สามารถที่สงผลตอการทํางานอยูในระดับปานกลางสวนดานคุณธรรมจริยธรรมพึงพอใจในระดับมาก) 
การใชประโยชน ผูบริหารสาขาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร สามารถนําผลการประเมนิทีไ่ดใชเปนแนวทางในการจัดกจิกรรมการเรยีน
การสอนเพื่อตอบสนองความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
งานวิจัยนี้ประกอบดวยกระบวนการวิจัย 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1. การวิเคราะหและออกแบบระบบ    ระยะที่ 2. พัฒนาระบบจัดการเนื้อหา
ระยะที่ 3. ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีที่ไดจากงานวิจัยสูชุมชน   
ระยะที่ 4. ประเมินผลงานวิจัย
ผลงานที่ ได จากงานวิจัย คือ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอมชุมชน ซึ่งระบบดังกลาวสามารถนําไปพัฒนาและจัดการเนื้อหาขอมูลของ
ชุมชนตัวอยางไดจํานวน 3 ชุมชน ประกอบดวย

1. ชมุชนศรีบญุยนืพฒันา เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร \http://www.bsconcenter.com
2. ชุมชนตาํบลบางกราง จ.นนทบรีุ http://www.bangkrangconcenter.com
3.ชุมชนเทศบาลตําบลแหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ
http://www.laemfhapa2012.com
ในกระบวนการงานวิจัยระยะท่ี 3 ถายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสูชุมชน นั้นพบวา

องคความรูทีถ่ายทอดชวยใหบคุลากรในชมุชนมคีวามรูดานการจัดการขอมลู และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมข้ึน ทําใหชุมชนมีศักยภาพและมีความพรอมตั้งรับกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและรวดเร็วได 

ชือ่ผลงาน  : การประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
            : Evaluation of Curriculum for the Bachelor of Science Program in Computer Technology of Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon 
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ เขมวิรัตน / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
งบประมาณเงินรายได   จํานวน 40,000 บาท 

ช่ือผลงาน : โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจัดการเนื้อหาเว็บศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมชุมชน 
               : Art-Culture and Environment Web Content Management System of Community 
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ เขมวิรัตน / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
งบประมาณรายจาย 
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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
คุณลักษณะของผลงาน : ผลงานวิจัยที่ไดเปนกระบวนการสีกะลากาแฟโรบัสตาที่แตกตางจากกระบวนการสีกะลา

กาแฟท่ีมีอยู ในปจจุบัน ที่มุ งเนนการพิจารณาถึงปริมาณมลพิษหลังกระบวนการสี ทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของมลพิษ
เพือ่ใชในการออกแบบชดุจากดัมลพษิทัง้แบบแหงและแบบเปยก โดยชุดจํากดัมลพษิแบบแหงน้ีเลอืกใชชุดไซโคลนประเภทอากาศ
ไหลตามแนวเสนสัมผัส สวนกรณีชุดจํากัดมลพิษแบบเปยก ประกอบไปดวยหอง 3 หองคือ หองกึ่งเปยก หองจัดเก็บเปยก และ
หองนํา้ลน พบวาภายใตอตัราการสกีะลากาแฟเฉลีย่ 243 กโิลกรัมตอช่ัวโมง ปริมาณของมลพษิจากกะลากาแฟอยูระหวางรอยละ 37.3 
ถึง 41.9 โดยพฤติกรรมการเคลื่อนท่ีของมลพิษเปนแบบวิถีโคง มีความเร็วประมาณ 14.7 เมตร/วินาที และมีระยะทางที่มลพิษ
เคลือ่นที่ 5.25 เมตร ภายใตการออกแบบชุดจํากัดมลพิษแบบแหงแสดงใหเห็นวามีประสิทธิภาพในการจํากัดมลพิษเพียง 79.25 % 
เทานั้น ในขณะที่ชุดจํากัดมลพิษแบบเปยกน้ันสามารถจํากัดมลพิษได 100 % โดยมีแนวโนมความเปนเบสเพิ่มสูงขึ้นเปน pH9 
เมื่อเวลาผานไป 24 ชั่วโมง สวนในกรณีจุดคุมทุนอยูที่ 1,400,473 กิโลกรัม หรือคิดเปนระยะเวลาคืนทุนที่ 2.1905 ป

มลพิษจากเครื่องสี หองกึ่งเปยก

หองตกมลพิษ หองนํ้าลน

ช่ือผลงาน  :  เครื่องสีกะลากาแฟโรบัสตามลพิษตํ่า
               :  A Low Pollution Robusta Coffee Grinding Machine
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ผูชวยศาสตราจารยวรวิทย  วรนาวินและคณะ /คณะวิศวกรรมศาสตร
งบประมาณรายจาย : 350,000  บาท

รูปที่ 1 กระบวนการสีกะลากาแฟ

รูปที่ 2 เครื่องสีกะลากาแฟที่เสร็จสมบูรณ

ชุดสงกําลัง

กรวยปลอยวัตถุดิบ

ชุดหินขัด

ชุดคัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟ
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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
กระบวนการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชเถาท้ิงประกอบไปดวยเถาถานหิน เถาแกลบ–เปลือกไมและ เถาชานออยแทนที่ปูนซีเมนต 
เพือ่ใชเปนวสัดุประสานผลติคอนกรตี การนาํวสัดเุหลอืทิง้มาใชในงานวสัดกุอสรางทาํใหประหยดัการใชปูนซีเมนต และตนทนุผลติ
คอนกรีตในโครงสรางการกอสรางหรืออุตสาหกรรมกอสรางอนุรักษสิ่งแวดลอม ลดปญหาโลกรอนจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต 
และไดเครื่องมือสําหรับงานวิจัยในดานคอนกรีตเทคโนโลยี ในการพัฒนาดานวัสดุกอสรางอยางยางยืน รวมทั้งนําผลงานวิจัย
เผยแพรบทความวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ

ชื่อผลงาน  : การใชเถาทิ้งจากผลผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเปนวัสดุปอซโซลานแทนที่ปูนซีเมนตปอรตแลนด 
                :  Use of waste ash from industrial and agricultural by–products as a pozzolanic material to replace Portland cement
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ผศ. ดร. สําเริง รักซอน และคณะ/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / คณะวิศวกรรมศาสตร    
งบประมาณภายนอก   (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) จํานวน   800,000   บาท

อนุสิทธิบัตร เครื่องมือบดวัสดุซีเมนตจากเถาทิ้ง    
Petty Patent No. 5440

สิทธิบัตร เครื่องบด 0902002791 ตอบรับการตีพิมพวารสารวิชาการ                        นําผลงานวิจัยตีพิพมเผยแพรในวารสารวิชาการ                                                                   
ระดับนานาชาติ

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
โครงการวิจัยนี้มุ งเนนพัฒนาคอนกรีตกําลังสูงจากเถาทิ้งจากผลผลิตอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรม ประกอบดวย เถาถานหิน เถาชานออย และเถาแกลบ-เปลือกไม ลดตนทุนการใชปูนซีเมนต 
อนุรักษสิ่งแวดลอม ลดปญหาโลกรอนจากผลกระทบการผลิตปูนซีเมนต นอกจากนั้นยังสามารถนํา
ผลงานวิจัยเผยแพรบทความวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ ดังตัวอยางในรูปที่ 1 อีกทั้ง
เปนการบริหารจัดการสิ่งเหลือใชใหเปนประโยชน สรางความสมดุลของสังคมและสิ่งแวดลอม ชวยลด
พลังงานขยะ ลดสภาวะโลกรอน ทําใหมีคุณคาจากปจจุบันสูอนาคต งานวิจัยนี้เปนการกระตุนเศรษฐกิจ
ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนไดเปนอยางดี เนื่องจากแกลบ เปลือกไม และออย เปนทรัพยากรจากธรรมชาติ
มีอยูในประเทศ ทําใหเงินคาเชื้อเพลิงหมุนเวียนอยูภายในชุมชนทองถิ่น กอใหเกิดประโยชนตอเนื่อง
ในการจางงานและสงเสริมระบบเศรษฐกิจของทองถิ่นอยางยั่งยืน

ชื่อผลงาน : การใชเถาถานหิน เถาชานออย และเถาแกลบ-เปลือกไมในคอนกรีตกําลังสูง              
               : Use of fly ash, bagasse ash and rice husk-bark ash in high-strength concrete
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ดร. สาํเริง รักซอนและคณะ/สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร 
งบประมาณ / งบประมาณภายนอก (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) จํานวน  842,000 บาท

ตีพิมพใน Materials and Design 34 
(2012) 45–50        

ชุดคัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟ
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ช่ือผลงาน : ศึกษาวถิวัีฒนธรรม อนรุกัษและพัฒนาผาชนเผาสูเชงิพาณชิยกรณีศกึษา  ผาทอกะเหรีย่งจงัหวดัภาคเหนอื
              : The Study of Culture Reservation and Tribe Fabric for Commercial A  Case  Study Karieng’s Fabric in 
the North Provinces
เจาของผลงาน / หนวยงาน : นางพจนา นูมหันต / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
งบประมาณรายจาย  จํานวน   400,000  บาท

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
คณุลกัษณะของผลงาน : งานวจิยั ศกึษาวถิวีฒันธรรม อนรัุกษและพฒันาผาชนเผาสูเชงิพาณชิยกรณศีกึษา ผาทอกะเหรีย่ง

จังหวัดภาคเหนือ เปนการวิจัยและพัฒนาผาชนเผาเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน โดยการศึกษาวิถีวัฒนธรรม ใน 3 พื้นที่ตําบลศรีดงเย็น 
อาํเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม ตาํบลปางหม ูอาํเภอเมอืง จงัหวดัแมฮองสอน ตาํบลขะเนจือ้ อาํเภอแมระมาด จงัหวดัตาก  
นาํผาชนเผามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเสื้อผา ท่ีมีการผสมผสานภูมิปญญา และเทคนิคการตกแตงใหเหมาะสม ดวยการออกแบบ
และการตัดเย็บ จากการทอ การทําลวดลายของชุมชนในพื้นถ่ิน ไดรูปแบบผลิตภัณฑเสื้อผา 10 รูปแบบ วิเคราะห ประเมินผล 
นําไปถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเปนองคความรูใหกับชนเผา เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑของชนเผาตอไป

การนําไปใชประโยชน : เชิงวิชาการผลงานการวิจัยนําไปถายทอดเทคโนโลยีใหกับกลุมกะเหร่ียง ตําบลศรีดงเย็น 
อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม
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ช่ือผลงาน : การออกแบบเครือ่งทอผาแบบยกดอกพเิศษดวยเครือ่งแจคการด (JACQUARD) เพ่ือพฒันาผลติภณัฑชมุชน
เชงินิเวศนเศรษฐกจิ 
              : Design of Special Embossed Loom with Jacquard for  Developing Community Product in Economic  
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติศักดิ์  อริยะเครือ  /คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   
งบประมาณรายจาย  จํานวน   500,000  บาท

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
งานวิจัยการออกแบบเครื่องทอผาแบบยกดอกพิเศษดวยเครื่องแจคการด (JACQUARD) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

เชงินิเวศนเศรษฐกจิ เปนการตอบสนองความตองการของผูทอผาในเรือ่งของระยะเวลาทีส่ามารถทอไดเรว็ข้ึน ซึง่มีขนาดตะกอหรอืขนาด
เขม็-ขอ สามารถยกตะกอไดตัง้แต 120 ขอ (ตะกอ) รวมท้ังถายทอดเทคโนโลย ีผลทีไ่ดจากวจัิยใหกบักลุมทอผาวัดนํา้เตา ตาํบลนํา้เตา 
อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 25 คน สามารถนําไปใชทอผาประเภทยกดอก (ผายกชุดไทยตางๆ) ผายกขิด               
ผาตนีจก (ผาเชงิจก) ผาแพรวาและอืน่ๆ เปนการนํารอง อนัทีจ่ะนาํไปสูการพฒันาเคร่ืองมอือปุกรณ รปูแบบ ลวดลาย ผลติภัณฑสิง่ทอ
ในชุมชนเชงินเิวศนเศรษฐกจิของประเทศในโอกาสตอไปไดอกีทางหน่ึง

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
งานวิจัยนี้เปนจุดมุงหมายที่จะพัฒนา Eichhornia crassipes (Mart. ) ขั้นตอนการกระดาษ Solms ขณะที่การเพิ่มขึ้น

ของเยื่อกระดาษโดยเสียการเกษตรเปนใบสับปะรดและกลวย ทดลองเริ่มเตรียมเยื่อกระดาษใช NaOH 10 g / l ที่ 100oC เปนเวลา 
3 ชั่วโมง จากนั้นเยื่อกระดาษที่ถูกฟอกสีดวย H2O2 5 g / l ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 นาที กระดาษที่ใชสําหรับ
การ packtech อัตราสวนที่เหมาะสมคือ 70% Eichhornia crassipes Solms (Mart. ), ใบสับปะรด 10% และใบกลวย 20% 
คุณสมบัติกระดาษเพิ่มขึ้นเปนตัวแทนจําหนาย Acramin 5 กรัม / ลิตรและการปรับปรุงความแข็งแรงของกระดาษที่มี 5% w / v 
นํ้าคารบอนที่เหลือเปด ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมีเทียบเทาเปนกระดาษประเภทงานฝมือ KI มันมี 0.537 มม. ความหนาแข็งแรง 
kN/m2bursting 35.4 แรงฉีกขาด 356 mN, และ 185 กรัมในนํ้าหนัก กระดาษเปนสิ่งที่ดีที่ชุดกลองสําหรับผลิตภัณฑทั่วไป

ช่ือผลงาน : การผลติกระดาษผกัตบชวาเพ่ืองานบรรจุภณัฑ
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ดร.กาญจนา  ลือพงษ  และคณะ/คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
งบประมาณรายจาย  จํานวน  200,000  บาท
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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
ชานออยเปนวัสดุที่ เหลือจากอุตสาหกรรมการทําน้ําตาลเปนจํานวนมากถึง 20 ล านตันตอป ร อยละ 80

ถกูนาํไปใชเปนเชือ้เพลงิและเปนวตัถดุบิในอตุสาหกรรมอืน่ ๆ  แตกย็งัพบวามีชานออยท่ียงัไมไดใชประโยชนอกีมาก จึงมีความสนใจ
ในการนํามาใชประโยชนทางดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากยอยสลายไดงายตามธรรมชาติ และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
งานวจัิยนีศึ้กษาเก่ียวกบัการแยกเสนใยและผลติแผนกนักระแทกจากชานออย โดยแยกเสนใยดวยวิธทีางเคมี ตวัแปรในการศกึษา 
คอื ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด เวลาในการตมแยกเสนใยและการข้ึนรปูแผนเสนใยดวยน้ํายางพาราเขมขน 100 เปอรเซ็นต 
อบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จากนั้นทดสอบสมบัติทางกายภาพของแผนเสนใย ไดแก ความหนา นํ้าหนักตอหนวยพื้นที่
ความตานทานแรงดันทะลุ และความคงทนตอแรงฉีกขาด ภาวะท่ีเหมาะสมในการแยกเสนใย คือ ตมในสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด 180 กรัมตอลิตรที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง โดยแผนเสนใยที่ไดมีความหนาเฉลี่ย 2.83-2.90 
มิลลิเมตร นํ้าหนักตอหนวยพ้ืนท่ีเฉลี่ย 0.57 กรัมตอตารางนิ้วความตานทานแรงดันทะลุ เฉลี่ย 371.1 นิวตัน และความคงทน
ตอแรงฉีกขาดเฉลี่ย 756 มิลลินิวตัน ซึ่งสามารถนําไปผลิตเปนแผนกันกระแทกได

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเสนใยผสมชนิดใหมจากเศษรังไหมและใยพืชโดยทําการทดลอง

การผลิตแบบหัตถกรรม จากผลการวิจัย พบวา เศษรังไหมที่ทําการผสมกับเสนใยพืชชนิดอื่นจํานวน 5 ชนิด เปนการผสมทีละชนิด 
คือ ใยฝาย ใยลินิน ใยรามี ใยสับปะรด และใยกัญชง มีสมบัติทางกายภาพโดยไดผลดังน้ี คาคงทนตอแรงฉีกขาด (Breaking 
Strength) ลําดับที่ 1 คือ ผาผืนที่ทอจากเสนดายผสมระหวางเศษรังไหมกับใยลินิน ไดคาแรง 155 CN/tex ลําดับที่ 2 คือ ผืนผา
ที่ทอจากเสนใยผสมระหวางเศษรังไหมกับใยกัญชง ไดคาแรง 149 CN/tex ลําดับที่ 3 คือ ผืนผาที่ทอจากเสนใยผสมระหวาง
เศษรังไหมกับใยฝาย ไดคาแรง 142 CN/tex ลําดับที่ 4 คือ ผืนผาที่ทอจากเสนใยผสมระหวางเศษรังไหมกับใยสับปะรด ไดคาแรง 
108 CN/tex ลําดับที่ 5 คือ ผืนผาที่ทอจากเสนใยผสมระหวางเศษรังไหมกับใยรามี ไดคาแรง 103 CN/tex ผลการวิจัย พบวา ผืนผา
ที่ทอจากเสนใยผสม 5 ชนิดที่กลาวมา มีศักยภาพนําไปประยุกตใชในการสรางผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอ

ช่ือผลงาน : การศกึษาความเปนไปไดในการผลิตแผนกันกระแทกจากชานออย
   : A Study of Feasibility in Shockproof Production from Bagasse
เจาของผลงาน / หนวยงาน : อาจารยพิชิตพล  เจริญทรัพยยานันท /คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น            
งบประมาณรายจาย  จํานวน  -  บาท  

ช่ือผลงาน : การพฒันาเสนใยชนิดใหมจากเศษรงัไหมและใยพืช
   : The Development of New Mixed Fiber from Waste Cocoon and Other Plant Fibers
เจาของผลงาน / หนวยงาน :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ /คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น            
งบประมาณรายจาย  จํานวน  -  บาท  



73

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อการประยุกตเทคนิคในการตัดตอ (Patchwork) และการเย็บปะติด (Appliqu) มาทํา

การเพิ่มมูลคาใหกับผาเหลือใช เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสิ่งทอใหกับตลาดการศึกษาคร้ังน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 
ดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางการศึกษาแบงเปน 2 ระยะ ระยะแรกจะเปนการเก็บขอมูลเบื้องตนเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห
รูปแบบผลิตภัณฑ และลวดลายที่เหมาะสมในการนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตนแบบ จากนั้นนําผลิตภัณฑตนแบบที่ไดไปทํา
การสํารวจขอมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูผลการตอบรับผลิตภัณฑที่ได จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีความสนใจตอผลิตภัณฑ
จากผาเหลือใชในกลุมผลิตภัณฑประเภทเสื้อผา/เครื่องแตงกายสตรี โดยใชลวดลายจักรราศีเปนลวดลายหลัก จากนั้นศึกษาปจจัย
หลักท่ีสงผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑตนแบบ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑในดานเทคนิคที่นํามาใชมาก
นอกจากน้ี ยังเห็นวาผลิตภัณฑที่ไดมีความแปลกใหม สามารถนํามาใชงานไดจริงอีกดวย ประเมินมูลคาผลิตภัณฑอยูระหวาง 
2,001-3,000 บาท จากเดิมที่มองวาผลิตภัณฑจากผาตัดตอเปนสินคาที่มีมูลคาไมเกิน 500 บาทจากผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา
ผลิตภัณฑตนแบบนี้สามารถตอบสนองความตองการการใชงานไดอยางดีและสามารถนําไปใชเปนตนแบบเพื่อผลิตสินคาเพื่อ
เพิ่มรายไดครัวเรือนไดอีกทางหนึ่ง

ช่ือผลงาน : การพฒันาผลิตภัณฑจากผาเหลือใชดวยเทคนคิการตดัตอและการเย็บปะตดิ
   : Product Development from Remnant Fabrics via Patchwork and Appliqu. Technique
เจาของผลงาน / หนวยงาน : อาจารยกัญุมา  ญาณวิโรจน / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น            
งบประมาณ จํานวน  -  บาท
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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
เพ่ือศึกษากระบวนผาทอในการนํามาออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อชวยแกปญหาดาน

ผลติภัณฑดวย การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑจากผาทอมือใหเหมาะสมกบัยคุสมัย และ
คาํนงึถงึความประหยดัและคณุคาสาํหรบัการลงทนุ ในหลกัการนี ้ใชเครือ่งมอืการวจิยัประกอบ
ดวย ขอมูลกลุมผูผลิตใชแบบสัมภาษณ การสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคและความพึงพอใจ
ผลติภัณฑในเขตกรงุเทพมหานคร ผูวจิยัคาดหวงัวาการทอตามแบบศลิปะการทอของกลุมสตรี
ทอผายอมสีธรรมชาติกลุมนํ้ามอญแจซอน ที่นํามาผสมผสานกับวัสดุที่นํามาประกอบเพื่อให
ผลติภัณฑดโูดดเดนขึน้ เชนเดียวกบัศลิปหตัถกรรมประเภทอืน่ๆ คอื ตองมีการสงเสริมใหใชสอย
เปนประโยชนในชีวิต

การนําไปใชประโยชน
1. ไดศกึษา และออกแบบกระเปาเกบ็ความรอน/ เยน็ดวยผาทอนํา้มอญ ของกลุมสตรีทอ 

ผานํ้ามอญแจซอน จังหวัดลําปาง
2. ผาทอนํ้ามอญ ของกลุมสตรีทอผานํ้ามอญแจซอน จังหวัดลําปาง ไดรับการเผย

แพรเพือ่เปนแนวทางสงเสรมิความรูใหกบัสถาบนัการศึกษาท่ีมีแหลงชุมชนท่ีผลติสนิคาพืน้เมือง

ชื่อผลงาน :  การออกแบบกระเปาเก็บความรอน/เย็นดวยผาฝายทอมือยอมสี ธรรมชาติของกลุมนํ้ามอญแจซอน               
              : The design of a Luggage storage of heat and hand-woven cotton fabric with natural dyes the nan Mon 
Chae Son.Group
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : ผูชวยศาสตราจารยวาสนา ชางมวง / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   
งบประมาณเงินรายได  63,000  บาท

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
คณุลกัษณะของผลงาน : งานวจิยัการประยกุตเทคนคิการปกเพือ่การออกแบบผลติภณัฑสิง่ทอ เปนการวิจัยเพือ่ประยุกต

เทคนิคการปกผาในการสรางลวดลายบนผาดวยเสนดาย ไหมหรือวัสดุสิ่งทอปกลงในเนื้อผาเพื่อใหเกิดลวดลายเปนคอกดวง
สีตางๆ เพื่อนํามาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอโดยไดรูปแบบผลิตภัณฑเสื้อผา 5 รูปแบบและกระเปา 5 ช้ิน วิเคราะห ประเมินผล 
เพื่อนําไปพัฒนาผลิตภัณฑตอไป

การนําไปใชประโยชน : ผลงานนี้ท่ีไดนําไปทําการเรียนการสอน และการทําโครงงานออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น กลุมชนผูสนที่มีการทําผลิตภัณฑสิ่งทอ 
กลุมผลิตภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป

ชื่อผลงาน  : การประยุกตเทคนิคการปกเพื่อออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
               : Stitching Technique Improvement for Textile Product Design
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ผูชวยศาสตราจารย จรูญ คลายจอย อาจารยกัญุมา ญาณวิโรจน                                                  
                                               / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
งบประมาณเงินรายได  จํานวน  68,000  บาท
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ชื่อผลงาน  : การออกแบบเครื่องประดับจากดายปก
               : Accessory Design from Embroidering Thread.
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : นางกญัมุา  ญาณวิโรจน และ ผศ.จรญู คลายจอย  / คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่   
งบประมาณเงินรายได  จํานวน  69,000  บาท

ชื่อผลงาน : ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจสําหรับการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส:กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
               : The Effect of Satisfaction Factors for Using E-Offical System: A Case Study of Rajamangala University 
of Technology Phra Nakhon 
เจาของผลงาน / หนวยงาน : นายวิโรจน ยิ้มขลิบ นางสาวปยวรรณ สีเชียง / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
งบประมาณเงินรายได  จํานวน 35,000 บาท

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
คุณลักษณะของผลงาน : การศึกษานี้มีวัตถุประสงค

เพ่ือการประยุกตเทคนิคในการทําเคร่ืองประดับจากดายปก 
เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑส่ิงทอใหกับตลาด การศึกษาครั้งนี้
ใช วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ ดวยแบบสอบถามแกกลุ มตัวอยาง 
การศึกษาแบงเปน 2 ระยะ ระยะแรกจะเปนการเก็บขอมูลเบื้องตน
เพือ่นาํขอมลูมาวิเคราะหรูปแบบผลติภณัฑ และลวดลายทีเ่หมาะสม
ในการนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตนแบบ ในท่ีน้ีเลือกลายไทยพื้นฐานไดแก ลายกนก ลายนารี ลายคชะ และลายกระบี่
ซึง่มีความออนชอยและบงบอกถงึความเปนไทยไดเปนอยางด ีจากน้ันนาํผลการศกึษาทีไ่ดไปสรางผลติภณัฑตนแบบจํานวน  7 รปู
แบบเพ่ือดูผลการตอบรบัผลติภณัฑทีไ่ด จากผลการศกึษาพบวากลุมตวัอยางเลอืกลายไทยประเภทลายกนกซึง่เปนลายพืน้ฐานและ
เปนที่รู จักในวงกวางเปนตัวแทนเพื่อทําผลิตภัณฑในการศึกษา พบวาผลการประเมินความสนใจตอผลิตภัณฑดานการนําไป
ใชประโยชน ความสวยงาม ความคิดสรางสรรคอยูในเกณฑดมีาก และมีผลการตอบรับความตองการใชผลติภณัฑ ซึง่แสดงใหเหน็วา
ผลิตภัณฑนี้สามารถตอบสนองความตองการการใชงานไดอยางดี และสามารถนําไปใชเปนตนแบบเพื่อผลิตสินคาเพื่อเพิ่มรายได
ครัวเรือนไดอีกทางหนึ่ง

การเผยแพร :  งานนิทรรศการวันนักประดิษฐ เดือนกุมภาพันธ 2556

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
การศึกษา เร่ือง ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจสําหรบัการใชงานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส: กรณศีกึษา มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนงานวิจัยที่สํารวจความพึงพอใจที่มีตอระบบงานสารบรรณเล็กทรอนิกสของหนวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย และความพึงพอใจตอการใชงานในขั้นตอนตางๆ และปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางการใชงาน เพื่อนําขอมูล
ที่ไดจากการวิจัยไปวิเคราะห ทบทวนกระบวนการตางๆ เพื่อนนําไปปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
ในภาพรวมของบุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการใชงานระบบงานสารบรรณเล็กทรอนิกส การวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของระบบการใชงาน ปจจัยหลักเปนดานการใชงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ผูใชตองมีความชํานาญ
ในการใชระบบ รองลงมาจะเปนปจจัยดานบุคลากรในการทํางาน ผูที่ใชควรมีความรูพื้นฐานในการใชงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสไมวาจะเปนผูที่เกี่ยวของโดยตรงและผูท่ีเกี่ยวของกับการใชงาน ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจสําหรับการใชงาน
ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส คือ ดานประสิทธิภาพของระบบ  ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานระบบการประกันคุณภาพ 
และดานการบริหารจัดการ โดยมีความพึงพอใจสําหรับการใช งาน อยู  ในระดับมาก  ซึ่ งได มีการเผยแพร  เพื่อนํา
องคความรู ที่ได จากการวิจัยไปประยุกตใชใหประโยชนตอการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไปพัฒนาระบบ
สารบรรณใหมีประสิทธิภาพตามความพึงพอใจของผูใชงานใหไดมากที่สุดและจะเปนผลดีตอการปฎิบัติงานที่เกี่ยวของตอไป 

 : การศึกษานี้มีวัตถุประสงค
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ชือ่ผลงาน : การพฒันาคณุภาพผาไหมไทยทอมอืลายพืน้เมือง ดวยอปุกรณมวนเสนไหมยนืท่ีออกแบบและพฒันาขึน้ใหม
             : Quality development of native hand-woven silk fabric by new developed warp winding device 
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติศักดิ์  อริยะเครือ / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
งบประมาณงบภายนอก (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ) จํานวน  660,000  บาท

ชือ่ผลงาน : การออกแบบเครือ่งนุงหม เพ่ือการพัฒนารปูแบบสินคาพืน้เมือง กรณีศึกษา ผาจกไทยยวน จงัหวัดราชบรีุ
              : Clothes Design for Local Product Style Development Case study : Pha Chok Thai – Yuan Ratchaburi province
 เจาของผลงาน / หนวยงาน : อาจารยจรัสพิมพ  วังเย็น/คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
งบประมาณเงินรายได      จํานวน  70,000  บาท

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
คณุลกัษณะของผลงาน  :  เปนการตอบสนองในดานคณุภาพของผาไหมท่ีจะตองผานกระบวนการตาง ๆ   โดยการสราง

ตนแบบอุปกรณสําหรับการมวนเสนไหมยืน โดยพัฒนาในดานอุปกรณมวนเสนไหมยืนใหเหมาะสมกับสภาพการผลิต พัฒนา
กระบวนการและวิธีการมวนเสนไหมยืน ออกแบบอุปกรณมวนเสนไหมยืนใหเขากับวิถีชีวิตชุมชนมากที่สุด ลดปญหาการใชพื้นที่
ในการมวนเสนไหมยืน ลดปญหาการใชแรงงานคนในการมวนเสนไหมยืน ลดปญหาการใชเวลาใหลดนอยลงและเหมาะสม ผลที่
ไดจากการวจิยัใหกบักลุมวสิาหกจิชมุชน จาํนวน 5 แหง โดยผานการทดสอบและเปรยีบเทยีบคณุภาพ ซึง่ผานเกณฑตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ มผช.  

การนําไปใชประโยชน : เชิงวิชาการ โดยการถายทอดเทคโนโลยีใหกับกลุมทอผาไหมพื้นเมืองลายขัด อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ  กลุมทอผาไหมมัดหมี่ดายพุง  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  กลุมทอผาไหมมัดหมี่ดายยืน/ดายพุง  อําเภอเมือง จังหวัด
บรุรีมัย  กลุมทอผาไหมลายขดิ อาํเภอเมอืง จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูกลุมทอผาไหมลายหางกระรอก อาํเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัลาํภู

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
การดําเนินงาน
การออกแบบเครื่องนุงหม เพื่อการพัฒนารูปแบบสินคาพื้นเมืองกรณีศึกษาผาจกไทยวน จังหวัดราชบุรี เปนการศึกษา

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการผลิตผาจกไทยวนจังหวัดราชบุรี เพ่ือวิเคราะหรูปแบบของเสื้อผาสําเร็จรูปท่ีผลิตจากผาไทยพื้นเมือง 
เพือ่การพฒันารูปแบบเครือ่งนุงหมจากผาจกไทยวนจงัหวัดราชบรีุ โดยมุงประเดน็ของการพฒันารูปแบบสนิคาพืน้เมืองและสงเสริม
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบเสื้อผาสําเร็จรูปจากผาจกไทยวน จังหวัดราชบุรี และถายทอดองคความรูท่ีไดรับจากการศึกษา
สูกลุมชุมชนผูผลิตผาจกไทยวน จังหวัดราชบุรี อันเปนแนวทางในการตอยอดนการสรางสรรครูปแบบของผลิตภัณฑเพื่อประโยชน
ในเชิงพาณิชย
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ช่ือผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอจากเสนใยผักตบชวา
              : The Development of Home Textile Product from Water Hyacinth Fiber
เจาของผลงาน / หนวยงาน : อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
งบประมาณภายนอก (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ)  จํานวน 400,000 บาท

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
การวิจัยดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เร่ิมตนโดยการสรางเครื่องตีเกลียวตนแบบจํานวน 1 เครื่อง ลักษณะของเครื่อง

ตีเกลียวควบคุมการทํางานดวยระบบ PLC ใชจอสัมผัส Touch Screen สั่งงานโดยสามารถเลือกโปรแกรมการทํางานซึ่งประกอบ
ดวยการปรับจํานวนเกลียวตอน้ิวของเสนดาย การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร สามารถตีเกลียวมีความยาว 1.20 เมตร
การตีเกลยีวไดลกัษณะเกลยีว S และเกลยีว Z มผีลการทดสอบคณุสมบตัแิละนําเสนดายจากการตเีกลยีวไปทอเปนผนืผา เสนดาย
ยืนใชเสนดายฝายเบอร 40/2 ซึ่งกระบวนการขึ้นดายยืนใชอุปกรณมามวนมากอปป ทําใหเสนดายมีความตึงที่เทากัน สวนเสนดาย
พุงใชเสนดายผักตบชวาผานกระบวนการยอมสี Direct การทอผาใชตะกอจํานวน 2 ตะกอ ไดผาลายขัด จากนั้นนําไปออกแบบ
ผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอ ประกอบดวย โตะ โซฟา ฉากกั้นหอง โคมไฟ เม่ือดําเนินโครงการวิจัยเสร็จไดนําเสนอผลงานวิจัยในงาน 
Thailand Research Expo Award 2011 ณ หางเซ็นทรัลเวิลด ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยในการนําเสนอผลงานดังกลาว 
ซึ่งไดรับรางวัล Gold Thailand Research Award ป 2011

 : อาจารยสัมภาษณ สุวรรณคีรี / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ช่ือผลงาน : การพฒันากากอตุสาหกรรมเหลอืทิง้ของโรงงานผลิตกระดาษชาํระสูการสรางสรรคเปนผลติภณัฑเพือ่ใชในชมุชน
             : Development of industrial waste from toilet paper factory to creative Product for use in the community.  
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : นายธานี สุคนธะชาติ   นางสาวศรีสุดา  ภูแยม   นายสันติ กมลนรากิจ   
                                                / คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  
งบประมาณ / งบประมาณแผนดิน 350,000 บาท 

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
คุณลักษณะของผลงาน  : ผลการทดสอบข้ึนรูปดวยมือพบวา ปริมาณการหดตัวมีคาเฉลี่ยเทา กับ 36.5 % 

ของปรมิาณท้ังหมดในการอัดในแมพิมพเน่ืองจากการระเหยของนํา้ทีต่ดิกบัเยือ่ แตเมือ่ทาํการขยายเยือ่ดวยการผสมเศษวสัดเุหลือ
ท้ิงทางการเกษตร 3 ชนิด ไดแก ฟางขาว แกลบ และเสนใยปาลม พบวาวสัดทุีเ่หมาะ สมทีนํ่ามาเขากระบวนการมากทีส่ดุ คอื ฟางขาว 
จากนั้นผูวิจัยจึงไดนํากากตะกอนเหลือทิ้งในกระบวนการกําจัดหมึกพิมพของโรงงานผลิตกระดาษชําระที่ใชเศษ
กระดาษสํานักงานที่ใชผสมกับฟางขาวและใชตัวประสานประเภทกาวยูเรียฟอมัลดิไฮด จากนั้นนําไปอัดดวย
เครื่องอัดความรอนพบวาสามารถขึ้นรูปเปนลวดลายและมีลักษณะพื้นของสีผิวที่แปลกตาสามารถนํา
ไปใชเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑเพื่อใชในชุมชน 

การนําไปใชประโยชน : เชิงรูปธรรมในการผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือทิ้ง

จากนั้นผูวิจัยจึงไดนํากากตะกอนเหลือทิ้งในกระบวนการกําจัดหมึกพิมพของโรงงานผลิตกระดาษชําระที่ใชเศษ
กระดาษสํานักงานที่ใชผสมกับฟางขาวและใชตัวประสานประเภทกาวยูเรียฟอมัลดิไฮด จากนั้นนําไปอัดดวย
จากนั้นผูวิจัยจึงไดนํากากตะกอนเหลือทิ้งในกระบวนการกําจัดหมึกพิมพของโรงงานผลิตกระดาษชําระที่ใชเศษ
กระดาษสํานักงานที่ใชผสมกับฟางขาวและใชตัวประสานประเภทกาวยูเรียฟอมัลดิไฮด จากนั้นนําไปอัดดวย
จากนั้นผูวิจัยจึงไดนํากากตะกอนเหลือทิ้งในกระบวนการกําจัดหมึกพิมพของโรงงานผลิตกระดาษชําระที่ใชเศษ

เครื่องอัดความรอนพบวาสามารถขึ้นรูปเปนลวดลายและมีลักษณะพื้นของสีผิวที่แปลกตาสามารถนํา
กระดาษสํานักงานที่ใชผสมกับฟางขาวและใชตัวประสานประเภทกาวยูเรียฟอมัลดิไฮด จากนั้นนําไปอัดดวย
เครื่องอัดความรอนพบวาสามารถขึ้นรูปเปนลวดลายและมีลักษณะพื้นของสีผิวที่แปลกตาสามารถนํา
กระดาษสํานักงานที่ใชผสมกับฟางขาวและใชตัวประสานประเภทกาวยูเรียฟอมัลดิไฮด จากนั้นนําไปอัดดวย
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ชื่อผลงาน  : การออกแบบและพัฒนาวัสดุประกอบอาคาร กรณีศึกษาวัสดุประกอบผนัง อาคารเพื่อลดการใชพลังงาน
ภายใน อาคารจากยางพาราและฟางขาว              
                : The Study and Development of Building Construction Material Wall Construction Material from Para 
Rubber and Rice Straw to Reduce the Internal Energy
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : นายชูเกียรติ อนันตเวทยานนท  นายกรณพงศ ทองศรี นายสันติ กมลนรากิจ 
                                                / คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  
งบประมาณ / งบประมาณแผนดิน 350,000 บาท 

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
 คุณลักษณะของผลงาน : ผลการทดลองพบวาการขึ้นรูปจากวัสดุยางพาราและฟางขาวเพื่ออัดออกมาเปนแผนนั้น

ดวยกระบวนการข้ึนรูปนําเสนใยฟางขาวดวยการฉีดพนนํ้ายางอัตราสวนวัตถุดิบที่เหมาะสมในการขึ้นรูปดวยตัวประสาน ไดแก 
นํ้ายางพารากับนํ้า คือ 1:3 ขึ้นไป และอบดวยความรอน 100oc เปนเวลา 1 ชั่วโมง นอกจากนี้การนําเอาเสนใยฟางขาวผสมสาร
บอแรกซที่เปนสารหนวงไฟเปนฉนวนกันความรอนก็สามารถชวยในเรื่องการลามไฟไดและการลดชองโพรงอากาศในการขึ้นรูป
ก็สามารถลดการลามไฟไดเชนกัน 

การนําไปใชประโยชน : เชิงรูปธรรมในการผลิตวัสดุประกอบผนังอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
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ชื่อผลงาน  : โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมกรณีศึกษาเฟอรนิเจอรจากหวายเทียม
                :  Design and Development of Handy Crafts Furniture and Decorative Product, Case Study : Rattan Fake.
เจาของผลงาน / หนวยงาน  :  นางสาวมยรีุ เรืองสมบตั ิ   นางสาวยวุด ีพรธาราพงศ  / คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
                                              นายนพพร  สกุลยืนยงสุข  /  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
     นางสาวดรุณรัตน พิกุลทอง / คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
งบประมาณรายจาย    290,000  บาท 

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
คุณลักษณะของผลงาน : ผลการวิจัย พบวา ชุดรับแขกโครงสรางอลูมิเนียม เพราะมีนํ้าหนักเบา ไมเปนสนิม สามารถ

ทนแดด ทนฝน ทนไอเค็มทะเล ราคาเหมาะสม ทนปลวก โครงสวยงาม รปูแบบแปลกใหม สามารถ ปรบัเปลีย่นไดใชไดทัง้ภายนอก-
ภายในอาคาร สามารถปรับเปล่ียนในการใชงานได ราคามคีวามเหมาะสมกบัตวัผลติภณัฑ และลางน้ําทําความสะอาดได ไมขึน้เชือ้รา 
 การนําไปใชประโยชน : แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑสําหรับกลุมเฟอรนิเจอรหวายเทียมรวมถึงเปนแนวทางการ
พัฒนาการออกแบบที่สอดคลองกับประเด็นที่เปนประโยชนตอสังคม

ชื่อผลงาน  : โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมกรณีศึกษาเฟอรนิเจอรจากหวายเทียม
                :  Design and Development of Handy Crafts Furniture and Decorative Product, Case Study : Rattan Fake.

ชื่อผลงาน : ศึกษากระบวนการและรูปแบบของเสื่อกกเพื่อพัฒนาสูการออกแบบ เฟอรนิเจอรแนวศิลปะไทยรวมสมัย
              : The  study  process and format of the reed to develop into the design  Thai  furniture  contemporary art  
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : นางสาวยุวดี พรธาราพงศ  นายอาณัฏ ศิริพิชญตระกูล นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ
      นางสาวดรุณรัตน พิกุลทอง / คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  
งบประมาณรายจาย  350,000 บาท 

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
คุณลักษณะของผลงาน : แรงบันดาลใจจาก

กลีบดอกบัวจากลายไทย ซึ่งเปนงานศิลปะที่แสดงถึง
ความเปนเอกลกัษณของไทยทีเ่ปนมรดกสบืทอดกนัมาตั้งแต
โบราณรูปทรงแสดงความรูสึกถึงความอบอุนจากลายเสน
ที่มีความโคงออนโยนจึงเปนจุดเริ่มตนของการจากการ
ออกแบบ เปนรปูแบบท่ีมคีวามเหมาะสมกบัการนําเสือ่กกจนัทบรู 
ดวยเรื่องคุณสมบัติของเสื่อกกที่สําหรับไวปูนอน จึงนํา
คุณสมบัตินี้มาใชในการออกแบบเพื่อรองรับการนอน
ดัดแปลงทําเปนลอนเพื่อใหเกิดพื้นผิว ไมเรียบและโคงซึ่ง
สามารถชวยในการนวดชวงหลังของผูนอนทําใหรูสึกผอน
คลายและนอนสบาย

การนําไปใชประโยชน : แนวทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑสําหรับกลุมเฟอรนิเจอร 15.69
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ชื่อผลงาน  : ศึกษาและพัฒนาของตกแตงบานจากกระบวนการผลิตกรงนกหัวจุกกลุมหัตถกรรมและแกะสลักไมบาน
ปากนํ้า จังหวัดปตตานี
               : The Study and Development of the Spigot Bird Cage  Production of Handicraft and Wood Craft of Ban         
                 Paknam  Group in Pattani to use in the Procedure of Home Decoration Products
เจาของผลงาน / หนวยงาน : นายอาณัฏ ศิริพิชญตระกูล  นายเอกพงศ อินเกื้อ  นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก 
                                                 นางสาวดรุณรัตน พิกุลทอง / คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
งบประมาณรายจาย  350,000 บาท 

ชื่อผลงาน  : ปจจัยที่มีผลกระทบตอบุคลากรและนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรณีศึกษา: การยายจากศูนยเขตโชติเวชสูศูนยพระนครเหนือ
               : The factor effect to build the personnel and student in Faculty of Architecture and Design Rajamangala 
University Of Technology Para Nakhon. A Case of moving the Campus Showtiwath to Para Nakhon north campus.
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ผูชวยศาสตราจารยรัมภา  สุวรรณพฤกษ นายกรณพงศ  ทองศรี นายสันติ  กมลนรากิจ                                                        
                                                 / คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
งบประมาณเงินรายได  30,000  บาท

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
 คุณลักษณะของผลงาน : ผลงานวิจัยน้ีไดนําทักษะในการผลิตกรงนกหัวจุกเปนตัวแปร
ในการพัฒนาผลิตภัณฑการวิเคราะหทางดานรูปแบบผลิตภัณฑ วิเคราะหรูปแบบวัสดุและกายภาพ
ของวัสดุสามารถนําไปออกแบบ ผลิตภัณฑประเภทของใชตาง ๆ  และของตกแตงบานโดยนําไปใชรวม
กับวัสดุอื่น ทําใหเกิดความแปลกใหม การวิเคราะหสี สีนํ้าตาล สีธรรมชาติ 

การนําไปใชประโยชน : แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑสําหรับเพื่อชุมชน

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
ผลวจิยัพบวาระยะทางในการเดนิทางเปนปจจยัสาํคญั 

เปนผลใหมคีาใชจายทีเ่พ่ิมข้ึน บคุลากรภายในสวนใหญเห็นดวย
เพราะมีรูปแบบการทํางานที่คลองตัวและมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพิ่มขึ้น แตนักศึกษาสวนใหญไมตองการยาย เนื่องจาก
ปญหาดานระยะทางท่ีสงผลตอคาใชจาย ความไมปลอดภัย
ภายในสถานที่  บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร และ
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีวนใหญเห็นดวยตอการยายเพราะ
เปนสาขาวิชาท่ีใกลเคียงกนั สามารถทําการเรยีนการสอนรวมกนัได 
แตนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไมเห็นดวยเพราะปญหาความไมพรอมของสถานที่
และปญหาการจราจรที่คับคั่ง

การนําไปใชประโยชน : เชงิรปูธรรมในสภาพความ
เปนจริงตอการยายคณะ

                                                 นางสาวดรุณรัตน พิกุลทอง / คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

ของวัสดุสามารถนําไปออกแบบ ผลิตภัณฑประเภทของใชตาง ๆ  และของตกแตงบานโดยนําไปใชรวม
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ช่ือผลงาน : โครงการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑจากกาบกลวยเพือ่สงเสริมอาชีพในจงัหวดัปตตานี
                : Design and Development product from Banana  Material Product  for Community  Pattani
 เจาของผลงาน / หนวยงาน  : นายอาณัฏ ศิริพิชญตระกูล  นางสาวยุวดี พรธาราพงศ  นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ   
                                                 นายสันติ กมลนรากิจ / คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
งบประมาณเงินรายได    จํานวน  320,000  บาท

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
คุณลักษณะของผลงาน :ผลการวิจัยพบวา การนําไปใชของ

วัสดกุาบกลวยสามารถนําไปใชในรูปแบบแผนและนําไปแปรรูปทาํใหเกดิสี 
ขอดีของวัสดุท่ีไดรับการแปรรูปคือจะไมมีความช้ืนบนแผนกาบกลวย
เนื่องจากไดรับการอบและตากใหแหงมีความยืดหยุนในตัววัสดุเพราะ
วสัดมุลีายรอนของตนกลวยการนําวสัดกุาบกลวยไปลองทดสอบกบัวสัดุ
ประเภทอื่น และมีการนํากาบกลวยไปผลิตเปนกระดาษโดยผาน
กระบวนการแปรรปู วเิคราะหรปูแบบวสัดแุละกายภาพของวสัดสุามารถ
นําไปออกแบบผลิตภัณฑประเภทของใชตาง ๆ  และของตกแตงบานโดย
นาํไปใชรวมกบัวสัดอุืน่ทาํใหเกดิความแปลกใหม การวเิคราะหส ีสนีํา้ตาล 
สีธรรมชาติ สีแดง สีชมพู สีฟา สีนํ้าเงิน สีเหลือง สีสม

การนําไปใชประโยชน : แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ
สําหรับเพื่อชุมชน
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ช่ือผลงาน : โครงการพฒันามาตรฐานบรกิารอาหารเพือ่การทองเท่ียวของสถานประกอบการ ดานธรุกจิอาหารในประเทศ 
(โครงการตอเนื่องป 2)
เจาของผลงาน/หนวยงาน : กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณเงินรายได   จาํนวน 400,000 บาท

คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของสถานประกอบการดานธุรกิจอาหารในประเทศไทย เพื่อศึกษา

มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการทองเที่ยวตามเกณฑที่กําหนดและเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสถานประกอบการดานธุรกิจ
อาหารตามเกณฑที่กําหนด กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยไดแก สถานประกอบการในกลุมจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน คือ 
สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต จํานวน 30 สถานประกอบการ โดยใชวิธี  การสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสํารวจขอมูลสถานประกอบการ แบบสํารวจความตองการ เขาอบรม แบบประเมินผลงานสําเร็จ
ของผูเขาอบรม และแบบประเมินผลการฝกอบรม โดยแบงการวิจัยออกเปน 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 ประกอบดวยขั้นตอนการสํารวจขอมูลสถานประกอบการ การสุมตัวอยางสถานประกอบการ การจัดทําและ
พัฒนาแบบสํารวจ การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

ระยะที่ 2 ประกอบดวยข้ันตอนการติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ การสรางเครื่องมือในการวิจัย การสํารวจ
ความตองการเขารบัการอบรม การจดัทําหลกัสูตรฝกอบรม การดําเนนิการอบรม การประเมนิผลการอบรม การรวบรวมและวเิคราะหขอมลู 

ผลการวจิยัพบวา สถานประกอบการดานธรุกจิอาหารในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักระบี ่พงังา และภเูกต็ รอยละ 56.67 ดาํเนนิการ
ตามเกณฑมาตรฐานทั้ง 11 องคประกอบ คือ องคประกอบ สถานที่ อาหาร กระบวนการ บุคลากร ภาชนะ/อุปกรณ การกําจัดขยะ
มูลฝอย ความปลอดภัย การใหบริการ ความรับผิดชอบตอสังคม การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม และความสัมพันธกับชุมชน 
รอยละ 43.33 มีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานดังกลาวบางองคประกอบ ซ่ึงพบวา ปจจุบันหนวยงานภาครัฐไดกําหนดเกณฑ
มาตรฐานตางๆ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพเพื่อใหสถานประกอบการสามารถพัฒนาคุณภาพขององคกรใหมีความพรอม
ในการรองรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ สําหรับการใหความรูและถายทอดเทคโนโลยี พบวา สถานประกอบการ
มีความพึงพอใจตอกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีทุกดานในระดับมากที่สุด



ผลงานบริการวิชาการประจําป 2555
Annual Report 2012 - 2013



8484

งานฝกอบรม/สัมมนา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

1.การถายทอดเทคโนโลยีเดนทางดานอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ
2.การพัฒนาเยาวชนตนกลาสูโลกแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
3.การอบรมศิลปะงานประดิษฐไทยสูเยาวชนอาเซียน
4.การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสรางสรรค
5.โครงการถายทอดองคความรูจากผลงานวิจัย การออกแบบผลิตภัณฑและศิลปะประดิษฐงานบัว เพื่อเพิ่มมูลคาทาง

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมสูชุมชน
6.การอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น งบประมาณประจําป 2555

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1.การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุ
2.ครีเอทีฟจูเนียร
3.ฝกอบรมผูประกาศขาวโทรทัศนวัยทีน
4.ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและจัดทําเว็บไซตเบื้องตน”

คณะบริหารธุรกิจ
1.การฝกอบรม เรื่อง “ทางเลือก ทางรอด ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชคอมพิวเตอรสัญจรสูเยาวชนภาคกลางตอนบน
3.คายพัฒนาการบัญชีสูชุมชนเพื่อความเปนอยูอยางพอเพียง”
4.โครงการบรกิารความรูดานการบรหิารจดัการธรุกจิเพือ่การสงออกสาํหรบัธรุกจิชมุชนเพือ่เพ่ิมศกัยภาพการคาแนวชายแดน

ไทย – พมา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.การสรางเว็บไซต ถวายความรูสําหรับพระภิกษุสงฆ
2.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาคอมพิวเตอรเบื้องตน

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1.การพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสูสังคม
2.การฝกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพแกผูดอยโอกาส
3.การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินคาชุมชน
4.การฝกอบรมเพื่อพัฒนาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
5.การฝกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
6.โครงการฝกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
7.โครงการบูรณาการการมสีวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีติของชมุชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกลุมผูผลติ

สินคา OTOP จังหวัดอางทอง
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คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
1.การอบรมเพื่อสรางและพัฒนาอาชีพนักออกแบบผลิตภัณพ สําหระบธุรกิจขนาดยอม
2.การฝกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑทองถิ่นใหแกชุมชนสูตลาดไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.การบูรณาการการมีสวนรวมของชุมชน เรื่องหมูบานเผือกหอมและขาวเจา
2.การบูรณการการมสีวนรวมเพือ่พฒันาคณุภาพชวิีตของชมุชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกพิอเพยีง : การพฒันาอาหาร

พื้นบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Enterpreneurs  :NEC) สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทยและสาขา

ธุรกิจงานดอกไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555

งานตรวจสอบ/ทดสอบ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

1.การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาผูประกอบการอาหารไทย ระดับ 1
2.การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
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ผลการดําเนินงาน  
ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีเดนทางดานอาหารและการ

พัฒนาผลิตภัณฑ ในหลักสูตรการผลิตไสกรอดไสอั่วจากขาวหอมนิล 
กรอบเค็ม กระทงทองจากแปงกลวย นํ้าพรอมดื่มออแกนิค นํ้าพริกปลา
สลิด และปลาสลอดสามรส ใหแกกลุมแมบานในชุมชนอําเภอ
บานบึง จังหวัดชลบุรี จํานวน 80 คน วันที่ 7-8 เมษายน 2555 
ณ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ผูรับ
บริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ 
90.50 ความรูความเขาใจ รอยละ 81.25 และการนําความรู
ไปใชประโยชน รอยละ 86.25

ลักษณะงาน ฝกอบรม

ชื่อผลงาน : โครงการถายทอดเทคโนโลยีเดนทางดานอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ
เจาของผลงาน / หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
งบประมาณรายจาย จํานวน 150,000 บาท    
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ผลการดําเนินงาน  
ดําเนนิการถายทอดโครงการพฒันาเยาวชนตนกลาสูโลกแฟชัน่ผาและเครือ่งแตงกายเพือ่เสรมิสรางอาชพีทางดาน แฟชัน่

ผาและเครื่องแตงกายใหแกเยาวชน อบรมในหลักสูตรการประดิษฐผลิตภัณฑจากผา เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียน
ถาวรานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 100 คน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ 91.40 
ความรูความเขาใจ รอยละ 85.00 และการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 90.00

ผลการดําเนินงาน  
ดําเนินครงการอบรมศิลปะงานประดิษฐไทย สูเยาวชนอาเซียน โดยไดรับความรวมมือจากโรงเรียน Anglo Singapore 

International School นําตัวแทนเยาวชนนักศึกษานานาชาติกวา 40 คน เขารวมโครงการ ในรูปแบบการทํากิจกรรมกลุม 
ในดานงานศิลปะประดิษฐ ประกอบดวยหลักสูตรเดคูพาจ ขาวเกรียบปากหมอ การจัดดอกมะลิวันแม แกะสลักแตงโม 
การบูรปลาทอง ขนมลูกชุบ และการทํากระทงลอย เมื่อววันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนองคความรูดานสังคม วัฒนธรรมระหวางสถานศึกษาไทยกับเยาวชน
นานาชาติ สูการสรางเครือขายความรวมมือในการกาวไปสูประชาคมอาเซียน 
ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เปนประธานในพิธีเปดโครงการดังกลาว

ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก-มากที่สุด 
รอยละ 91.67 ความรูความเขาใจ รอยละ 83.33 และ
การนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 90.00

ลักษณะงาน ฝกอบรม

ช่ือผลงาน  : โครงการพัฒนาเยาวชนตนกลาสูโลกแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย
เจาของผลงาน / หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
งบประมาณรายจาย  จํานวน 160,000   บาท

ลักษณะงาน ฝกอบรม

ช่ือผลงาน : โครงการการอบรมศิลปะงานประดิษฐไทยสูเยาวชนอาเซียน
เจาของผลงาน / หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
งบประมาณรายจาย   จํานวน 100,000 บาท

การบูรปลาทอง ขนมลูกชุบ และการทํากระทงลอย เมื่อววันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนองคความรูดานสังคม วัฒนธรรมระหวางสถานศึกษาไทยกับเยาวชน
นานาชาติ สูการสรางเครือขายความรวมมือในการกาวไปสูประชาคมอาเซียน 
ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เปนประธานในพิธีเปดโครงการดังกลาว

ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก-มากที่สุด 
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ผลการดําเนินงาน  
ดําเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน ในหลักสูตรกระเปาแมวเหมียว ของที่ระลึก

จากสมุนไพร ดอกไมจากเกล็ดปลา ป นแปงดอกไมไทย ใหแกกลุ มแมบานชุมชน หมู  9 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ และกลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรสวนเกาแสน จํานวน 100 คน เมื่อวันท่ี 16-17 มิถุนายน 2555 
ณ องคการบริหารสวนตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูมนระดับมาก-มากที่สุด 
รอยละ 89-55 ความรูความเขาใจ รอยละ 87.00 และการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 89.00

ผลการดําเนินงาน  
ดําเนินการโครงการถายทอดองคความรูจากผลงานวิจัย เร่ืองการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑและศิลปะประดิษฐงานบัว

เพื่อเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสูชุมชน อบรมในหลักสูตรการทําทองมวนเม็ดบัว โครเกตเม็ดบัว วาฟเฟลเม็ดบัว 
สงัขยาเมด็บวั ศลิปะการพบักลบีดอกบวัและการจดัพานการประดษิฐพานพทุธบชูาและการทําหมอนบาตกิ เม่ือวันท่ี 7-8 กรกฎาคม 
2555 ณ ชุมชนไทรงาม ยัวซารวมพัฒนา จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 100 คน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก-มาก
ที่สุด รอยละ 89.60 ความรูความเขาใจ รอยละ 81.00 และการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 87.00

ลักษณะงาน ฝกอบรม

ชื่อผลงาน : โครงการการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสรางสรรค
เจาของผลงาน / หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
งบประมาณรายจาย   จํานวน 180,000 บาท

ลักษณะงาน ฝกอบรม

ชื่อผลงาน : โครงการถายทอดองคความรูจากผลงานวิจัย การออกแบบผลิตภัณฑและศิลปะประดิษฐงานบัว
                 เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสูชุมชน
เจาของผลงาน / หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
งบประมาณรายจาย   จํานวน 180,000 บาท                           
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ผลการดําเนินงาน  
ดาํเนนิการโครงการอบรมวชิาชีพหลกัสตูรระยะสัน้ งบประมาณประจําป 2555 ดาํเนนิการโดยงานบรกิารวิชาการแกสงัคม 

ฝายบริหารและวางแผน โดยเปดอบรมในวันเสาร ของเดือนกุมภาพันธ และมิถุนายน 2555 กลุมเปาหมายคือ ผูที่สนใจ ประชาชน
ทั่วไป ท่ีตองการศึกษาความรูดานคหกรรมศาสตร มีวัตถุประสงค เพื่อจัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นภาคนอกเวลาราชการ
เพื่อบริการวิชาการ เผยแพรความรู และทักษะวิชาชีพทาง คหกรรมศาสตรสูสังคม เพื่อสนับสนุนใหผูเขารับอบรมประยุกตใชความ
รู และทักษะ ใหเกิดประโยชนภายในครอบครวัและสรางงาน สรางอาชพีเสรมิได เพือ่นาํความรุและทกัษะไปใชในการประกอบอาชพี 
ทั้งในและตางประเทศ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน จํานวน 73 คน ผูรับบริการ
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ 84.70 ความรูความเขาใจ รอยละ 86.76 และการนําความรูไปใชประโยชน 
รอยละ 89.71

ลักษณะงาน ฝกอบรม

ช่ือผลงาน : โครงการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น งบประมาณประจําป 2555
เจาของผลงาน / หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
งบประมาณภายนอก  จํานวน 149,867 บาท

ผลการดําเนินงาน  
จัดฝกอบรมระหวางวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2555 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร โดยใหการอบรมเกีย่วกบัการเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีง การสรางสรรคเสยีงดนตรี และเสยีงประกอบ รวมถงึการฝกปฏบัิติ
การอานและการเปนผูประกาศ 
ผลการดําเนินงาน  

มีผูเขารวมอบรม จํานวน 34 คน ไดรับความรูความเขาใจ 91.8 % ความพึงพอใจของผูรับบริการ 91.8 % และการนํา
ความรูไปใชประโยชน 88.8 %

ลักษณะงาน  งานฝกอบรม/สัมมนา

ช่ือผลงาน : โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุ 
เจาของผลงาน / หนวยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณรายจาย จํานวน  26,000  บาท   
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การดําเนินงาน   
ระหวางวันที่ 15 มิถุนายน 2555 จัดโครงการที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการคิดและการ

สรางสรรคงานโฆษณา เพื่อกาวสูอาชีพนักโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรที่มีความสามารถมาใหความรู
ผลการดําเนินงาน  

มผีูเขารวมอบรม 30 คน มคีวามรูความเขาใจ 78 % ความพงึพอใจของผูรบับรกิาร 85 % และการนําความรูไปใชประโยชน 88.44 %

การดําเนินงาน  
จดัอบรมระวางวนัที ่28-30 ม.ีค. 2555  ณ หองปฏบิตักิารคอมพวิเตอร คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มทร.พระนคร มีจํานวนผูเขารวมอบรม จํานวน 30 คน
ผลการดําเนินงาน  

มีจํานวนผูเขารวมอบรม จํานวน 30 คน ความรูความเขาใจ 4.4 % ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 85 %  และการนําความรูไปใชประโยชน 84 %  

ลักษณะงาน งานฝกอบรม/สัมมนา

ชื่อผลงาน : โครงการครีเอทีฟจูเนียร
เจาของผลงาน / หนวยงาน : อาจารยฐิติพงศ   ศิริรัตน   สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
                                                 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณรายจาย  จํานวน   30,000  บาท    

ลักษณะงาน งานฝกอบรม/สัมมนา 

ชื่อผลงาน : โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและจัดทําเว็บไซตเบื้องตน”   
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : อาจารยนุจรี   บุรีรัตน   สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
                                                  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณรายจาย   จํานวน  19,000 บาท     

จดัอบรมระวางวนัที ่28-30 ม.ีค. 2555  ณ หองปฏบิตักิารคอมพวิเตอร คณะเทคโนโลยี

มีจํานวนผูเขารวมอบรม จํานวน 30 คน ความรูความเขาใจ 4.4 % ความพึงพอใจของ

 : โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและจัดทําเว็บไซตเบื้องตน”   
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ลักษณะงาน งานฝกอบรม/สัมมนา

ช่ือผลงาน : โครงการฝกอบรมผูประกาศขาวโทรทัศนวัยทีน
เจาของผลงาน / หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณรายจาย  จํานวน  30,000  บาท    

การดําเนินงาน   
จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารผูประกาศขาวโทรทศันวยัทนี ใหแกนองม.ปลาย ทีม่คีวามใฝฝนทีอ่ยากจะเปนผูประกาศขาว 

โดยมีหัวขอในการบรรยาย ดังนี้ ความรูเกี่ยวกับรายการโทรทัศน โดย รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ความรูเกี่ยวกับรายการขาวโทรทัศน 
โดย อ.เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ และเทคนิคการเปนผูประกาศขาว โดย อ.ดารณี ธัญญสิริ สวนวันที่สอง นองๆ ม.ปลาย 
จะไดฝกปฏิบัติประกาศขาวในสตูดิโอโทรทัศนจริง ณ หองปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคาร 4 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
เมื่อวันที่ 31 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2555           
ผลการดําเนินงาน  

มผีูเขารวมอบรม 35 คน ไดรบัความรูความเขาใจรอยละ 89.20  ความพงึพอใจของผูรับบริการรอยละ 78 และนาํความรู
ไปใชประโยชนรอยละ 84

ลักษณะงาน ฝกอบรม / สัมมนา

ช่ือผลงาน : โครงการฝกอบรม เรื่อง “ทางเลือก ทางรอด ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”
เจาของผลงาน / หนวยงาน : อาจารยบุญเรียม   ทะไกรราช
งบประมาณรายจาย  จํานวน 45,000 บาท 

การดําเนินงาน   
1. ติดตอธุรกิจ/ประชาชนท่ีมีความสนใจตองการฝกอบรมเกี่ยวกับ แนวคิดทางการจัดการเพื่อใชเปนทางเลือก ทางรอด

ในการประกอบธุรกิจตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. รับสมัครธุรกิจ/ประชาชน ที่มีความสนใจเขารับการฝกอบรมในโครงการดังกลาว
3. จัดเตรียมเอกสารประการบรรยาย
4. ประสานงานวิทยากร

ผลการดําเนินงาน 
ผูเขารับการอบรมมีความรู  ความเขาใจ ในแนวคิดทางการจัดการที่ถูกตอง
จํานวนผูรับบริการ (100%)   ความรูความเขาใจ (60%) 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ (84%) และการนําความรูไปใชประโยชน  (77%)
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ลักษณะงาน ฝกอบรม / สัมมนา

ชื่อผลงาน : โครงการคายพัฒนาการบัญชาสูชุมชนเพื่อความเปนอยูอยางพอเพียง”
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ผศ.จุไรรัตน  ศรีสัตตรัตน  คณะบริหารธุรกิจ
งบประมาณรายจาย   จํานวน 140,000 บาท 

การดําเนินงาน   
ระยะที่ 1 สัมภาษณชุมชน                วันที่  25 -27 มีนาคม 2555
ระยะที่ 2 ใหความสูชุมชน  วันที่ 9 – 11 เมษายน 2555
ระยะที่ 3 การติดตามประเมินผล วันที่ 10 -12 พฤษภาคม 2555

ผลการดําเนินงาน 
1.ชุมชนไดมีความรูเพิ่มขึ้นและสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตที่ยั่งยืน
2.อาจารยท่ีไดเรียนรูวิถีชีวิตในชุมชน และไดศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง

และสามารถนําความรูไดมาพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
3.นักศึกษาไดเรียนรูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับประสบการณตรง และเรียนรูจาก

การปฏิบัติงานจริง
จํานวนผูรับบริการ (100%)   ความรูความเขาใจ (60%) 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ (84%) และการนําความรูไปใชประโยชน  (77%)

ลักษณะงาน ฝกอบรม / สัมมนา

ชื่อผลงาน : การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชคอมพิวเตอรสัญจรสูเยาวชนภาคกลาตอนบน
เจาของผลงาน / หนวยงาน : อาจารยพรคิด อั้นขาว   คณะบริหารธุรกิจ
งบประมาณรายจาย  จํานวน 120,000 บาท 

การดําเนินงาน   
1. ประชุมเพื่อจัดทําเนื้อหาเพื่อใหเขาใจโดยงายในหัวขอดังตอไปนี้
1.1 การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
1.2 ปญหาที่มักเกิดในการเครื่องคอมพิวเตอรและการแกไข
1.3 วิธีการนําไปโปรแกรมประยุกตไปใชจริง
2. การอบรมสัญจรในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดภาคกลางตอนบน
3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการฝกอบรมสัญจรจากผูบริหาร คณาจารย และผูเขาอบรม

ผลการดําเนินงาน  
1.เยาวชนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดภาคกลางตอนบน สามารถเขาใจหลัก

การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร และสามารถประยุกตใชโปรแกรมที่เปนที่นิยมในชีวิตประจําวันได
2. เยาวชนสามารถนําทักษะที่ไดโปรแกรมที่ไดไปเสริมการประกอบวิชาชีพในอนาคต
3. ทางเลือกศึกษาตอของเยาวชน ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
4. ประชาสัมพันธสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

จาํนวนผูรบับรกิาร (99%)  ความรูความเขาใจ (60%) ความพงึพอใจของผูรับบริการ (84%) และการนําความรูไปใชประโยชน  (84%)
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ลักษณะงาน ฝกอบรม / สัมมนา

ช่ือผลงาน : โครงการบริการความรูดานการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการสงออก สําหรับธุรกิจชุมชนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ
การคาแนว ชายแดนไทย – พมา
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ผศ.ดร.มาเรียม  นะมิ  / คณะบริหารธุรกิจ
งบประมาณ / งบประมาณแผนดิน จํานวน 160,000 บาท 

การดําเนินงาน   
1. การเตรียมความพรอมในการประสานงานวิทยากร
2. การจัดทําเอกสารเผยแพร
3. การจัดบรรยายและการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติใหกับกลุมเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการความรูความสามารถเกี่ยวกับผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วัฒนธรรมที่แตกตางของกลุมประเทศอาเซียนและสามารถเตรียมความพรอมดานวิชาการ ทักษะประสบการณเพื่อตั้งรับการ
เปลี่ยนแปลงของการรวมกลุมและการเปดเสรีดานตาง ๆ การอบรมครั้งนี้จะชวยใหนักศึกษาสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
และพรอมที่จะเขาสูตลาดแรงงานอยางมีศักยภาพทัดเทียมกับแรงงานในประเทศตาง ๆ ไดเปนอยางดี

จํานวนผูรับบริการ (80%)   ความรูความเขาใจ (60%) ความพึงพอใจของผูรับบริการ (84%) 
และการนําความรูไปใชประโยชน  (84%)

ผลการดําเนินงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ เปาหมาย ผลการดําเนินการ
1.จํานวนกลุมเปาหมาย 35  รูป 35  รูป

2.ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการในกระบวนการใหบริการ ไมตํ่ากวารอยละ 85 รอยละ 88

3.ผูใชบริการนําความรูไปใชประโยชน ไมตํ่ากวารอยละ 84 รอยละ 93.14

4.ความพึงพอใจของผูรับบริการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ ไมตํ่ากวารอยละ 78 รอยละ 92.60

ผลการดําเนินการ

รอยละ 88

รอยละ 93.14

รอยละ 92.60

ลักษณะงาน ฝกอบรม/สัมมนา

ช่ือผลงาน : โครงการการสรางเว็บไซต ถวายความรูสําหรับพระภิกษุสงฆ
เจาของผลงาน / หนวยงาน  :  อาจารยอุบลวัลย อินทรปญญา  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณเงินรายได  จํานวน  80,000  บาท

การดําเนินงาน   
โครงการการสรางเว็บไซต ถวายความรูสําหรับพระภิกษุสงฆ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 - 27  

เมษายน พ.ศ. 2555  ลักษณะโครงการเปนการฝกอบรมถายทอดความรูเทคโนโลยี หลักสูตรการใชโปรแกรม WordPress ในการ
สรางเว็บไซต ใชวิธีการบรรยาย ประกอบการฝกปฏิบัติวัดในชุมชนใกลเคียงจํานวนทั้งสิ้น 35 รูป ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
9904  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิทยากร คือ คุณจตุพร ปานจอย จากงาน
พฒันา และเผยแพรขอมลูเวบ็ไซต สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ  และผูชวย
วิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 2 คน ไดแก คุณวรรณวิสาข โพธิ์มณี  และ วาที่เรือตรีกุลธวัช สมารักษ  
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ผลผลิต/ผลลัพธ เปาหมาย ผลการดําเนินการ
1.จํานวนกลุมเปาหมาย 40  คน 42  คน

2.ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการในกระบวนการใหบริการ ไมตํ่ากวารอยละ 85 รอยละ 85.79

3.ผูใชบริการนําความรูไปใชประโยชน ไมตํ่ากวารอยละ 84 รอยละ 88.50

4.ความพึงพอใจของผูรับบริการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ ไมตํ่ากวารอยละ 78 รอยละ 89.50

ลักษณะงาน...ฝกอบรม/สัมมนา

ชื่อผลงาน : โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาคอมพิวเตอรเบื้องตน
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : อาจารยวิภา  จักรชัยกุล  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณรายจาย    จํานวน 40,000 บาท

การดําเนินงาน   
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาคอมพิวเตอรเบื้องตน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดขึ้นระหวางวันที่ 28 - 29 เมษายน พ.ศ.2555 ลักษณะโครงการเปนการฝกอบรมถายทอด
ความรู พรอมทั้งใหผูเขารวมอบรมฝกปฏิบัติตามที่วิทยากร และผูชวยวิทยากรแนะนํา เพื่อนําความรูที่ไดรับไปใช ในการแกปญหา
เบื้องตนของคอมพิวเตอรไดมีคนในชุมชนเปาหมาย และชุมชนใกลเคียงเขารวมรับการฝกอบรมจํานวนทั้งสิ้น 42 ทาน ระยะเวลา
ในการฝกอบรม 2 วัน ณ หอง 9901 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวิทยากร  
คือ อาจารยสุรเชษฐ เรืองประโคน และ อาจารยศิริชัย สาระมนัส ซ่ึงเปนอาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และผูชวยวิทยากรอีก 2 ทาน ไดแก อาจารยภภัสสร สิงหธรรม  และ อาจารยสุธาดา  ศรีเกตุ 
การดําเนินงาน  

ลักษณะงาน ฝกอบรม/สัมมนา

ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสูสังคม
เจาของผลงาน / หนวยงาน : งานบริการวิชาการแกสังคม / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
งบประมาณรายจาย  จํานวน  300,000  บาท

การดําเนินงาน  
โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสูสังคม ดําเนินการฝกอบรม ระยะที่ 1 วันที่ 8, 10, 11, 14 พฤษภาคม 2555 และระยะ

ที่ 2 วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2555 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ กลุมเปาหมาย ไดแก ผูตองโทษที่จะไดรับอภัยโทษ จํานวน 
200 คน โดยมีหลักสูตรการฝกอบรม 8 หลักสูตร ไดแก วิชาการตัดเย็บเสื้อสตรีจากผาพื้นเมือง วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑจากผา 
วชิาการทําผามดัยอมและเทคนคิการสรางลวดลายผาบาตกิสมยัใหม วชิาเทคนคิการเพนทผาและผลติภณัฑ วชิาการตดัเยบ็กางเกง
สตรี วิชาการออกแบบกระเปา วิชาการถักมาคารเมเพื่อการตกแตงผลิตภัณฑ วิชาเทคนิคการตกแตงเสื้อดวยเศษวัสดุ
ผลการดําเนินงาน  

ผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 240 คน ไดรับความรูเพื่อนําไปประกอบอาชีพภายหลังการพนโทษ อันเปนความรูในการ
ประกอบอาชพีหรอืการเพิม่รายไดเสรมิ โดยผูเขารบัการฝกอบรมมีระดบัความรูความเขาใจ คดิเปนรอยละ 92.2 ความพงึพอใจของ
ผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ คิดเปนรอยละ 89.63 ผู เขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 98.2 
ความพึงพอใจของผูรับบริการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ คิดเปนรอยละ 87.72
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ลักษณะงานฝกอบรม/สัมมนา

ชื่อผลงาน : โครงการฝกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพแกผูดอยโอกาส
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : งานบริการวิชาการแกสังคม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
งบประมาณรายจาย  จํานวน  280,000   บาท

ลักษณะงานฝกอบรม/สัมมนา

ช่ือผลงาน : โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินคาชุมชน
เจาของผลงาน / หนวยงาน : คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
งบประมาณรายจาย  จํานวน  300,000  บาท

การดําเนินงาน  
โครงการฝกอบรมวชิาชพีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและศกัยภาพแกผูดอยโอกาส จัดข้ึนวันท่ี 21-22, 28-29 กรกฎาคม 2555 

ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนทั่วไปที่สนใจการฝกอบรมวิชาชีพ กลุมชุมชน 
กลุมผูดอยโอกาสและคนพิการ จํานวน 100 คน โดยมีหลักสูตรการฝกอบรม 10 หลักสูตร ไดแก วิชากระเปางานควิลท 
วชิาพวงกญุแจจากผา วชิาออกแบบแฟชัน่ วิชาการถายภาพ วิชาผลิตภัณฑจากผาปก วิชาการเพนทผา วิชากางเกงเลกบัเสือ้ฮาวาย 
วิชาการถักมาคารเม วิชาการตกแตงเสื้อ วิชาการมัดยอม 
ผลการดําเนินงาน  

ผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 173 คน ไดรับความรูเพื่อนําไปประกอบอาชีพพรอมทั้งไดรับประสบการณ และสามารถนํา
ความรูเหลานัน้ไปเพ่ิมพูนรายไดทําใหมคุีณภาพชวีติท่ีดีขึน้ โดยผูเขารบัการฝกอบรมมรีะดบัความรูความเขาใจ คดิเปนรอยละ 90.83 
ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ คิดเปนรอยละ 90.64 ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน คิดเปน
รอยละ 98.9 ความพึงพอใจของผูรับบริการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ คิดเปนรอยละ 89.89

การดําเนินงาน  
โครงการถายทอดเทคโนโลยเีพือ่พฒันามาตรฐานสนิคาชุมชน ดาํเนินการโครงการ

ฝกอบรม ระยะที่ 1 วันท่ี 16-17, 23-24 มิถุนายน  2555 ณ กลุมครูและชุมชนโรงเรียน
วัดหนามแดง ระยะที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 14-15 กรกฎาคม 
2555 ณ กลุมชุมชนเทศบาลตําบลบางปูและกลุมชุมชนโรงเรียนสรรพาวุธ กลุมเปาหมาย 
ไดแก กลุมชมุชนในจังหวดัภาคกลาง จาํนวน 200 คน โดยมหีลักสตูรการฝกอบรม 8 หลกัสตูร 
ไดแก วิชาการถักมาคารเม วิชากระเปางานควิลท วิชาการพิมพผา วิชาการทําผามัดยอม 
วชิาเทคนคิการสรางสรรคผาบาตกิ วชิาการออกแบบและสรางสรรคผลติภณัฑจากผา วชิาการ
ทําของที่ระลึก วิชาการสรางสรรคผลิตภัณฑจากผักตบชวา
ผลการดําเนินงาน  

ผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 259 คน ไดรับความรูเพื่อนําไปประกอบอาชีพพรอม
ทั้งไดรับประสบการณ และสามารถนําความรู เหลานั้นไปพัฒนารูปแบบและคุณภาพ
ผลิตภัณฑชุมชน โดยผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 91.14 
ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ คิดเปนรอยละ 94.09 ผูเขารับบริการ
นําความรูไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 97.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการและวิชาชีพ
ตอประโยชนจากการบริการ คิดเปนรอยละ 89.09
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การดําเนินงาน  
โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ดําเนินการโครงการฝกอบรม วันที่ 1-6 มิถุนายน 2555 ณ 

วิสาหกิจชุมชนบานเมเลียงพัฒนา ตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง  กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมชุมชน จํานวน 130 
คน โดยมีหลักสูตรการฝกอบรม 4 หลักสูตร ไดแก วิชาการประยุกตและพัฒนารูปแบบเสื้อผาพื้นเมืองสําเร็จรูป วิชาการประยุกต
และพัฒนาเคหะส่ิงทอจากผาพื้นเมือง วิชาการออกแบบลวดลายผาทอพื้นเมืองดวยเทคนิคมัดยอม วิชาการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบกระเปาจากผาพื้นเมือง
ผลการดําเนินงาน  

ผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 132 คน ไดรับความรูอันเปนแนวทางในการพัฒนาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
โดยผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 92.83 ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ 
คิดเปนรอยละ 93.88 ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 95.8 ความพึงพอใจของผูรับบริการและวิชาชีพ
ตอประโยชนจากการบริการ คิดเปนรอยละ 83.75

การดําเนินงาน  
โครงการฝกอบรมวชิาชพีเฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชนีินาถ ดําเนินการโครงการฝกอบรม วนัที ่6 สงิหาคม 2555 
ณ สถานสงเคราะหเดก็พกิารและทพุพลภาพปากเกร็ด (บานนนทภมู)ิ กลุมเปาหมาย ไดแก 
ผูเขารวมโครงการ จํานวน 50 คน โดยมีหลักสูตรการฝกอบรม 4 หลักสูตร ไดแก วิชาการ
เย็บกระเปา วิชาการพิมพผา วิชาการปกผาเช็ดหนา วิชาการทําการดวันแม
ผลการดําเนินงาน  

ผูเขารบัการฝกอบรมจาํนวน 68 คน ไดรับความรูเพือ่นาํไปประกอบอาชพีพรอม
ทั้งไดรับประสบการณและสามารถนําความรูเหลานั้นไปเพ่ิมพูนรายได โดยผูเขารับ
การฝกอบรมมรีะดบัความรูความเขาใจ คดิเปนรอยละ 88.33 ความพงึพอใจของผูรับบริการ
ในกระบวนการใหบริการ คิดเปนรอยละ 91.67   ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน 
คดิเปนรอยละ 100 ความพงึพอใจของผูรบับรกิารและวชิาชีพตอประโยชนจากการบริการ 
คิดเปนรอยละ 87.14

กษณะงานฝกอบรม/สัมมนา

ชื่อผลงาน : โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
งบประมาณรายจาย จํานวน  250,000  บาท

ลักษณะงานฝกอบรม/สัมมนา

ช่ือผลงาน : โครงการฝกอบรมวชิาชพีเฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เจาของผลงาน / หนวยงาน : งานบริการวิชาการแกสังคม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
                                               และออกแบบแฟชั่น
งบประมาณเงินรายได  จํานวน  10,000  บาท
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ช่ือผลงาน : โครงการฝกอบรมวชิาชีพเฉลมิพระเกยีรติเน่ืองในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : งานบรกิารวชิาการแกสังคม คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน
งบประมาณเงินรายได  จาํนวน  10,000  บาท

ลักษณะงานฝกอบรม/สัมมนา

ชือ่ผลงาน : โครงการบรูณาการการมสีวนรวมเพ่ือพฒันาคุณภาพชวีติของชมุชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
กลุมผูผลิต สินคา OTOP จังหวัดอางทอง
เจาของผลงาน / หนวยงาน : นายสัมภาษณ  สุวรรณคีรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
งบประมาณเงินรายได    280,000 บาท

การดําเนินงาน  
โครงการฝกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดําเนินการ

โครงการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนยพักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี กลุมเปาหมาย ไดแก 
ผูเขารวมโครงการ จํานวน 50 คน โดยมีหลักสูตรการฝกอบรม 4 หลักสูตร ไดแก วิชาการเพนทเสื้อ วิชาการพับผาเช็ดหนา วิชาการ
ทําพวงกุญแจจากผา วิชาการทํากระเปาผา
ผลการดําเนินงาน  

ผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 98 คน ไดรับความรูเพ่ือนําไปประกอบอาชีพพรอมทั้งไดรับประสบการณและสามารถนํา
ความรูเหลาน้ันไปเพ่ิมพูนรายได โดยผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 89 ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ คิดเปนรอยละ 88.86 ผู เขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 85.7 
ความพึงพอใจของผูรับบริการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ คิดเปนรอยละ 85.71

การดําเนินงาน  
โครงการบูรณาการการมสีวนรวมเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวติของชุมชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกลุมผูผลติสนิคา 

OTOP จังหวัดอางทอง ดําเนินการโครงการฝกอบรม ครั้งที่ 1 วันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2555 ครั้งที่ 2 วันที่ 11-13, 18-19 
สิงหาคม 2555 ณ กลุมผูผลิตสินคา OTOP จังหวัดอางทอง กลุมเปาหมาย ไดแก ผูเขารวมโครงการ จํานวน 50 คน โดยมีหลักสูตร
การฝกอบรม 5 หลกัสตูร ไดแก วชิาการสกดัเสนใยผกัตบชวา วชิาการออกแบบลายทอผาผกัตบชวา วชิาการผลติกระดาษผกัตบชวา 
วิชาการทอผาผักตบชวา วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑจากผักตบชวา
ผลการดําเนินงาน  

ผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 84 คน ไดรับความรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีนําไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
จากผักตบชวาออกสูเชิงพานิชย โดยผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจของผู รับบริการในกระบวนการใหบริการ 
คิดเปนรอยละ 98.86 ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 85.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการและวิชาชีพ
ตอประโยชนจากการบริการ คิดเปนรอยละ 97.5
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ชื่อผลงาน : การอบรมเพ่ือสรางและพัฒนาอาชพีนกัออกแบบผลติภณัพ สําหรบัธรุกิจขนาดยอม
เจาของผลงาน / หนวยงาน : คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
งบประมาณรายจาย  จํานวน 87,705 บาท

การดําเนินงาน    
ฝกอบรมเพื่อสรางและพัฒนาอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑสําหรับธุรกิจขนาดยอม แกประชาชนท่ัวไป จัดขึ้นระหวาง

วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2555  โดยมีการฝกอบรม  2  หลักสูตร  ดวยกันคือ 
หลักสูตรที่  1 สรรสรางผลิตภัณฑตกแตงบานจากเศษไมเหลือทิ้ง จํานวน 25 คน   
หลักสูตรที่  2 แตงแตมสีสันลวดลายกับนาฬกาไมแขวนผนัง   จํานวน 25 คน

ผลการดําเนินงาน
ฝกอบรมเพื่อสรางและพัฒนาอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑสําหรับธุรกิจขนาดยอม แกประชาชนท่ัวไป จัดขึ้นระหวาง

วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2555  
หลักสูตรในการจัดฝกอบรม
1. สรรสรางผลิตภัณฑตกแตงบานจากเศษไมเหลือทิ้ง 
2. แตงแตมสีสันลวดลายกับนาฬกาไมแขวนผนัง

สรุปผลตามคาเปาหมายของผลผลิต / ผลลัพธของโครงการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร รวมกบั

สาํนกังานทรพัยสนิสวนพระมหากษตัรยิ ไดรบัการสนับสนนุงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555  
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหดําเนินโครงการฝกอบรมการสรางนักออกแบบ
ผลติภณัฑสาํหรับธรุกจิขนาดยอม โดยมผีูเขารวมฝกอบรม  จาํนวน 50 คน  ระหวางวนัที ่30 เมษายน – 1 
พฤษภาคม 2555  ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการใหสามารถนําประโยชนเชิงพาณิชย

4.1 การถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการใหแก ชุมชนราชทรัพย 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 68 คน พบวา ผูรับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น รอยละ 86.65 
คิดเปนคาเฉลี่ย 4.75 และมีความพึงพอใจตอโครงการรอยละ 85.50 คิดเปนคาเฉลี่ย 4.70

4.2 การติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน พบวา ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 68 คน 
นําความรู ไปใชประโยชน 57 คน คิดเปนรอยละ 86.52 มีความพึงพอใจของผู รับบริการวิชาชีพ
ตอประโยชนจากการบริการ 57 คน คิดเปนรอยละ 84.02 โดยมีการรวมกลุมเพื่อผลิตสินคาผลิตภัณฑ
ตกแตงบานจากเศษไมเหลือทิ้งเชน กลองรับจดหมาย นาฬกาไม เปนตน

การติดตามและประเมินผลโครงการ รวบรวมขอมูลโดยสอบถามทางโทรศัพทจากแบบ
ติดตามผลโครงการ ไดรับขอมูลจาก  จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งพบวา ผูรับการฝกอบรมนํา
ความรูไปใชประโยชน จํานวน 68 คน นําความรูไปใชประโยชน 57 คน คิดเปนรอยละ 83.82
โดยมีการรวมกลุมเพ่ือผลิตสินคาผลิตภัณฑตกแตงบานจากเศษไมเหลือทิ้งเชน กลองรับจดหมาย 
นาฬกาไม เปนตน

การดําเนินโครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
1.ผูรับการถายทอดเทคโนโลยี 50 คน 68 คน

2.จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 2 เรื่อง 2 เรื่อง

3.ผูรับการบริการมีความรู-ความเขาใจ รอยละ 77 รอยละ 86.65

4.ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 84 รอยละ 85.50

5.ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 83 รอยละ 86.52

6.ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ รอยละ 77 รอยละ 84.02

ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการใหบริการคาเฉลี่ย
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ชื่อผลงาน : โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑทองถิ่นใหแกชุมชนสูตลาดไทย ณ ชุมชนราชทรัพย 
กรุงเทพมหานคร
เจาของผลงาน / หนวยงาน : คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
งบประมาณรายจาย  จํานวน 87,705 บาท

การดําเนินงาน    
ฝกอบรมเพื่อสรางพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑทองถิ่นใหแกชุมชนสูตลาดไทย แกประชาชนทั่วไป จัดขึ้นระหวางวันที่ 

24-25 พฤษภาคม 2555  โดยมีการฝกอบรม  2  หลักสูตร  ดวยกันคือ 
หลักสูตรที่  1 การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑกลองกระดาษและพลาสติก จํานวน 25 คน   
หลักสูตรที่  2 แตงแตมสีสันใหกับบรรจุภัณฑดวยการสกรีนลวดลาย   จํานวน 25 คน

ผลการดําเนินงาน
ฝกอบรมเพื่อสรางพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑทองถิ่นใหแกชุมชนสูตลาดไทย แกประชาชนทั่วไป จัดขึ้นระหวางวันที่ 

24-25 พฤษภาคม 2555
หลักสูตรในการจัดฝกอบรม
1. การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑกลองกระดาษและพลาสติก
2. แตงแตมสีสันใหกับบรรจุภัณฑดวยการสกรีนลวดลาย

สรุปผลตามคาเปาหมายของผลผลิต / ผลลัพธของโครงการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครรวม

กับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. 2555 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหดําเนินโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
มาตรฐานบรรจุภัณฑทองถิ่นใหแกชุมชนสูตลาดไทย ณ ชุมชนราชทรัพย กรุงเทพมหานครโดยมีผูเขา
รวมฝกอบรม  จํานวน 50 คนระหวางวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2555 ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติ
การใหสามารถนําประโยชนเชิงพาณิชย

4.1 การถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการใหแก ชุมชนราชทรัพย 
กรงุเทพมหานคร  จาํนวน 68 คน พบวา ผูรับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น รอยละ 85.06
คิดเปนคาเฉลี่ย 4.85และมีความพึงพอใจตอโครงการรอยละ 86.50 คิดเปนคาเฉลี่ย 4.73

4.2 การติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน พบวา ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 68 คน 
นําความรูไปใชประโยชน  56 คน คิดเปนรอยละ 82.40 มีความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาชีพตอ
ประโยชนจากการบรกิาร  56 คน คิดเปนรอยละ 87.02 โดยมกีลุมทาํขนมคองแคลงและกลุมดอกไม
การบูรหอมนําประโยชนเรื่องบรรจุภัณฑไปใชประโยชนมากที่สุด

การติดตามและประเมินผลโครงการ รวบรวมขอมูลโดยสอบถามทางโทรศัพทจากแบบ
ติดตามผลโครงการ ไดรับขอมูลจาก  จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งพบวา ผูรับการฝกอบรมนํา
ความรูไปใชประโยชน จํานวน 68 คน นําความรูไปใชประโยชน 56 คน คิดเปนรอยละ 82.40
โดยมกีารกลุมทาํขนมคองแคลงและกลุมดอกไมการบรูหอมนําประโยชนเร่ืองบรรจภุณัฑไปใชประโยชน
มากที่สุด

การดําเนินโครงการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
1.ผูรับการถายทอดเทคโนโลยี 50 คน 68 คน

2.จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 2 เรื่อง 2 เรื่อง

3.ผูรับการบริการมีความรู-ความเขาใจ รอยละ 77 รอยละ 86.65

4.ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 84 รอยละ 85.50

5.ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 83 รอยละ 86.52

6.ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ รอยละ 77 รอยละ 84.02

ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการใหบริการคาเฉลี่ย

ผลการดําเนินงาน
68 คน

2 เรื่อง

รอยละ 86.65

รอยละ 85.50

รอยละ 86.52

รอยละ 84.02
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ลักษณะงาน ฝกอบรม/สัมมนา

ชื่อผลงาน : โครงการบูรณาการการมีสวนรวมของชุมชนเรื่องหมูบานเผือกหอมและขาวเจา
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณรายจาย  จํานวน 300,000  บาท

ลักษณะงาน ฝกอบรม/สัมมนา

ชื่อผลงาน : การบูรณการการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
: การพัฒนาอาหารพื้นบานจังหวัดเพชรบุรีแบบ มีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ / งบประมาณแผนดิน 330,000  บาท

ผลการดําเนินงาน  
ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

จากเผือกหอมและขาวเจา โดยวิทยากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ นางสาวอินทธีมา 
หิรัญอัครวงศ นางสาวชนิดา ประจักษจิตร นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน วิทยากร จากคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร คือ 
ผูชวยศาสตราจารย อภิญญา มานะโรจน และวิทยากรจากภายนอกคือ นายปญญากร คงสมจิตต  โดยถายทอดเทคโนโลยี
ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ กลุมชุมชนตําบลหรเทพ ตําบลโคกใหญ ตําบลตลาดนอย อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 
จัดทําผลิตภัณฑแปรรูปเผือกหอมและขาวเจา ไดแก แปงเผือก คุกกี้แปงเผือก คางคาวเผือก เผือกกรอบทรงเครื่อง หมอแกงเผือก 
สังขยาเผือก ขาวกรอบทรงเครื่อง หมี่กรอบสมุนไพร การออกแบบบรรจุภัณฑ การจัดทําบรรจุภัณฑ การจัดตกแตงผลิตภัณฑ
เผือกในบรรจุภัณฑและภาชนะ และการจัดตกแตงผลิตภัณฑขาวในบรรจุภัณฑและภาชนะ 

การติดตามผลการดําเนินงานพบวา มีผูเขารับการฝกอบรมจากชุมชนตําบลหรเทพ ตําบลโคกใหญ จํานวน 64 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น รอยละ 87.60 คิดเปนคาเฉลี่ย 4.38 และ
มีความพึงพอใจตอโครงการ รอยละ 90.60 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.53 

ผลการดําเนินงาน  
ดําเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องอาหารพื้นบาน ถายทอดเทคโนโลยี การประกอบอาหารพื้นบาน 

และใหความรูดานประโยชนและคุณคาทางโภชนาการของอาหารพื้นบาน จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี
การทําอาหารพื้นบานประเภทแกง ประเภทตม ประเภททอด ประเภทเคร่ืองจ้ิม ประเภทเสน อาหารพื้นบานจากพืชผักสมุนไพร 
และการคํานวณคุณคาทางโภชนาการ เพื่อรวบรวมเปนตํารับอาหารประจํากลุม ณ กลุมชุมชนบานหวยทรายเหนือและกลุมชุมชน
บานหวยทรายใต เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบรีุ มผีูเขารบัการฝกอบรม จํานวน 65 คน ผลการประเมินความพงึพอใจพบวา 
ผูเขารบัการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเพิม่ขึน้ รอยละ 89.80 คดิเปนคาเฉลีย่ 4.49 และมีความพงึพอใจตอโครงการ รอยละ 93.00 
โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.65

การติดตามผลการนําไปใชประโยชนพบวา มผีูสาํเรจ็การฝกอบรม จาํนวน 58 คน จาก 65 คน หรอืรอยละ 89.23 นาํความรู
จากการฝกอบรมไปใชประโยชน โดยนําไปใชประโยชนในครัวเรือน รอยละ 84.48 ผูฝกอบรมนําความรูไปใชประโยชนในชุมชน
ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ รอยละ 15.52



101

ลักษณะงาน ฝกอบรม/สัมมนา

ช่ือผลงาน : โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Enterpreneurs :NEC) สาขาธุรกิจอาหารไทย
                 และขนมไทยและสาขาธุรกิจงานดอกไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณภายนอก จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม  840,000  บาท 

ผลการดําเนินงาน  
สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย มีผูผานการอบรม จํานวน  41 ราย ซึ่งสามารถจัดตั้งธุรกิจใหม จํานวน 12 ราย 

ขยายธุรกิจเดิม จํานวน 4 ราย เตรียมการจัดตั้งธุรกิจใหม จํานวน 18 ราย และยังไมมีผลการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ จํานวน 7 ราย 
โดยมีมูลคาการลงทุน 770,000 บาท 

สาขาธุรกิจงานดอกไม มีผูผานการอบรม จํานวน 30 ราย ซึ่งสามารถจัดตั้งธุรกิจใหม จํานวน 12 ราย ขยายธุรกิจเดิม 
จํานวน 1 ราย เตรียมการจัดตั้งธุรกิจใหม จํานวน 16 ราย และยังไมมีผลการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ จํานวน 1 ราย โดยมีมูลคาการลงทุน 
430,000 บาท และผูผานการฝกอบรมพึงพอใจตอโครงการรอยละ 91.55

ผลการดําเนินงาน  
ดําเนินโครงการการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาผูประกอบการอาหารไทย ระดับ 1 งบประมาณประจําป 2555 

ขอเสนอโครงการเพื่อดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน คือการประกันคุณภาพฝมือแรงงานซ่ึงเปนภารกิจที่มีความสําคัญ
ยิ่งตอ การพัฒนาฝมือแรงงาน ในปจจุบันสถานประกอบการตางๆ ไดกําหนดมาตรฐานและวิธีการทดสอบขึ้นใชเอง เพื่อใหเหมาะ
สมกบัความตองการของสถานประกอบการ และดาํเนินการทดสอบ ซ่ึงมีการตดิตอประสานงานกบัทางกรมพฒันาฝมือแรงงาน ท้ังนี้
เพือ่เปนการประกนัคณุภาพทางดานฝมอืแรงงาน สาขาผูประกอบการอาหารไทย ระดบั 1 ใหเปนท่ียอมรับและสามารถเปนแนวทาง
ในการประกอบอาชีพไดอีกตอไป ดําเนินการจัดอบรมระหวางวันที่ 24-28 มีนาคม 2555 กลุมเปาหมายชุมชนที่ตองการฝกอาชีพ
ดานคหกรรมศาสตร จํานวน 106 คน ณ ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูรับบริการมคีวามพงึพอใจอยูในระดบัมาก-มากทีส่ดุ รอยละ 84.70 ความรูความเขาใจ รอยละ 81.13 
และการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 88.68

ลักษณะงาน งานวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ

ชื่อผลงาน : การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาผูประกอบการอาหารไทย ระดับ 1
เจาของผลงาน / หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
งบประมาณภายนอก 42,400 บาท
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ลักษณะงาน ฝกอบรม/สัมมนา

ชื่อผลงาน : การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
เจาของผลงาน / หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
งบประมาณภายนอก (กระทรวงอุตสาหกรรม) 4,400 บาท

ผลการดําเนินงาน  
ดาํเนินโครงการหนวยตรวจสอบมาตรฐานผลติภณัฑชุมชนประจาํปงบประมาณ 2555 ดาํเนนิการโดยงานบรกิารวชิาการ

แกสังคม ฝายบริหารและวางแผน มีวัตถุประสงค เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑชุมชนใหไดรับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนสูกระบวนการคัดสรรสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ตอไป ผลการประเมินโครงการ
แลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดและดําเนินการตามแผนในปงบประมาณ 2555 ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก-มากที่สุด 
รอยละ 90.00 ความรูความเขาใจ รอยละ 100.00 และการนําความรูไปใช รอยละ 100.00



ผลงานคลินิกเทคโนยีประจําป 2555
Annual Report 2012 - 2013
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ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจําป 2555

ศูนยคลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
1.การใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี
2.การถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตกระดาษผักตบชวา และแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
3.การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสิ่งทอจากกระดาษผักตบชวา และผาทอผักตบชวา

ศูนยคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช
1.การใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีดานคหกรรมศาสตร การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

ศูนยคลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร
1.การบริการใหคําปรึกษาและการบริการขอมูล

ศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.การฝกอบรมเพื่อพัฒนาและสรางเสริมอาชีพ ในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจําป 2554
2.การใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี
3.การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากสับปะรดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
4.การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากกลวยเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย (ปที่ 2)
5.การสาํรวจขอมูลสินคา หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ (OTOP) เพือ่พฒันาสูสากล ภายใตการดาํเนนิงานของคลนิกิเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6.หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : หมูบานเผือกหอม ปที่ 3การอบรมเพื่อพัฒนาและสรางเสริมอาชีพในงาน 

“เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจําป 2555
7.การอบรมเพื่อพัฒนาและสรางเสริมอาชีพในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจําป 2555
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ผลการดําเนินงาน  
ดําเนินการใหบริการคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีดานคหกรรมศาสตร การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

ในดานเสนใยและสิ่งทอ ผลิตภัณฑจากผา อาหารและโภชนาการ การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การจัดดอกไม การทําบาติก 
การทํามัดยอม และขอมูลทั่วไปดานการฝกอบรมตางๆ ตั้งแต 1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554 มีผูขอรับบริการคําปรึกษา 
จํานวน 220 คน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ 96.09 ความรูความเขาใจ รอยละ 94.09 และการนํา
ความรูไปใชประโยชน 90.90 

ผลการดําเนินงาน  
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนยคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และคลินิกเทคโนโลยี

เครือขายอกี 7 หนวยงาน ไดจดัโครงการฝกอบรมเพือ่พฒันาและสรางเสริมอาชีพ   จํานวน 25 หลกัสูตร มีวัตถปุระสงคเพือ่เผยแพรผลงานของคลนิิกเทคโนโลยี 
ในการนําความรูและเทคโนโลยีไปใชประโยชน และเพือ่ถายทอดความรูและเทคโนโลยท่ีีมีศกัยภาพของคลนิิกเทคโนโลยเีครอืขาย ใน “งานเทคโนโลยี
และนวัตกรรม  ของไทยประจําป 2554” โดยจัดรวมกับงาน BOI FAIR 2011 เมื่อวันที่ 8-13 มกราคม 2555 ณ ฮอลล 9 อิมแพค เมืองทองธานี

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัด “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจําป 2554” เมื่อวันที่ 8-13 มกราคม 2555 ณ 
ฮอลล 9 อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในฐานะทรงเปน “พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย” และเพื่อเผย
แพรประชาสัมพันธผลงานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐและเอกชน ที่คิดคนและพัฒนาขึ้นโดยคนไทย โดยจัดรวมกับงาน BOI FAIR 
2011 ภายใตหัวขอหลักในการจัดงาน “โลกสดใส ไทยยั่งยืน ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย”

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร นําโดย ผูชวยศาสตาจารยจุฑามาศ พีรพัชระ ผูจัดการคลินิกเทคโนโลยี ในความรวมมือของศูนยคลินิก
เทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนยคลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ศูนยคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช และคลินิกเทคโนโลยีเครือขายอีก 7 
หนวยงาน ไดแก สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย กรมวทิยาศาสตรบรกิาร มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบงึ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขตกาฬสนิธุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจันทบรุ ีและ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลานนา ลําปาง ไดรวมจัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและสรางเสริมอาชีพ จํานวน 25 หลักสูตร ภายใตสโลแกน “25 หลักสูตรคลินิกเทคโนโลยี
สรางอาชีพ” อาทิ การตกแตงผลิตภัณฑเครื่องใชดวยกระดาษเดโคพาจ การทํากะหรี่ปบไสเห็ด การทําแหนมเห็ด การทําผลิตภัณฑเครื่องหอม
จากผาไทย การเพาะเห็ดในถุง ในทอนไม ในตะกรา การปลูกพืชไมใชดิน (ไฮโดรโปรนิกส) การทําลูกประคบสมุนไพร สบูสมุนไพร และน้ํายา
ลางจาน การทําผลิตภัณฑนํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจากนํ้ามันมะพราว การทํานํ้าขาวกลองงอก ไอศกรีมขาวกลองงอก 
การทําผลิตภัณฑจากผักตบชวา การทําเตาหูนมสด เตาฮวยผลไม การทําซาลาเปาแปงขาวกลอง การทําบลูเบอรี่ชีสพาย การทําเชอรเบทผลไม 
การทํานํ้าสลัดเพื่อสุขภาพ การทําซูชิสไตลไทย การทําคานาเปหนาตางๆ การทําขนมเปยะบัวหิมะแปงเผือก และอื่นๆ มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร
ผลงานของคลนิกิเทคโนโลย ีในการนาํความรูและเทคโนโลยไีปใชประโยชน และเพือ่ถายทอดความรูและเทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพของคลนิกิเทคโนโลยี
เครือขาย โดยมีกลุมเปาหมายเปน กลุมแมบาน ผูวางงาน ผูมีรายไดนอยและประชาชนผูสนใจทั่วไป มีผูใหความสนใจเปนจํานวนมากซึ่งสามารถ
รับผูเขาอบรม จํานวน 1,548 คน โดยผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอโครงการ 84.49

ช่ือผลงาน : การบริการการใหคําปรึกษา และบริการขอมูลเทคโนโลยีดานคหกกรรมศาสตร 
                การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
เจาของผลงาน / หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
งบประมาณ จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   จํานวน  250,000  บาท 

ช่ือผลงาน : การฝกอบรมเพื่อพัฒนาและสรางเสริมอาชีพในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจําป 2554
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ศูนยคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณจาก กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   จํานวน  1,883,200 บาท  
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ชื่อผลงาน : การฝกอบรมเพื่อพัฒนาและสรางเสริมอาชีพในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจําป  2555
เจาของผลงาน / หนวยงาน : ศูนยคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณภายนอก จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1,540,000  บาท

ผลการดําเนินงาน  
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนยคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา

และคลินิกเทคโนโลยีเครือขายเขารวมฝกอบรม รวมจํานวน 11 หนวยงาน ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
กาฬสินธุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี  
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  มหาวทิยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบงึ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัแมโจ-แพร เฉลมิพระเกยีรติ  
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย และกรมวิทยาศาสตรบริการ ไดรวมจัดโครงการอบรมเพือ่พฒันาและสราง
เสริมอาชีพ จํานวน 25 หลักสูตร ไดแก การตกแตงผลิตภัณฑดวยกระดาษเดคูพาจ เผือกกรอบทรงเครื่อง ขนมเปยะบัวหิมะแปง
เผือก กระทงทองไสตางๆ (ไสไก,ไสปลาทูนา) บลูเบอรี่ชีสพาย สตรอเบอร่ีชีสพาย คานาเปหนาตางๆ นํ้าสลัดเพื่อสุขภาพ 
กะหรี่ปบไสเห็ด แหนมเห็ด นํ้าพริกปลานิล ซาลาเปาไสปลานิล นํ้าพริกกุง หมูฝอย โยเกิรตขาวกํ่า นํ้าขาวกลองงอก เพาะเห็ด 
(ถุงพลาสติก ขอนไม ตะกรา) ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ (สกัดเย็น) ผลิตภัณฑจากน้ํามันมะพราว 
ผลิตภัณฑทําความสะอาดจากสมุนไพร (การสกัดสมุนไพรนํ้ายาซักผา นํ้ายาลางจาน เจลลางมือ สบู แชมพูสระผม ครีมนวดผม) 
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร (ยาดม  ยาหมอง พิมเสนนํ้า) เยลลี่ผลไม เตาฮวยนมสด เตาฮวยผลไม ผลิตภัณฑเครื่องหอมจากผาไทย 
และการผลิตภาพนูนตํ่า ในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจําป 2555 ระหวางวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2555 
ณ หอง GH 203    ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีผูสนใจเขารวมฝกอบรมเปนกลุมแมบาน  ผูวางงาน ผูมีรายไดนอย 
และประชาชนผูสนใจท่ัวไป จํานวน 1,200 คน จากการประเมินความพึงพอใจพบวา ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจ  
ตอโครงการ รอยละ 86.40 โดยพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.32

การติดตามผลการนําไปใชประโยชนพบวา ผูสําเร็จการฝกอบรม จํานวน 1,200 คน หรือรอยละ 100 นําความรู
จากการฝกอบรมไปใชประโยชน โดยนําไปใชประโยชนในครัวเรือน รอยละ 52.62 นําความรูไปใชเมื่อมีโอกาส รอยละ 22.97 
และนําความรูไปใชประโยชนในชุมชนที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ รอยละ 14.36
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ช่ือผลงาน : โครงการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 250,000  บาท 

ผลการดําเนินงาน  
ดําเนินการโครงการในแผนงานการบริการใหคําปรึกษา และบริการขอมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ จัดทําขอมูล

เทคโนโลยีที่พรอมถายทอดและขอมูลผูเชี่ยวชาญเพื่อใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีของคณะในสังกัด มทร.พระนคร 
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธงานคลินิกเทคโนโลยี และเพื่อประสานงานศูนยคลินิกเทคโนโลยีในสังกัด มทร.พระนคร 

มีการใหคําปรึกษา และบริการขอมูลเทคโนโลยี แกผูรับบริการ จํานวน 1,936 คน เผยแพรประชาสัมพันธผลงานคลินิก
เทคโนโลยี จํานวน 14 ครั้ง ผูรับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ รอยละ 85.80

ช่ือผลงาน : โครงการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  250,000  บาท 

ผลการดําเนินงาน  
ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑนํ้าเช่ือมสับปะรด สับปะรดแชอิ่มอบแหง กะหรี่พัพฟสับปะรด 

และพายทอดไสสับปะรด ถายทอดเทคโนโลยีการเลือกใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑแตละชนิด ถายทอดองคความรู
การตลาดของผลติภัณฑอาหารจากสบัปะรดและแนวทางในการจดัทําแผนธุรกจิฉบบัประยกุตใหเหมาะสมกบัเศรษฐกจิของชมุชน 
ณ กลุมแมบานชุมชนบานหวยทรายใต เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 75 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น รอยละ 84.00 คิดเปนคาเฉลี่ย 4.20 และมีความพึงพอใจ
ตอโครงการ รอยละ 85.80 โดยพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.29

การติดตามผลการนําไปใชประโยชนพบวา มผีูสาํเรจ็การฝกอบรม จาํนวน 67 คน จาก 75 คน หรอืรอยละ 89.00 นาํความรู
จากการฝกอบรมไปใชประโยชน โดยนําไปใชประโยชนในชุมชนทีเ่กีย่วของกับการประกอบอาชพี รอยละ 67.16 ผูฝกอบรมนาํความรู
ไปใชประโยชนในครัวเรือน รอยละ 32.84
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ชื่อผลงาน : โครงการการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย ปที่ 2
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : กลุมบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณภายนอก จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  250,000  บาท 

ผลการดําเนินงาน  
ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําผลิตภัณฑประเภทอาหารวางและขนมไทย ใหความรู และฝกปฏิบัติ 

การทําแผนธุรกิจ และชองทางการจําหนายผานระบบสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการและใหคําปรึกษาแนะนําระบบ การผลิตโดย
ใชหลักเกณฑวิธีที่ดี ในการผลิตวาดวยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) ซึ่งดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีการทํา ขนมพายชั้น แปงกลวย 
และชิฟฟอนแปงกลวย ณ กลุมแมบาน - เยาวชน บานหวยสาลิกา ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 
มีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 70 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเพิ่มข้ึน 
รอยละ 95.80 คิดเปนคาเฉลี่ย 4.79 และมีความพึงพอใจตอโครงการ รอยละ 90.40 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.52

การติดตามผลการนําไปใชประโยชนพบวา มผีูสาํเรจ็การฝกอบรม จาํนวน 62 คน จาก 70 คน หรอืรอยละ 93.80 นาํความรู
จากการฝกอบรมไปใชประโยชน โดยนําไปใชประโยชนในครัวเรือน รอยละ 77.42 ผูฝกอบรมนําความรูไปใชประโยชนในชุมชน
ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ รอยละ 20.97 และ ผูฝกอบรมนําความรูไปใชเมื่อมีโอกาส รอยละ 1.61

ชื่อผลงาน : การสํารวจขอมูลสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพื่อพัฒนาสูสากล ภายใตการดําเนินงานของ
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผูรับผิดชอบโครงการ : กลุมบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณจาก กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    100,000  บาท    

ผลการดําเนินงาน  
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนยคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ดําเนินการโครงการ  ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่  14 - 21 สิงหาคม 2555 ณ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี  โดยการสํารวจ
ขอมูลผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 4-5 ดาว ตามบัญชีการคัดสรรป 2553 จํานวน 7 กลุม ไดแก กลุมขนมไทยโบราณ กลุมสตรีและ
เยาวชน สหกรณประมงบางจะเกร็ง-บางแกว วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรดาหลา  กลุมแมบานเกษตรกรวัดไทรสรางสรรค  
กลุมสตรีบานโพธิ์งาม  กลุมนายคงเดช ทองเรือง และกลุมแมบานเยาวชน กศน. บานหวยสาลิกา และครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 25 - 26 
สิงหาคม 2555 ณ พื้นที่จังหวัดอางทอง จํานวน 3 กลุม ไดแก กลุมดอกไมประดิษฐบานองครักษ กลุมสตรีสหกรณเกษไชโย และ
กลุมวสิาหกจิผูผลติไผหวาน เพือ่รวบรวม วเิคราะหขอมูลผลติภณัฑ และนาํเสนอแนวคดิในการพฒันาโดยใชวทิยาศาสตร เทคโนโลยี
รายผลิตภัณฑ รวม 2 ครั้ง จํานวน 10 กลุม
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ช่ือผลงาน : โครงการหมูบานเผือกหอม ปที่ 3
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณจาก กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 230,000  บาท 

ผลการดําเนินงาน  
ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีการทํากระดาษจากฟางขาว บรรจุภัณฑจากกระดาษฟางขาวสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ

จากเผือกและขาว เสนใยจากใยเผือกเหลือใช ผลิตภัณฑ งานประดิษฐและสิ่งทอจากเสนใยเผือก และการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ
เผือกหอมและขาวเจา ณ ชุมชนตําบลหรเทพ ตําบลโคกใหญ ตําบลตลาดนอย อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี มีสมาชิกของชุมชน
เขารับการฝกอบรม จํานวน 150 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น 
รอยละ 95.00 คิดเปนคาเฉลี่ย 4.75 และมีความพึงพอใจตอโครงการ รอยละ 91.00 โดย   พึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55

จดักิจกรรมการศกึษาดงูานและรับการถายทอดเทคโนโลย ีระหวางวนัที ่19 - 21 กนัยายน 2555 ณ กลุม การผลติกระดาษ 
อําเภอวิเศษชัยชาญ และกลุมดอกไมประดิษฐบานองครักษ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง มีผูเขารวมศึกษาดูงานและรับการ
ถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 40 คน





ผลงานการเผยแพรผลงานวิจัยประจําป 2555
Annual Report 2012 - 2013
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ผลงานเผยแพรผลงานวิจัยประจําป 2555

1.การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร. พระนคร 
ครั้งที่ 2

2.การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 4
3.โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐรวมกับหนวยงานภายนอก
4.โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมเพื่อคนรุนใหม ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555
5.การจัดนิทรรศการวิจัยในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจําป 2554
6.การจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
7.การจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการ
8.การนําเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรคราชมงคลกรุงเทพ 2555 (CreTech 2012) 

“การศึกษาดานอุตสาหกรรมสรางสรรค”
9.การประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการวิจัยและพัฒนา ภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชยระดับชาติ ประจําป 2555
10.การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ประจําปการศึกษา  2555  
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ช่ือผลงาน : การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มทร. พระนคร ครั้งที่ 2
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณรายจาย  จํานวน 658,423  บาท            
การดําเนินงาน   

โครงการจดันทิรรศการผลงานวจัิย และสิง่ประดษิฐ มทร.พระนคร ครัง้ที ่3 และการประชมุวชิาการระดบัชาต ิมทร. พระนคร 
ครั้งที่ 2 ดําเนินงานภายใตโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู บานและชุมชนแบบมีสวนรวม จํานวน 84 หมู บาน 
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จากโครงการดังกลาวเปนผลสืบเนื่องของการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิต
และภูมิปญญาทองถิ่นอาเซียน” เพื่อถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวฯ 
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 
และสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ระหวางวนัที ่9 - 11 สงิหาคม 2555 
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สงผลงานเขารวมนําเสนอในภาคโปสเตอร 12 ผลงาน ภาคบรรยาย  2 ผลงาน 
รวมจดันิทรรศการแสดงผลงานโครงการยกระดบัคณุภาพชีวติของหมูบาน ชุมชน แบบมสีวนรวม 84 หมูบานชุมชน เฉลมิพระเกยีรติ 
3 โครงการ และไดนําหมูบานปานศรนารายณ : โครงการตามพระราชประสงค นําเสนอในหอง Show & Share มีการถายทอด
องคความรูและเทคโนโลยี และนําผลงานเรื่องเลางานวิจัย และ 100 เรียงเรื่องเลางานวิจัย รวมเผยแพรภายในงานดวย 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมชมผลงานรอยละ 86.20

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

1. จํานวนโครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

2. โครงการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 1 โครงการ 1 โครงการ

3. จํานวนผลงาน 120 ผลงาน 120 ผลงาน

4. ความพึงพอใจ รอยละ 84.00 รอยละ 86.20

5. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 โครงการ 1 โครงการ
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ชื่อผลงาน : โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 4
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณรายจาย จํานวน 500,000  บาท

ผลการดําเนินงาน
โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ คร้ังท่ี 4 “วิจัยทั่วหลา เทิดฟาองคราชันย” 

และการประชมุวิชาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลระดบันานาชาต ิครัง้ที ่3 “เทคโนโลยเีพือ่ความเจริญยัง่ยนื” (Technology 
for Sustainable Development) จัดขึ้นระหวางวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมชลจันทรรีสอรท พัทยา จังหวัดชลบุรี 
โดยมีผลงานเขารวมท้ังหมด 13 ผลงาน แบงออกเปน การประชุมวิชาการระดับชาติ 4 ผลงาน ระดับนานาชาติ 1 ผลงาน และ
การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเดน 8 ผลงาน มีผู เขารวมชมนิทรรศการผลงานวิจัย จํานวน 147 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ พบวาผูเขาชมงานมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 84.00

ชื่อผลงาน : โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐรวมกับหนวยงานภายนอก
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณรายจาย  จํานวน 200,000  บาท

ผลการดําเนินงาน  
กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ 
การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2555 

ระหวางวันที่ 2-5 กุมภาพันธ 2555  ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเปนการเผยแพรผลงานวิจัย 
สิง่ประดิษฐ ของคณาจารยและนกัศกึษา อกีทัง้เปนการเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั “พระบดิาแหงการประดษิฐไทย” 
สถาบันวิจัยและพัฒนา นําผลงานเขารวมจัดแสดง จํานวน 2 ผลงาน คือ หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : หมูบานเผือกหอม 
และ การพฒันาผลติภณัฑอาหารของชมุชนจงัหวดัเพชรบรุสีูการรบัรองมาตรฐาน และยงัมผีลงานวจิยัจากคณาจารยและนกัศกึษา
อีกรวม 24 เรื่อง จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 7 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร 5 เรื่อง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น 4 เรื่อง และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 6 เรื่อง
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กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอก กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประจําป 2555 ระหวางวันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2555 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา 
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อกระตุนความสนใจ สงเสริมความรู ความเขาใจ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาชีพดานวิทยาศาสตรแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยนํา 10 ผลงาน จากคณะครุศาสตร -
อตุสาหกรรม  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีคณะวศิวกรรมศาสตร คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ และสถาบนัวจิยั
และพัฒนา เขารวมจัดแสดงนิทรรศการ

กิจกรรมที่ 3 การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ (Thailand Research Expo 2012) 
การจัดนิทรรศการวิจัย ส่ิงประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอก กิจกรรมที่ 3 การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555 

(Thailand Research Expo 2012) ระหวางวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 
ราชประสงค กรุงเทพฯ เพื่อเปนการนําเสนอผลงานวิจัยและแสดงศักยภาพของงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และเพ่ือสรางแรงกระตุนใหแกนักวิจัยในการสรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพื่อพัฒนาสูการยอมรับในระดับสากล 
โดยมี 16 ผลงาน เขารวมจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบไปดวย ผลงานทั้งหมด 6 คณะ 1 สถาบัน ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา และยังมีการสาธิตการทําผลิตภัณฑอาหาร
จากภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องนํ้าตาลมะพราวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก วุนกรอบ วุนกะทิ วุนไข และวุนผลไม

การจัดงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยไดรับรางวัล Gold Thailand Research Expo Award 2012 จากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ โดยรับโลรางวัลพรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
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ชื่อผลงาน : โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมเพื่อคนรุนใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555       
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณรายจาย  จํานวน 1,000,000  บาท

ผลการดําเนินงาน  
โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อคนรุนใหม เปนการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการนําความรู 

ทักษะ ประสบการณทางเทคโนโลยี มาคิดคนสิ่งประดิษฐ และสรางสรรคนวัตกรรมใหมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร เพื่อเผยแพร สูสาธารณชน โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้

 1. ใหการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 106 ผลงาน งบประมาณ 1,000,000 บาท
 2. คณะที่เขารวมโครงการ คือ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 15 ผลงาน คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร 12 ผลงาน คณะบริหารธุรกิจ 4 ผลงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ผลงาน คณะวิศวกรรมศาสตร 
24 ผลงาน คณะศิลปศาสตร 2 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 28 ผลงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 20 ผลงาน

              3. มีการเผยแพรผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสูสาธารณชนจํานวน 85 ผลงาน

ชื่อผลงาน : การจัดนิทรรศการวิจัยในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจําป 2554
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณรายจาย  จํานวน 38,000  บาท

ผลการดําเนินงาน
จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐของ มทร.พระนคร ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2554 ณ ศูนยแสดง

สินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหวางวันที่ 5 – 13 มกราคม 2555 โดยมีวัตถุประสงคหลักในการ
จดังานเพ่ือเผยแพรความรู สิง่ประดษิฐ แสดงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยแีละนวตักรรมของไทย อกีทัง้เพือ่เปนการแสดงความ
จงรักภักดีและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมีผลงานเขารวมจัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการ
จากคณะวิศวกรรมศาสตร 2 ผลงาน คือ เครื่องสไลดเผือก โดยนายสุนทร คําพินิจ และ สีผิวอิฐดินดิบลูกรังดวยวัสดุธรรมชาติ 
โดยอาจารยนิโรจน เงินพรหม มีผูเขารวมชมผลงาน  200 คน ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมชมผลงานรอยละ  85.40
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ช่ือผลงาน : โครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
เจาของผลงาน / หนวยงาน  : กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณเงินรายจาย   จํานวน 350,000  บาท

ผลการดําเนินงาน  
บทความ จํานวน 30 ผลงาน ประกอบดวย บทความพิเศษ 2 บทความ 

บทความวิจัย 22 บทความ และบทความวิชาการ 6 บทความ รวมจํานวน 30 บทความ
จัดพิมพวารสารฯ จํานวน 2 ฉบับ คือ ปที่ 6 ฉบับที่  1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 

2555) และ ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (เดือนกันยายน พ.ศ. 2555) จํานวนฉบับละ 1,500 เลม รวม 
3,000 เลม

เผยแพรวารสาร แกหนวยงานภายในและภายนอก 
จํานวน 730 หนวยงาน ดังนี้
 - หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 24 หนวยงาน
 - หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 617 หนวยงาน
 - เครือขาย 8 มทร. 89 หนวยงาน
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน วารสารวิชาการและวจิยั มทร.พระนคร เปนวารสารทีผ่านการรบัรองคณุภาพจากศนูย

ดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ไดทําการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐาน
ขอมลู TCI โดยไดรบัการประเมนิอยูในวารสารกลุมท่ี 1 คอื วารสารท่ีผานการรับรองคณุภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ป จนถงึ ธนัวาคม 2557)

ช่ือผลงาน : การจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการ
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณเงินรายได  จํานวน 250,000  บาท

ผลการดําเนินงาน
 จัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2554-2555 ประกอบดวย
- ผลงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดแก ผลงานวิจัย 113 ผลงาน บริการวิชาการ 65 ผลงาน คลินิกเทคโนโลยี 14 

ผลงาน
- โครงการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดแก โครงการวิจัย 121 โครงการ  บรกิารวิชาการ 58 โครงการ คลนิกิเทคโนโลยี 

11 โครงการ
- จัดพิมพเอกสารและซีดีเผยแพร จํานวน 1,500 ชุด
- เผยแพรเอกสารและซีดีแกหนวยงานภายในและภายนอก 627 หนวยงาน ดังนี้
 (1) หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 17 หนวยงาน จํานวน 231 ชุด
 2) หนวยงานภายนอก 610 หนวยงาน จํานวน 610 ชุด
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ชื่อผลงาน : การนําเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรคราชมงคลกรุงเทพ 2555  
                (CreTech 2012) “การศึกษาดานอุตสาหกรรมสรางสรรค”
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณเงินรายได  จํานวน 36,500  บาท

ผลการดําเนินงาน
เขารวมแสดงผลงานวิจัย : โครงการ การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค ราชมงคล

กรุงเทพ 2555 (CreTech 2012) “การศึกษาดานอุตสาหกรรมสรางสรรค” ระหวาง วันที่ 22-24 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑอาหารจากสับปะรด สําหรับกลุ มสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด 
ของรองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส และคณะ

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑของใชในครัวเรือน ไขเค็ม และไวน สําหรับกลุ มสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด 
ของผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ และคณะ

3. การพฒันาผลติภณัฑปานศรนารายณมดัยอมสาํหรับกลุมสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากดัของ อาจารยกฤตพร ชูเสง และคณะ
4. เสนกวยเตี๋ยวเสริมโปรตีนจากเนื้อสัตว ของ ดร.วรลักษณ ปญญาธิติพงศ และคณะ
5. การประยกุตใชพลงังานแสงอาทติยเพือ่ผลติกาซโอโซน ของ ดร.นฐัโชต ิ รกัไทยเจรญิชพี และคณะ ประเมนิความพงึพอใจ

ของผูเขาชมงาน พบวาผูเขาชมงานพึงพอใจตอการจัดนิทรรศการในภาพรวม คิดเปนรอยละ 87.00

ชื่อผลงาน : การประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการวิจัยและพัฒนา ภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชยระดับชาติ 
ประจําป 2555
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณภายนอก (เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลลาง)  จํานวน  28,053  บาท

ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนตัวแทนเครือขายวิจัยภาคกลางตอนลางเขารวม

จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง น้ําตาลมะพราวของชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม ผลงานของ ดร.วรลักษณ ปญญาธิติพงศ ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ อาจารยสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง 
และนางสาวอินทธีมา หิรัญอัครวงศ ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย
ระดับชาติ ประจําป 2555 ระหวางวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

ประเมินความพงึพอใจของผูเขาชมงาน พบวาผูเขาชมงานพงึพอใจตอการจัดนทิรรศการในภาพรวมคดิเปนรอยละ 81.20
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ช่ือผลงาน : การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ประจําปการศึกษา  2555
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ / งบประมาณรายได  จํานวน  บาท

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ รวมกับ มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคล 8 แหง ในรายการ

กาวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 12 ผลงาน จัดขึ้นเพื่อเปนการพัฒนาระบบการศึกษาและเปดโอกาสใหกลุมเปาหมาย/
ผูเรยีน/ประชาชนทัว่ไป ไดรับบริการทางการศกึษาอยางท่ัวถงึ โดยออกอากาศทางสถานวีทิยโุทรทศันการศกึษาทางไกลผานดาวเทยีน 
สศทท 15 (dltv 15) และ Truevision 200 ทุกวันศุกร ระหวางเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2555

1.หุนยนตคนหาและดับเพลิงอัตโนมัติ
2.โครงการออกแบบชุดอุปกรณผสมสําหรับการฉีดพนเพื่อการทางเกษตร
3.การพัฒนาและออกแบบเฟอรนิเจอรครัวเพื่อชวยฝกประสบการณใหกับผูพิการทางสายตา
4.โครงการศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับไขปลาเพื่อการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
5.การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิคที่ใชในการกอสรางในอาคารเพื่อลดการใชพลังงานในอาคาร
6.โครงการศึกษาพัฒนาเสนใยวัสดุกันกระแทกจากมะพราว
7.โครงการลดความชื้นของขาวเปลือก
8.การวิเคราะหการตานอนุมูลอิสระ
9.โครงการวิจัยออกแบบการจัดเก็บแฟรของรถยนต
10.การพัฒนาการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเขาใจสถานะของโปรแสจ
11.การประเมินและการวัดการเกิดสนิมในเหล็ก
12.วัสดุ G โพลิเมอรจากเถาทิ้ง





ผลงานการพัฒนาบุคลากรวิจัยประจําป 2555
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ผลงานการพัฒนาบุคลากรวิจัยประจําป 2555

1.การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.วิจัยสัญจร
3.การบริการวิชาการสัญจร
4.เชิดชูเกียรตินักวิจัยและหนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน ประจําป 2554
5.การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
6.การอบรมเชิงปฏบิติัการใหคําปรึกษาการเขียนขอเสนอการวจิยัเพือ่เสนอของบประมาณ (แบบปกต)ิ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
7.รอยเรียงเรื่องเลางานวิจัย
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ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ ประชุมสัมมนาเพื่อใหความรูเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กับการเขียนรายงานการวิจัย 

หนังสือ ตํารา เอกสารทางวิชาการ และการจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  ณ หองปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคาร 4 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู เขารวมกิจกรรม จํานวน 120 คน จาก 9 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ความพึงพอใจในภาพรวมของผูที่เขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 88.40

กจิกรรมสรางนกัวิจยัรุนใหม ประชมุสมัมนาการเขยีนขอเสนอการวจิยัแกอาจารย/บคุลากรทีย่งัไมมผีลงานวจิยั ระหวาง
วันที่  5 – 8  มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผูเขารวมโครงการ จํานวน 60 คน  จาก  9 คณะ สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยการจัดการความรู และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ความพึงพอใจในภาพรวมของผูที่เขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 89.20

ช่ือผลงาน :  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมวิจัย สถาบันวิจัย
                                                 และพัฒนา 
งบประมาณเงินรายได   จํานวน  500,000  บาท

ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานการบริหารงานวิจัย ระหวางวันที่ 31 มกราคม  - 3 กุมภาพันธ 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน   25 คน จาก 9 คณะ และสถาบันวิจัย
และพัฒนา ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 89.60

กจิกรรมที ่2 ประชมุสัมมนาปญหาการดําเนินงานวจิยั ระหวางเดอืนกุมภาพนัธ - มีนาคม 2555 ณ หองประชมุมงคลอาภา 
คณะบริหารธุรกิจ หองประชุมเฟองเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร และหองประชุม 2402 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ผูเขารวม
โครงการจํานวน 112 คน จาก 7 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ความพึงพอใจในภาพรวมของผูท่ีเขารวมกิจกรรม คิดเปน
รอยละ 81.40

ชื่อผลงาน : โครงการวิจัยสัญจร
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณเงินรายได   จํานวน 250,000 บาท
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ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ไดเลง็เหน็ความสาํคญัของการทาํงานวจิยัจงึไดจดัใหมกีารพจิารณาคดัเลอืก

เชิดชูเกียรตินักวิจัย และหนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน ประจําป ๒๕๕๔ ข้ึน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกนักวิจัย
ที่มีศักยภาพ ในการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของวงการวิชาการทั่วไป ตลอดจนเปนการกระตุนและ
สรางแรงจูงใจในการทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง และไดมีการมอบรางวัลเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเปนวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี ซึ่งประกอบดวยรางวัลดังตอไปนี้

  1. นักวิจัยดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับดีเดน  :  ดร.สําเริง รักซอน คณะวิศวกรรมศาสตร  
ระดับดีมาก :  ผูชวยศาสตราจารยอุดมเดชา พลเยี่ยม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระดับดี  :  นางเกศรินทร เพ็ชรรัตน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  
2. นักวิจัยดีเดนสาขาสังคมศาสตร  
ระดับดีมาก : นายสัมภาษณ สุวรรณคีรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
ระดับดี  :  ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาล หวังวณิชพันธุ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
3. นักวิจัยรุนใหมดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระดับดี  :  นางสาวสิริรัตน พานิช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4. นักวิจัยรุนใหมดีเดนสาขาสังคมศาสตร  
ระดับดี  :  นายเกษม มานะรุงวิทย 
5. หนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน 
ระดับดีเดน  :  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
ระดับดีมาก :  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
 

ชื่อผลงาน : เชิดชูเกียรตินักวิจัยและหนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน ประจําป 2554
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  
งบประมาณ   -
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ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นําโดยผูชวยศาสตารยจุฑามาศ  พีรพัชระ ผูอํานวยการ

สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กจิกรรมพฒันานักวิจัยมืออาชีพ ในวันพธุ ท่ี 23 พฤษภาคม 2555  
ณ  หองปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมี  ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดี
ดานวิจัยและบริการวิชาการ เปนประธานเปดโครงการ สําหรับกิจกรรมในวันนี้เปนการใหความรู เรื่องลิขสิทธิ์กับการเขียนรายงาน
การวิจัย หนังสือ ตํารา เอกสารทางวิชาการ เขียนอยางไรไมใหละเมิดลิขสิทธิ์  โดย ดร.กริชผกา บุญเฟอง ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยสิน
ทางปญญา สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(สวทช.) และ การจัดทาํขอเสนอโครงการเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุ
งบประมาณวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผูอํานวยการฝายอุตสาหกรรม  
และ คุณวิชากร จามิกร ผูประสานงานสํานักประสานงานความรวมมือวิจัยและพัฒนาสหภาคี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)  โดยมีนักวิจัยจากหนวยงานตางๆ  ของมหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรม  120  คน

ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา   
งบประมาณ   -

ชื่อผลงาน : การอบรมเชิงปฏิบัติการใหคําปรึกษาการเขียนขอเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา    
งบประมาณ   -

ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ใหคําปรึกษาการเขียนขอเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 18-19 สิงหาคม 2555 ณ หองประชุม ชั้น 6 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหคําปรึกษา
การเขยีนขอเสนอการวจิยัแกบคุลากรของ มทร.พระนคร สาํหรับการเสนอของบประมาณประมาณ (แบบปกต)ิ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีคุณเวชยันต เฮงสุวนิช ผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
เปนวิทยากรและใหขอเสนอแนะในการเขียนขอเสนอการวิจัยฯ และไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา เมฆเกรียงไกร 
รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ เปนประธานในพิธีเปด 
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ชื่อผลงาน : รอยเรียงเรื่องเลางานวิจัย
เจาของผลงาน / หนวยงาน : กลุมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา    
งบประมาณ   -

ผลการดําเนินงาน
เปนการรวบรวมผลงานวิจยั สิง่ประดิษฐ และนวตักรรมเดนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร รวบรวมขอมลู 

สงัเคราะห วิเคราะหขอมลู และนาํเสนอในรปูแบบของเอกสารรอยเรียงเร่ืองเลางานวิจัย จํานวน 34 เร่ือง ซ่ึงเปนการนาํเสนอผลงาน
ทางวิชาการที่สามารถสื่อใหสาธารณชนท่ัวไปเขาใจไดงายขึ้น รวมท้ังเผยแพรเอกสารรอยเรียงเร่ืองเลางานวิจัยในงานนิทรรศการ 
“ราชมงคลพระนครวิชาการ” ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ อาคารพรอมมงคลและอาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ 




