
 



 

 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการการจัดนทิรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ประจ าปงีบประมาณ 2556 
  

 
 
 

โดย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

มกราคม  –  สิงหาคม 2556 
 
 
 
 

ณ ศูนย์แสดงสนิค้าและการประชุม  อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา 

ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรงุเทพฯ 



บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

 
1. บทน า 

 1.1 หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลายด้าน
มีทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ความพร้อมของห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนต่างๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การจัดเวทีแห่งการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือให้นักวิจัยมีโอกาส
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ เป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัย อาจารย์และบุคลากร ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและการ
สร้างบรรยากาศวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในลักษณะต่างๆ โดยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก แบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ 
 1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของไทย ประจ าปี 2555 (Technomart – Innomart 2012) 
 2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์”     
ประจ าปี 2556 
 3. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”                  
ประจ าปี 2556 
 4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand 
Research Expo 2013) ประจ าปี 2556 
 ทั้งนี้เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและ
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน รวมทั้ง เป็นการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

       1. เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
       2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร 
       3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของ มทร.พระนคร และนักวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในการร่วมมือต่อยอดท างานวิจัย 

      4. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

 1.3 เป้าหมาย 

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

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

ภายนอกในการร่วมมือต่อยอดท างานวิจัย 
 3. ได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

2. การด าเนินงาน 

 โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก มี 4 กิจกรรม คือ 
 2.1 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555 (Technomart – Innomart 2012) ระหว่างวันที่ 5-13 มกราคม 2555 

 2.2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าปี 2556 ระหว่างวันที่ 2–5 กุมภาพันธ์ 2556 
 2.3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                 
ประจ าปี 2556 ระหว่างวันที่ 6–21 สิงหาคม 2556 
 2.4 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand 
Research Expo 2013) ระหว่างวันที่ 23–27 สิงหาคม 2556 

3. ผลการด าเนินงาน 

 3.1 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555 (Technomart – Innomart 2012) ระหว่างวันที่ 5-13  มกราคม 
2555 ผู้เข้าร่วมชมผลงาน 200 คน ผลงานจ านวน 4 เรื่อง ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมผลงาน         
ร้อยละ 85.60 
 3.2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าปี 2556 ระหว่างวันที่ 2–5 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้เข้าร่วมชมผลงาน 400 คน ผลงานจ านวน 20 เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมผลงานร้อยละ 86.00 
 3.3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ              
ประจ าปี 2556 ระหว่างวันที่ 6–21 สิงหาคม 2556 ผู้เข้าร่วมชมผลงาน 200 คน ผลงานจ านวน 26 เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมผลงานร้อยละ 88.60 
 3.4 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยงานการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand 
Research Expo 2013)  ระหว่างวันที่ 23–27 สิงหาคม 2556 ผู้เข้าร่วมชมผลงาน 200 คน ผลงานจ านวน 
13 เรื่อง ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมผลงานร้อยละ 88.40 
 รวมผลงานที่มีการเผยแพร่ จ านวน 64 ผลงาน มีผู้เข้าร่วมชมงาน 1,062 คน ความพึงพอใจใน
ภาพรวมร้อยละ 87.15 
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4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนผลงาน 50 ผลงาน 50 ผลงาน 
กิจกรรมที่ 1  งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555  4 ผลงาน 
กิจกรรมที่ 2  งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าป ี2556  20 ผลงาน 
กิจกรรมที่ 3  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิประจ าปี 2556   26 ผลงาน 
กิจกรรมที่ 4  การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ  (Thailand Research Expo 2013)    
                 ประจ าปี 2556 

 14 ผลงาน 

2. จ านวนผู้เข้าชมงาน 1,000 คน 1,062 คน 
กิจกรรมที่ 1  งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555  200 คน 
กิจกรรมที่ 2  งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าป ี2556  400 คน 
กิจกรรมที่ 3  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิประจ าปี 2556   215 คน 
กิจกรรมที่ 4  การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2013)   
                 ประจ าปี 2556 

 247 คน 

3. ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 87.15 
กิจกรรมที่ 1  งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555  85.60 
กิจกรรมที่ 2  งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าป ี2556  86.00 
กิจกรรมที่ 3  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิประจ าปี 2556   88.60 
กิจกรรมที่ 4  การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2013)   
                 ประจ าปี 2556 

 88.40 

 

5. ผลสัมฤทธิ์ 

 5.1 ได้รับรางวัล Special Prize ในการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งาน“วันนักประดษิฐ์” 
ประจ าป ี2556 

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

6. การใช้จ่ายงบประมาณ 

 6.1 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555 
  - ค่าตอบแทน     4,800 บาท  
  - ค่าใช้สอย     1,260 บาท 
  - ค่าวัสดุ   11,562 บาท 
    รวมทั้งสิ้น 17,622 บาท 
    (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) 
 
 

ค 



 
 6.2 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 2 งานวันนักประดิษฐ์
ประจ าปี 2556 
  - ค่าตอบแทน        7,200  บาท  
  - ค่าใช้สอย                  1,380  บาท 
  - ค่าวัสดุ    26,270  บาท 
         รวมทั้งสิ้น            34,850  บาท 
                      (สามหม่ืนสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
 6.3 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 3 ในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2556 

- ค่าตอบแทน                 16,200  บาท 
- ค่าใช้สอย                2,545  บาท 
- ค่าวัสดุ                72,917  บาท 

      รวมทั้งสิ้น            91,662  บาท 
                           (เก้าหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) 
 6.4 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 4 ในงานการน าเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2013) ประจ าปี 2556 

- ค่าตอบแทน                      4,900  บาท 
- ค่าใช้สอย                 60,000  บาท 
- ค่าวัสดุ            159,713.48  บาท 

      รวมทั้งสิ้น        224,613.48  บาท 
                     (สองแสนสองหม่ืนสี่พันหกร้อยสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์) 
 6.5 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 4 กิจกรรม 

- ค่าตอบแทน                 33,100.00  บาท 
- ค่าใช้สอย     65,185.00  บาท 
- ค่าวัสดุ              270,462.48  บาท 

      รวมทั้งสิ้น           368,747.48 บาท 
                 (สามแสนหกหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)  
 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ผู้ชมงานเสนอแนะให้น าผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมทีมี่ความหลากหลายมาจัดแสดง มีความต้องการ
ซ้ือผลิตภัณฑ์ที่น ามาจัดแสดง และต้องการหาความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพในเชิงพาณิชย์ด้วย 
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ภาคผนวก 

 1. ข้อเสนอโครงการ โครงการจัดนิทรรศการวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ประจ าปงีบประมาณ 2556 
 2. เอกสารหลักฐานของกิจกรรม 

    2.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555 (Technomart – Innomart 2012)  
     - ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
     - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
     - แบบประเมินการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ของไทย ประจ าปี 2555  (Technomart - Innomart 2012)  
     2.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร ในงาน  
  วันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2556  
  - ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  - แบบประเมินการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน  
             วันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2556  
      2.3 กิจกรรมที่ 3 การจัดนิทรรศการวิจัยในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2556 
  - ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  - แบบประเมินการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2556 



  2.4 กิจกรรมที่ 4 การจัดนิทรรศการวิจัยในงาน การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556  
  (Thailand Research Expo 2013) 
  - ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  - แบบประเมินการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน การน าเสนอผลงานวิจัย 
             แห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) 
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บทน ำ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลก
อาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล โดยมีพันธกิจการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการและชุมชน เป็นหนึ่งในสี่พันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ในพันธกิจดังกล่าวมีการก าหนดยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์หลัก) ในการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเพ่ือการแข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติ และการเผยแพร่และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
 การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ มทร.พระนคร ได้ให้ความส าคัญ โดยมอบหมาย
ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานในการด าเนินงาน ได้ก าหนดพันธกิจหนึ่งในเก้าพันธกิจไว้ว่า
“ประสานงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยและงานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยแก่สังคม” โดยมี
จุดมุ่งหมายในการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เผยแพร่สู่สาธารณชน ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยมี 4 
กิจกรรม คือ 
 1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของไทย ประจ าปี 2555 (Technomart – Innomart 2012) 
 2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์”                    
ประจ าปี 2556 
 3. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2556 
 4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “การน าเสนอผลงาน 
วิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand research Expo 2013)  
 ทั้งนี้เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและ
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

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

3. เป้ำหมำย 

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

 4.1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 4.2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา 
 4.3 ศูนยป์ระชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

5. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 1.5.1  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555 (Technomart–Innomart 2012) ระหว่างวันที่  25-28 ตุลาคม 2555 
 1.5.2  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์”  
ประจ าปี 2556  ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2556  
 1.5.3  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2556 ระหว่างวันที่ 6-21 สิงหาคม 2556 
 1.5.4  กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “การน าเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand research Expo 2013) ระหว่างวันที่  23-27 สิงหาคม 2556 

6. งบประมำณ 
 งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1 ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร 
 1.4.2 ได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของ มทร.พระนคร และนักวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกในการร่วมมือต่อยอดท างานวิจัย 
 1.4.3 ได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 
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กำรด ำเนินงำน 
 
1. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ 
3. จัดสถานที่และผลิตภัณฑ์งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ 
4. จัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ / สาธิตผลงาน 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
6. รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ 

จัดสถานท่ีและผลิตภัณฑ์งานวิจัย  
และสิ่งประดิษฐ ์

จัดแสดงผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ ์
สาธิตผลงาน 

ประเมินผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดแสดงผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ในงำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย  
       ประจ ำปี 2555 

 1.1 จัดแสดงผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์  
 การจัดนิทรรศการในเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555 มีผลงานจัดแสดง จ านวน 
4 เรื่อง ประกอบไปด้วย ผลงานทั้งหมด 2 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 เรื่อง 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 เรื่อง และสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 เรื่อง 
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน 
 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
1 การศึกษาปริมาณร าข้าวสาลีและกากงาด า 

ในกรวยไอศกรมี 
อาจารย์เกศรินทร์ เพ็ชรตัน ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรรมศาสตร ์

2 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอเส้นใยผักตบชวา อาจารยส์ัมภาษณ์  สุวรรณคีร ี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์สับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเส้นใยเผือก 

รวม 4  ผลงำน นักวิจัย 3 คน 3  หน่วยงำน 
 
 1.2 กำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมชมงานต่อการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 200 คน แบ่งออกเป็น ผู้เข้าชมงาน 181 คน และกรรมการ
ด าเนินงาน 19 คน ได้ผลดังนี้ 
  1.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ 50.5 เป็นชายคิดเป็นร้อยละ 49.5 ผู้เข้าชมงาน 
ที่ช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีจ านวนมากที่สุด 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
สถำนภำพ 
ผู้เข้าชมงาน 
กรรมการด าเนินงาน 

รวม 

 
181 
19 
200 

 
90.5 
9.5 
100 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

รวม 

 
101 
99 
200 

 
50.5 
49.5 
100 

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

รวม 

 
39 
106 
28 
19 
8 

200 

 
19.5 
53 
14 
9.5 
4 

100 
 
  1.2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดงาน 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจต่อการจัดงานในระดับมาก  
( x =4.28)  ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากตามล าดับดังนี้ ความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ ( x =4.41)  ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัยและ
เจ้าหน้าที ่( x =4.39)  ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ( x =4.33)  รูปแบบการจัดนิทรรศการมี
ความสวยงาม เหมาะสม ( x =4.29)  ภาพรวมของผลงาน ( x =4.25)  การน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์          
( x =4.25)  เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ( x =4.16)   
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ตำรำงท่ี 3  แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร  
      ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555 
 

ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดนิทรรศกำร 
ระดับควำมพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความสวยงาม เหมาะสม 34.0 61.0 5.0 - - 100 4.29 มาก 
2. เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 31.5 53.0 15.5 - - 100 4.16 มาก 
3. ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 39.5 54.5 6.0 - - 100 4.22 มาก 
4. ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ 46.0 47.5 6.5 - - 100 4.40 มาก 
5. การน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์ 40.5 44.5 15.5 - - 100 4.29 มาก 
6. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ 46.5 48.0 5.5 - - 100 4.37 มาก 
7. ภาพรวมของผลงาน 36.5 52.0 11.5 - - 100 4.25 มาก 

รวม 39.2 51.5 9.3 - - 100 4.28 มำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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 1.3 ผลสัมฤทธิ์ของงำน 

   ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 
2555 ได้เพ่ิมโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้ผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร จากผลงานวิจัย 
ผลงานต้นแบบและสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของมทร.พระนคร กับหน่วยงานภายนอกในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และต่อยอดงานวิจัย ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ และได้
บันทึกเทปรายการโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยสัมภาษณ์
นักวิจัยถึงผลงานที่น าไปจัดแสดงทั้งสี่ผลงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 1.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

      1.4.1 สรุป 
      การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
ประจ าปี 2555 ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ 
ไบเทค บางนา สรุปได้ดังนี้ 
      1) จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จ านวน 4 ผลงาน 
      2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน จ านวน 200 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมชมงาน มี
ความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.28) 
      3) ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 
2555 ได้เพ่ิมโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้ผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร จากผลงานวิจัย 
ผลงานต้นแบบและสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของมทร.พระนคร กับหน่วยงานภายนอกในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และต่อยอดงานวิจัย ให้สามารถน าไปประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ และได้
บันทึกเทปรายการโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยสัมภาษณ์
นักวิจัยถึงผลงานที่น าไปจัดแสดงทั้งสี่ผลงาน 
      1.4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดนิทรรศการ 
      ผู้เข้าชมงานสอบถามข้อมูลและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ มีความต้องการให้มีการจ าหน่าย
สินค้าท่ีน าไปจัดแสดง  
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกำรจัดนิทรรศกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงำน “วันนักประดิษฐ์” 
       ประจ ำปี 2556  
 1.1 จัดแสดงผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์  
 การจัดนิทรรศการ งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2556 มีผลงานจัดแสดง จ านวน 20 เรื่อง 
ประกอบไปด้วยผลงาน ทั้งหมด 4 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11 เรื่อง               
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 เรื่อง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4 เรื่อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 3 เรื่อง และสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 เรื่อง 
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน 
 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
1 แครกเกอร์เสรมิสาหร่ายผ า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานทิพย์  ผดงุศิลป์ 

นายวชิรพงศ์           เยาว์ฤทธิกร 
นางสาวพลอยไพลิน  สิทธิสาร 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

2 ขนมมาชเมลโลวเ์สริมคะนา้ผง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานทิพย์  ผดงุศิลป์ 
นางสาวรัตติยา        เข็มทอง 
นางสาวกัลยา          เงางาม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

3 ขนมเกลียวแป้งข้าวสังข์หยดพัทลงุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานทิพย์  ผดงุศิลป์  
ว่าท่ีร้อยตรีจักราวุธ    ภู่เสม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

4 ขนมปังแซนวิชเพื่อสุขภาพ อาจารย์เจตนิพัทธ์     บุณยสวัสดิ ์
นายเชฏฐ์ภูชิชย์        เถกิงศักดิ์ 
นายอาทิตย์             โมระนิธิสวสัดิ์ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

5 มัฟฟินเสรมิกากบทีรูท ว่าท่ีร้อยตรีจักราวุธ    ภู่เสม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

6 การประดิษฐ์บายศรีอีสานจ าลองจากซองบะหมี ่
กึ่งส าเร็จรูป 

อาจารยส์ุกัญญา       จันทกุล 
นายวุฒิชัย              พรหมมณี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

7 การประดิษฐ์โคมแขวนไทยจากเมล็ดกระถิน อาจารย์ปิยะธิดา       สหีะวัฒนกุล 
นายชาตรี               สุขพัฒน์ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

8 การประดิษฐ์กระเช้าของขวัญจากถุงพลาสติก อาจารย์ปิยะธิดา       สหีะวัฒนกุล 
นางสาวกรองกาญจน์  แตงเหล็ก 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

9 การประดิษฐ์พานพุ่มจากกาบหมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภริัติ  โสฬศ 
นายธีรพันธ์              คงขันธ์ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

10 การพัฒนาผลิตภณัฑด์อกไม้จันทรจ์ากตอซังข้าว อาจารย์อารยะ          ไทยเที่ยง 
นางสาวเสาวลักษณ์    รอดแสง 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

11 การพัฒนาบรรจุภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจาก 

เส้นใยกล้วยส าหรับบรรจุภณัฑ์อาหารส าเร็จรูป 

รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระยา้ 
อาจารย์ชมพูนุช          เผื่อนพิภพ 
อาจารย์ดวงกมล         ตั้งสถิตพร 
นางสาวอัชชา             ศิริพันธุ์ 
นางสาวประพาฬภรณ์   ธีรมงคล 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

12 เรือด าน้ าต้นแบบเพื่อการส ารวจ ดร.ณัฐพงศ์               พันธุนะ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน 
 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
13 การออกแบบเครื่องประดับจากด้ายปัก อาจารย์กัญญุมา  ญาณวิโรจน์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ   
คล้ายจ้อย 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

14 การออกแบบเครื่องนุ่งห่ม เพื่อการพัฒนารูปแบบสินค้า
พื้นเมือง กรณีศึกษา : ผ้าจกไทยวน จังหวัดราชบุร ี

อาจารย์จรัสพิมพ์  วังเย็น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

15 การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่อง
แจ๊คการ์ด (Jacquard) เพื่อพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชน 

เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   
อริยะเครือ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

16 ศึกษาวิถีวัฒนธรรมอนุรักษ์และพฒันาผ้าชนเผ่าสู ่
เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา : ผ้าทอกะเหรี่ยง  
จังหวัดภาคเหนือ 

อาจารย์พจนา      นูมหันต ์
 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

17 ศึกษากระบวนการและรูปแบบของเสื่อกกเพื่อพัฒนาสู่การ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์แนวศลิปะรว่มสมัย 

อาจารย์ยุวดี        พรธาราพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

18 การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์หัตถกรรม  
กรณีศึกษา : เฟอร์นิเจอร์จากหวายเทียม 

อาจารย์มยุรี         เรืองสมบัต ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

19 การพัฒนากากอุตสาหกรรมเหลือทิ้งของโรงงานผลิต
กระดาษช าระสู่การสร้างสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์เพื่อใช้ใน
ชุมชน 

อาจารย์ธานี         สุคนธะชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

20 การสร้างมูลค่าเพิ่มน้ าตาลมะพร้าวของชุมชน
สมุทรสงคราม เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุามาศ   
พีรพัชระ 
ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ ์
นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รวม 20  ผลงำน นักวิจัย  35 คน 5  หน่วยงำน 
 
ตำรำงท่ี 2 ชื่อผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และเจ้าของผลงานที่สาธิตภายในงาน 

ล ำดับ ชื่อผลงำน ชื่อหน่วยงำน วันที่สำธิต 
1 การสร้างมูลค่าเพิ่มน้ าตาลมะพร้าวของชุมชนสมุทรสงคราม เพื่อ

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 กุมภาพันธ์ 2556 

2 การประดิษฐ์บายศรีอีสานจ าลองจากซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรปู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 3 กุมภาพันธ์ 2556 
3 การพัฒนาผลิตภณัฑด์อกไม้จันทรจ์ากตอซังข้าว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 4 กุมภาพันธ์ 2556 
4 การประดิษฐ์โคมแขวนไทยจากเมล็ดกระถิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 5 กุมภาพันธ์ 2556 

รวม 4 ผลงำน 2 หน่วยงำน 4 วัน 
 
 1.2 กำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมชมงานต่อการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 400 คน แบ่งออกเป็น ผู้เข้าชมงาน 364 คน และกรรมการ
ด าเนินงาน 36 คน ได้ผลดังนี้ 
  1.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ 58.7 เป็นชายคิดเป็นร้อยละ 41.3  ผู้เข้าชมงาน 
ที่ช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี มีจ านวนมากที่สุด 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
สถำนภำพ 
ผู้เข้าชมงาน 
กรรมการด าเนินงาน 

รวม 

 
364 
36 
400 

 
91.0 
9.0 
100 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

รวม 

 
235 
165 
400 

 
58.7 
41.3 
100 

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

รวม 

 
121 
166 
46 
35 
32 
400 

 
30.3 
41.5 
11.5 
8.7 
8.0 
100 

 
  1.2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดงาน 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจต่อการจัดงานในระดับมาก            
ทั้งในภาพรวม ( x =4.30) หรือ ร้อยละ 86.00 และรายข้อโดยมีความพึงพอใจในระดับมากตามล าดับดังนี้ 
ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ( x =4.39) ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัยและ
เจ้าหน้าที่ ( x =4.38) ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ ( x =4.36) ภาพรวมของ
ผลงาน ( x =4.35) รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความสวยงาม เหมาะสม ( x =4.28) การน าความรู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ ( x =4.20) เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ( x =4.19)                 
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ตำรำงท่ี 3  แสดงค่าร้อยและและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร  
      ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2556 
 

ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดนิทรรศกำร 
ระดับควำมพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความสวยงาม เหมาะสม 3.5 65.0 31.5 - - 100 4.28 มาก 
2. เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 13.0 54.8 32.2 - - 100 4.19 มาก 
3. ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4.5 52.3 43.3 - - 100 4.39 มาก 
4. ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ 3.2 55.3 41.5 - - 100 4.38 มาก 
5. การน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์ 13.8 52.5 33.7 - - 100 4.20 มาก 
6. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ 5.0 54.3 40.7 - - 100 4.36 มาก 
7. ภาพรวมของผลงาน 5.8 53.5 40.7 - - 100 4.35 มาก 

รวม 6.9 55.4 37.7 - - 100 4.30 มำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
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 1.3 ผลสัมฤทธิ์ของงำน 

      ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2556 ได้เพ่ิมโอกาส
ในการส่งเสริมและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และเกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและให้ก าลังใจแก่นักประดิษฐ์ และน าผลงานของนักประดิษฐ์ออก
เผยแพร่ เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
      ผลงานเรื่องการออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ๊คการ์ด (Jacquard) เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ ได้รับรางวัล Special Prize คัดเลือกโดยส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และได้บันทึกเทปรายการโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
โดยสัมภาษณ์นักวิจัยถึงผลงานที่น าไปจัดแสดง  

 1.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

      1.4.1 สรุป 
      การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2556 
ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  
สรุปได้ดังนี้ 
      1) จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จ านวน 20 ผลงาน 
      2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน จ านวน 400 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมชมงาน มี
ความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.30) หรือร้อยละ 86.00 
      3) ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน  “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2556               
ไดส้่งเสริมและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
      ผลงานเรื่อง การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ๊คการ์ด (Jacquard) 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ ได้รับรางวัล Special Prize คัดเลือกโดยส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และได้บันทึกเทปรายการโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย
สัมภาษณ์นักวิจัยถึงผลงานที่น าไปจัดแสดง   
      1.4.2 อุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ 
      - ผู้เข้าชมงานต้องการให้มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่น าไปสาธิต และสอบถามสถานที่การ
จ าหน่ายสินค้า 
      - การประสานงานมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ดังนั้นการเข้าร่วมจัดแสดงผลงานครั้งต่อไป
หน่วยงานผู้จัดและผู้เข้าร่วม ควรเพ่ิมจ านวนครั้งของการจัดประชุมเป็น 2 ช่วง คือช่วงการรวบรวมข้อมูล 
การตรวจสอบข้อมูล และช่วงการเตรียมการจัดงานจริง เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน 
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กิจกรรมที่ 3 กำรจัดแสดงผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ในงำน “มหกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
                แห่งชำติ ประจ ำปี 2556” 
 
 2.1 จัดแสดงผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์  
 การจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2556”                  
มีผลงานจัดแสดง จ านวน 26 เรื่อง ประกอบไปด้วย ผลงานทั้งหมด 5 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ คณะ                  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 เรื่อง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14 เรื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
3 เรื่อง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 เรื่อง และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 4 เรื่อง 
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน  
 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยช่ือนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
1 เครื่องรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติด้วยระบบตรวจจับความชื้น

ของดิน 
นายสนธยา      บัวบาน  
นายสุเทพ        แตงพรม 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

2 ชุดจ าลองระบบแสดงต าแหน่งที่ว่างที่จอดรถภายใน
อาคาร 

นายจิรนัฐ        แก้วบุตรา  
นายดาวรุ่ง       สุวรรณไตร 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 

3 เรือส ารวจระดับร่องน้ าโดยใช้โซนาร ์ นายศิวกานต์    ศรีวารี และคณะ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
4 วิทยุสื่อสารควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณไ์ฟฟ้าด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร ์
นายวิระวัฒน์   อินทรสาม 
นายทวนทอง   ทานะสิงห์ 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

5 ทอดมันเปลือกแตงโมแช่แข็ง อาจารย์เกศรินทร์    เพ็ชรรัตน์            
และคณะ 

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์

 
6 การพัฒนาลูกอมสมุนไพรไทยฟ้ืนบ้าน : ลดการอักเสบ

และดบักลิ่นปาก 
อาจารย์เกศรินทร์    เพ็ชรรัตน์           
และคณะ 

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์

7 การพัฒนาผลิตภณัฑ์กล้วยไม้ป่าไทยจากโสนหางไก่
กรณีศึกษา อ. พระนครศรีอยุธยา 

อาจารย์ปิยะธิดา     สีหะวัฒนกุล  
และคณะ 

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์

 
8 การตกแต่งชุดล าลองสตรีโดยใช้เทคนิคการพับริบบิ้น นางสาวสุดารัตน์     ปรุโปร่ง  

นางสาวพลอย        พึ่งนุ่ม 
คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์

9 การตกแต่งชุดล าลองเด็กหญิงด้วยเศษผ้า นางสาวรัตนาพร       เลิศเชิงเชาวศักดิ์ 
นางสาวสุภัทรา      เป้พุฒ      

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์

 
10 การออกแบบชุดท างานสตรีด้วยเทคนิคการตัดต่อจาก

เศษผ้าเพื่อสร้างตราสินคา้ 
นางสาวกัญจนพร  สะอาดโอชฐ์  
นางสาวกาญดา    แสงทองล้วน 

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์

11 การออกแบบกระเป๋าสะพายวัยรุ่นด้วยเทคนคิการตัดปะผ้า
และเศษหนัง 

นางสาวธัญชนก      ปันเพชร  
นางสาวอารีลักษณ์   คชวงษ ์

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์

12 การประยุกตล์วดลาย opart เพื่อตกแต่งกางเกงยีนส์
ส าหรับผู้ชายไทยรูปรา่งอ้วน 

นางสาวชลดา        ศรีใจ  
นางสาวเบญจมาศ   เหาะกลุ 

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์

13 การออกแบบลายพิมพโ์ดยใช้เทคนิคดิจิตอลปริ้นท์บน
ชุดปาร์ตีส้ตร ี

นางสาวอลงกรณ์    ส่งบุญ   
นายปริญ             เกตุพรมราช 

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์

14 การออกแบบกระเปา๋สตรีรูปแบบ 4 in 1 นางสาวขจีพรรณ ศิรสิมบตัิยืนยง  
นายศักดา         ศรีผา 

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์
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ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน  
 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยช่ือนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
15 การออกแบบลวดลายแอบสแตรกบนชุดราตรดี้วย

เทคนิคฮีทเพรสทรานเฟอร ์
นายฐิติพงษ์       กิมเอง  
นางสาวปวีวัฒน์  รอดรักษา 

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์

16 ไอศกรีมโยเกริ์ตเสรมิว่านหางจระเข้ (Yogurt Ice 
cream added Aloe Vera) 

นายวสันต์         บุญฤทธิ์เดช   
นายศุภกิจ         หงษ์ทอง       

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์

17 ทัศนคติของผู้ให้บริการการจดัเลีย้งรูปแบบบุฟเฟต์ 
โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเตล็กรุ๊ป 

นางสาวเกศกัญญา ไอศเดช                 
นายจิรศักดิ์         เพ็ญส าราญ 

คณะเทคโนโลย ี
  คหกรรมศาสตร ์     

18 ศึกษาพฤติกรรมผู้บรโิภคทีม่ีต่อการให้บริการของ
พนักงานกรณีศึกษา : ร้านอาหารซิซซ์เล่อร์สาขา 
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน 

นางสาวสุดารัตน์   มั่งมี  
นางสาวอุไรพร     นามโคตร 

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์

 
19 เครื่องกดเชิงกลลมแบบเวลาจริงส าหรับจ าแนก 

พันธุ์ข้าว 
ดร.ไพศาล          การถาง คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
20 ศักยภาพของเปลือกมังคุด ราชีนีของผลไม้ไทย ผศ.สังเวย           เสวกวิหาร ี คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
21 สารออกฤทธ์ิต้านเช้ือมาลาเรียจากมะพอก ผศ.อุดมเดชา       พลเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
22 การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากเส้นใยผกัตบชวา 

สู่เชิงพาณิชย ์
อาจารยส์ัมภาษณ์  สุวรรณคีร ี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

และออกแบบแฟช่ัน 
23 โครงการออกแบบเตาชีวมวลส าหรับผู้ประกอบการ

ขนมไทย 
นายวิทยา           เขียวทอง   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ 
24 โครงการออกแบบโซฟายาวเพื่อการพักผ่อนและ 

ท ากิจกรรมดนตรบี าบัดส าหรับหญิงตั้งครรภ ์
นายอภิชัย           จันทร์ด า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ 
25 โครงการศึกษาและออกแบบบรรจภุัณฑ์จากเปลือก 

ถั่วลิสงกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไวน ์
นายเบญจพล        ศรีสันติสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ 
26 โครงการศึกษาและพัฒนากระดาษจากผักตบชวา 

สู่การสร้างสรรค์เปน็บรรจภุัณฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์ผา้ 
ร้านงามจั๊ดนัก ตลาดน้ าคลองลดัมะยม 

นางสาวนันทภัค     พัฒธวี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

รวม 26 ผลงำน นักวิจัย  38   คน 5 หน่วยงำน 
 
 2.2 การประเมินความพึงพอใจ 
 ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมชมงานต่อการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 215 คน แบ่งออกเป็น ผู้เข้าชมงาน 197 คน และกรรมการ
ด าเนินงาน 18 คน ได้ผลดังนี้ 
  2.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ 69.8  เป็นชายคิดเป็นร้อยละ 30.2                    
ผู้เข้าชมงานที่ช่วงอายุระหว่าง 21–30 ปี มีจ านวนมากที่สุด 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
สถำนภำพ 
ผู้เข้าชมงาน 
กรรมการด าเนินงาน 

รวม 

 
197 
18 
215 

 
91.6 
8.4 
100 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

รวม 

 
150 
65 
450 

 
69.8 
30.2 
100 

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

รวม 

 
18 
70 
36 
39 
52 
215 

 
8.4 
32.6 
16.7 
18.1 
24.2 
100 

 
  2.2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดงาน 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจต่อการจัดงานในระดับมาก           
( x =4.43)  ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากตามล าดับดังนี้ ภาพรวมของผลงาน 
( x =4.53) ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ( x =4.46) เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์                
( x =4.46) ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ( x =4.40) รูปแบบการจัดนิทรรศการมี
ความสวยงาม เหมาะสม ( x =4.39)  ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ ( x =4.36)  
การน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์ ( x =4.34) 
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ตำรำงท่ี 3  แสดงค่ำร้อยละและค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจต่อกำรจัดนิทรรศกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร ในงำนมหกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
            แห่งชำติ ประจ ำปี 2556 
 

ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดนิทรรศกำร 
ระดับควำมพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความสวยงาม เหมาะสม 52.6 34.0 13.4 - - 100 4.39 มาก 
2. เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 56.7 32.4 10.9 - - 100 4.45 มาก 

3. ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 57.9 30.4 11.7 - - 100 4.40 มาก 

4. ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ 45.1 43.3 11.6 - - 100 4.33 มาก 

5. การน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์ 50.2 37.7 12.1 - - 100 4.38 มาก 

6. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ 48.8 46.0 5.1 - - 100 4.43 มาก 

7. ภาพรวมของผลงาน 63.7 25.6 10.7 - - 100 4.62 มาก 

รวม 375 249.4 75.5 - - 100 4.43 มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
6 
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 2.3 ผลสัมฤทธิ์ของงำน 

 ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เป็นการสร้างประโยชน์ เผยแพร่ผลงาน และเพ่ือเพ่ิม
โอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร ผลงานที่จัด
แสดงนั้นได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลงานมีความหลากหลายในด้าน
ประโยชน์ใช้สอย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ผู้เข้าชมงานสนใจในกระบวนการกระดาษและเส้นใย
ผักตบชวา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยไม้ป่าไทยจากโสนหางไก่ โดยการจัดแสดงผลงานในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานของอาจารย์ นักวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยสู่สังคมมากยิ่งข้ึน 

 2.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

  2.4.1 สรุป 
  การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2556 ระหว่างวันที่ 6-21 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม                
ไบเทค บางนา สรุปได้ดังนี้ 
  1) จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จ านวน 26 ผลงาน 
  2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน จ านวน 215 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมชมงาน 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.53) 
  3) ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เป็นการสร้างประโยชน์ เผยแพร่ผลงาน และ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร 
ผลงานที่จัดแสดงนั้นได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลงานมีความหลากหลายใน
ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ผู้เข้าชมงานสนใจในกระบวนการกระดาษและ
เส้นใยผักตบชวา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยไม้ป่าไทยจากโสนหางไก่ โดยการจัดแสดงผลงานในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานของอาจารย์ นักวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยสู่สังคมมากยิ่งข้ึน 
 
  2.4.2 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการจัดนิทรรศการ 
  - ผู้เข้าชมงานสอบถามข้อมูลของการทดลองและการสร้างผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก  
  - ผู้เข้าชมงานมีความต้องการให้จ าหน่ายสินค้าที่น าไปจัดแสดง และสอบถามถึงการจัด
อบรมท าผลิตภัณฑ์  
  - ผู้เข้าชมงานเสนอแนะให้จัดท าเอกสารแสดงรายละเอียดของผลงานที่จัดแสดงเพ่ือให้
เยาวชนที่เข้าร่วมงานได้เก็บข้อมูลไว้ศึกษา 
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กิจกรรมที่ 4 กำรจัดแสดงผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ในงำน กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยแห่งชำติ 2556   
                (Thailand Research 2013) 

 3.1 จัดแสดงผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
 การจัดนิทรรศการในงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” ประจ าปี 2556 (Thailand Research 
Expo 2013) มีผลงานจัดแสดง จ านวน 14 เรื่อง ประกอบไปด้วย ผลงานทั้งหมด 4 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  3 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 เรื่อง คณะศิลปศาสตร์  2 เรื่อง                     
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4 เรื่อง และสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 เรื่อง   
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
1. การปรับปรุงคุณภาพและการยืดอายุการ

เก็บรักษาผักและผลไม้แกะสลัก 
ผศ.จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

2. การพัฒนาสบู่ส าหรับใช้ในงานแกะสลัก
แทนผักและผลไม้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
งานหัตถกรรมไทย 

ผศ.จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

3. เรือด าน้ าเพ่ือการส ารวจ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4. วัสดุคอมโพสิทเส้นใยธรรมชาติกับงาน
ก่อสร้างไทย 
 

อาจารย์นิโรจน์ เงินพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5. ดินซิเมนต์กับวัสดุเถ้าท้ิง อาจารย์นิโรจน์ เงินพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

6. ผนังคอนกรีตจากเส้นใยธรรมชาติ อาจารย์นิโรจน์ เงินพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. วิเคราะห์ภาพสะท้อนแนวคิดทางสังคมที่

ปรากฏในบทเพลง : ศึกษางานเพลงของ
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย  
 

ผศ.อ านาจ เอ่ียมส าอางค์ 
 

คณะศิลปศาสตร์ 

8. วิถีชีวิตและความม่ันคงทางอาหารใต้ ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท ์ คณะศิลปศาสตร์ 
 

9. การออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็น
ด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติของ
กลุ่มน้ ามอญแจ้ซ้อน         
       

ผศ.วาสนา  ช้างม่วง 
  

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดชื่อผลงานวิจัย และเจ้าของผลงาน 

 
ตำรำงท่ี 2 ชื่อผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และเจ้าของผลงานที่สาธิตภายในงาน 

ล ำดับ ชื่อผลงำน ชื่อหน่วยงำน วันที่สำธิต 
1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมเผือกหอมที่บกพร่องจากการปลูกของ

ชุมชนอ าเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเพื่อใช้ประโยชน์      
เชิงพาณิชย์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 23-25 สิงหาคม 2556 

2 การปรับปรุงคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผักและ
ผลไม้แกะสลัก 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 23-25 สิงหาคม 2556 

3 การพัฒนาสบู่ส าหรับใช้ในงานแกะสลักแทนผักและผลไม้
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้งานหัตถกรรมไทย 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 23-25 สิงหาคม 2556 

4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอเส้นใยผักตบชวา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

26 สิงหาคม 2556 

รวม 4 ผลงำน 3 หน่วยงำน 5 วัน 
 
 3.2 การประเมินความพึงพอใจ 
 ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมชมงานต่อการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 247 คน แบ่งออกเป็น ผู้เข้าชมงาน 200 คน และกรรมการ
ด าเนินงาน 47 คน ได้ผลดังนี้ 
  3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ 68.0  เป็นชายคิดเป็นร้อยละ 32.0  ผู้เข้า 
ชมงานที่ช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี มีจ านวนมากที่สุด 

ล ำดับ ชื่อผลงำน รำยชื่อนักวิจัย ชื่อหน่วยงำน 
10. การออกแบบเครื่องประดับจากด้ายปัก อาจารย์กัญญุมา  ญาณวิโรจน์ 

  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ออกแบบแฟชั่น 

11. การประยุกต์เทคนิคการปักเพ่ือออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

ผศ.จรูญ   คล้ายจ้อย 
  

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

12. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอเส้นใย
ผักตบชวา 

อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี 
อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

13. การสร้างมูลค่าเพ่ิมเผือกหอมที่บกพร่อง
จากการปลูกของชุมชนอ าเภอ          
บ้านหมอจังหวัดสระบุรีเพ่ือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ 
อาจารย์สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง 
นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์                    

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รวม 13 ผลงำน นักวิจัย 13 คน 5 หน่วยงำน 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
สถำนภำพ 
ผู้เข้าชมงาน 
กรรมการด าเนินงาน 

รวม 

 
200 
47 
247 

 
81.0 
19.0 
100 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

รวม 

 
168 
79 
247 

 
68.0 
32.0 
100 

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

รวม 

 
22 
77 
53 
37 
58 
247 

 
8.9 
31.2 
21.5 
15.0 
23.5 
100 

 
 
  3.2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดงาน 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจต่อการจัดงานในระดับมาก             
( x =4.42)  ทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากตามล าดับดังนี้ ภาพรวมของผลงาน 
( x =4.53) เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์  ( x =4.46)  ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์           
( x =4.46) ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ( x =4.40) รูปแบบการจัดนิทรรศการ  
มีความสวยงาม เหมาะสม ( x =4.39) การน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์ ( x =4.36)  ความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ ( x =4.34)   
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ตำรำงท่ี 3  แสดงค่าร้อยและและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของ มทร.พระนคร ในงานการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556  
      (Thailand Research Expo 2013) 
 

ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดนิทรรศกำร 
ระดับควำมพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความสวยงาม เหมาะสม 52.6 34.0 13.4 - - 100 4.39 มาก 
2. เนื้อหาสาระงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 56.7 32.4 10.9 - - 100 4.46 มาก 

3. ผลิตภัณฑ์ (ของจริง) งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 57.9 30.4 11.7 - - 100 4.46 มาก 

4. ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ 54.3 31.2 14.6 - - 100 4.40 มาก 

5. การน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์ 54.3 27.1 18.6 - - 100 4.36 มาก 

6. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ 48.6 37.2 14.2 - - 100 4.34 มาก 

7. ภาพรวมของผลงาน 65.6 21.5 13.0 - - 100 4.53 มาก 

รวม 390 213.8 96.4 - - 100 4.42 มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
1 
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 3.3 ผลสัมฤทธิ์ของงำน 
      ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมเผือกหอมที่บกพร่องจากการปลูกของชุมชนอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีเพ่ือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ขนมเปี๊ยะ บัวหิมะแป้งเผือก เผือกกรอบทรงเครื่อง และเมี่ยงเผือกเสวย ผู้เข้าชมงาน
ทั่วไปให้ความสนใจและต้องการให้นักวิจัยน าผลงานที่ได้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยี น าผลิตภัณฑ์ที่ได้มา
จ าหน่ายในงานด้วย เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างอาชีพให้กับชุมชน ในส่วนของผลงานวิจัย เรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอเส้นใยผักตบชวา (การวิจัยและพัฒนาเคหะสิ่งทอและผ้าผืนด้วยเทคโนโลยีฟอกย้อม
ตกแต่งส าเร็จรูป) ผู้เข้าชมงานมีความสนใจ ผลิตภัณฑ์จากแปรรูปจากผักตบชวา เช่น โซฟา จากผักตบชวา 
สร้อยคอ โคมไฟ และกล่องกระดาษจากผักตบชวาเดโคพาจ เพ่ือเป็นการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรมและการ
จัดงานครั้งนี้ยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัย สู่สาธารณชน มากยิ่งขึ้น รวมถึงผล
งาวิจัยของนักนักวิจัย ทุกคณะที่ได้น าผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการ และในการจัดงานครั้งนี้ยังได้รับโล่
รางวัลขอบคุณมหาวิทยาลัย จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อีกด้วย  

 3.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

      3.4.1 สรุป 
      การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” 
ประจ าปี 2556 (Thailand Research Expo 2013) ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุม
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
      1) จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จ านวน 14 ผลงาน 
      2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน จ านวน 247 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมชมงาน มี
ความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.42) 
      3) ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมเผือกหอมที่บกพร่องจากการปลูกของชุมชน อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพ่ือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์จากเผือก การสาธิตท าขนมจากแป้งเผือก สามารถน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีรสชาติ อร่อย และแปลกตา ท าให้เป็นที่ถูกใจผู้ที่เข้ามาชมงานอย่างมาก ผู้เข้าชมงานทั่วไป
ต้องการให้น าผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างอาชีพให้กับชุมชน ในส่วนของ
ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอเส้นใยผักตบชวาซางเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลาย ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรม  รวมไปถึงการ
ปรับปรุงคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้แกะสลัก การสาธิตแกะสลักผักผลไม้ และ              
การพัฒนาสบู่ส าหรับใช้ในงานแกะสลักแทนผักและผลไม้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้งานหัตถกรรมไทย ก็ได้รับ
ความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจ านวนมาก การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงานของ
มหาวิทยาลัย สู่สาธารณชน มากยิ่งขึ้น รวมถึงผลงาวิจัยของนักนักวิจัย ทุกคณะที่ได้น าผลงานมาจัดแสดง
นิทรรศการ และในการจัดงานครั้งนี้ยังได้รับโล่รางวัลขอบคุณมหาวิทยาลัย จากส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ในงานการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2556 (Thailand Research Expo 2013) 
ในครั้งนี ้ เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานของอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยสู่สังคมมากยิ่งข้ึน 
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      3.4.2 ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการจัดนิทรรศการ 
      - ผู้เข้าชมงานได้สอบถามข้อมูล ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใน
เชิงลึก ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ าบูธนั้นไม่สามารถให้ข้อมูลในเชิงลึกได้  
      - ผู้เข้าชมงานมีความต้องการเอกสารข้อมูลของงานวิจัยเพ่ือน ากลับไปศึกษา 
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