ผู้บริหาร
COMMANDER

I

สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีภารกิจหลักในการสร้างงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตและการบริการ
ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ โดยมียุทธศาสตร์มุ่งเน้นการทำ�วิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในสาขาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งมียุทธศาสตร์ขยายการให้บริการวิชาการและวิชาชีพโดย
เน้นการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
ในช่วง พ.ศ. 2552-2553 มหาวิทยาลัยได้สร้างผลงานทั้งในด้านการวิจัย การให้
บริการวิชาการ และคลินิกเทคโนโลยีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการยืนยันถึง
ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะตอบสนองภารกิจดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของผลการ
ดำ�เนินงานที่สำ�คัญในด้านต่างๆตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้
ดิฉันขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่สนับสนุนการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยและ
ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถมาโดยตลอด และขอให้รวมกันเป็น
พลังที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยต่อไป

รองศาสตราจารย์ดวงสุดา  เตโชติรส
อธิการบดี

II

สารจากรองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรากำ�ลังก้าวเข้าสูส่ งั คม Creative Economy อันเป็นสังคมแห่งความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ความรูแ้ ละนวัตกรรมต่างๆ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ดังกล่าวให้มีคุณภาพและมีคุณค่าย่อมต้อง
เกิดจากการคิดอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนโดยอาศัยกระบวนของการวิจัยนั่นเอง
มหาวิทยาลัย   นอกจากจะมีบทบาทหลักในการจัดการศึกษาแล้ว ยังมีหน้าที่สร้าง
เสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี    รวมถึงการนำ�องค์ความรู้ไปถ่ายทอดในรูปของการให้
บริการวิชาการแก่สังคม   เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน    ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยง
ชุมชนกับมหาวิทยาลัยให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลและการส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน
ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารงานวิจัยและบริการวิชาการมทร.พระนคร ซึ่ง
รวบรวมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  และการบริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยในปี 2552-2553 ฉบับนี  ้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานและผูส้ นใจได้เป็นอย่างดี  และ
ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่เป็นกำ�ลังใจให้มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัย   และให้บริการ
วิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมตลอดไป  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชลี    อุปภัย
รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ

III

สารจากผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานดำ�เนินงานและบริหารจัดการงานวิจัยและ
บริการทางวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง
การสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การ
ผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศรวมทั้งการให้บริการ
งานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่
การแข่งขัน สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ
ในการดำ�เนินงานดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารเพื่อ
รองรับการทำ�งานวิจัย การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
เชิงพาณิชย์ รวมทั้งการบริการสังคม อาทิ กลุ่มบริหารงานวิจัย กลุ่มบริการเทคโนโลยี คลินิก
เทคโนโลยี และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
รายงานประจำ�ปี 2552-2553  ฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลงบประมาณวิจัยที่ได้รับการ
จัดสรรจากงบประมาณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยประจำ�ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  
จำ�นวน  59 โครงการ งบประมาณ 8,439,600บาท โครงการบริการสังคมจำ�นวน 64 โครงการ
งบประมาณ 6,196,400 บาท คลินิกเทคโนโลยีจำ�นวน 10 โครงการ งบประมาณ 2,326,000
บาท ผลงานวิจัยประจำ�ปี 2552 50 ผลงาน ผลงานบริการสังคม 52 ผลงาน  ผลงานคลินิก
เทคโนโลยี 13 ผลงาน โดยผลงานดังกล่าวได้เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสชู่ มุ ชนเป้าหมาย ใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย
เฉพาะการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร. พระนคร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา  พีรพัชระ
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

IV

มหาวิทยาลัยชั้นนำ�แห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคุณค่าสู่สากล

V

ทำ�เนียบผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รศ.ดวงสุดา เตโชติรส

อธิการบดี

ผศ.วลัย หุตะโกวิท

รองอธิการบดี
ด้านการคลังและทรัพย์สิน

ผศ.ฉัตรชัย เธียรหิรัญ

รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนากายภาพ

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง
รองอธิการบดีด้านบริหารและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
ผู้ช่วยอธิการบดี

VI

นายอดิศักดิ์ โตเลิศมงคล

รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา
ศิษย์เก่า และชุมชนสัมพันธ์

ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
รองอธิการบดีด้านวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมนึก แก้ววิไล
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.นุชลี อุปภัย

รองอธิการบดี
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.บุษรา สร้อยระย้า
รองอธิการบดีด้านวางแผน
และพัฒนาคุณภาพ

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
ผู้ช่วยอธิการบดี
และผู้อำ�นวยการกองกลาง

ผศ.ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ
ผู้ช่วยอธิการบดี

บทนำ�

VII

บทนำ�
การบริหารจัดการงานวิจัยและบริการสังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร
โดย ผศ.จุฑา พีรพัชระ
นับจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มกราคม 2548 ทำ�ให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขยายตัวเป็น 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหนึ่งในสมาชิกทั้ง 9 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภายใต้การนำ�ของท่านอธิการบดี รศ.ดวงสุดา  เตโชติรส ก้าวสู่การปรับตัวเพื่อสานต่อภารกิจการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้คำ�ขวัญ “มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ” มหาวิทยาลัยยึดมั่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เป็นผู้นำ�การจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากลบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำ�เนินการเพื่อตอบสนองภารกิจด้านการวิจัยและบริการสังคม
สถาบันวิจยั และพัฒนา เป็นหน่วยงานดำ�เนินงานและบริหารจัดการงานวิจยั และงานบริการสังคมบนพืน้ ฐานของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการดำ�เนินงานที่มีคุณภาพแบบมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เริ่มดำ�เนินการตามโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ ต่อมาเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จึงได้มี
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีสำ�นักงานตั้งอยู่ที่
สำ�นักงานอธิการบดีชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์

พันธกิจ

1. กำ�หนดแนวทาง นโยบาย และการประสานงานการทำ�วิจัยและบริการสังคม ให้เป็นไปตามนโยบาย
   และทิศทางของมหาวิทยาลัย
2. บริหารงบประมาณและติดตามผลการดำ�เนินงานโครงการวิจัยและบริการสังคม
3. บริหารและพัฒนางานวิจัยของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและบริการสังคม
5. สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
6. ประสานงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยและงานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยแก่สังคม
7. เป็นศูนย์กลางรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อสนเทศการวิจัยและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยแก่
   หน่วยงานภายนอก
8. สร้างเครือข่ายการทำ�งานวิจัยและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การสร้างนักวิจัยที่มีศักยภาพ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จากฐานเทคโนโลยีที่เป็นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์จากผลผลิตงานวิจัยในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
4. ยุทธศาสตร์การสร้างผลงานบริการสังคม ที่ตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างรายได้  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังคงก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานวิจัยและบริการสังคมที่มี
คุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งภาคชุมชน ประชาชนและอุตสาหกรรม ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ ผลิตภาพ และ
นำ�ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
VIII
VII

ผลงานด้านงานวิจัย

IX

ผลงานด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2549 – 2552)
			

X

ผลงาน

ผลการดำ�เนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา

1. การทำ�วิจัย
      ให้การส่งเสริม สนับสนุนการทำ�งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม โดยจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี งบประมาณเงิน
ผลประโยชน์ และกระตุ้นให้มีการแสวงหาแหล่งทุนจากหน่วย
งานภายนอก เพื่อสร้างศักยภาพในการทำ�วิจัยของบุคลากร
ในสังกัด

ผลงานด้านโครงการวิจัย  งบประมาณวิจัย  และนักวิจัย
ระหว่างปี 2549 - 2552
1.  โครงการวิจัย
        ปี  2549      
17   โครงการ
        ปี  2550     
63    โครงการ
        ปี  2551     
84     โครงการ
        ปี  2552     
73     โครงการ
2.   งบประมาณวิจัย
        ปี  2549         3,928,160   
บาท
        ปี  2550       
9,389,410   
บาท
        ปี  2551     
12,833,640    บาท
        ปี  2552     
10,535,200    บาท
3.   นักวิจัย
        ปี  2549         48       คน
        ปี  2550     
108     คน
        ปี  2551     
127     คน
        ปี  2552     
176     คน

2. การเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.1  การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ
      ให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย  4  ช่องทาง  คือ การ
จัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก  การตีพิมพ์เผยแพร่
บทความในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ   การนำ�
เสนอผลงานในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติ และการเผยแพร่ผ่านระบบการจัดการศึกษาทาง
ไกลผ่านดาวเทียมในรายการ “ราชมงคลพระนคร กับ   งาน
วิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ”

ปี  2549  เผยแพร่ผลงานวิจัย          27   
           นักวิจัยร่วมโครงการ       51   
ปี  2550  เผยแพร่ผลงานวิจัย       101    
           นักวิจัยร่วมโครงการ      98    
ปี  2551  เผยแพร่ผลงานวิจัย       110    
           นักวิจัยร่วมโครงการ      91    
ปี 2552   ผยแพร่ผลงานวิจัย       88   
           นักวิจัยร่วมโครงการ      108    
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2.2  การจัดทำ�วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
    
จัดทำ�วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็น
วารสารที่เป็นไปตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ ประกอบด้วย
บทความพิเศษ  บทความวิจัย  และบทความวิชาการ

3. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
          ภายใต้โครงการวิจยั สัญจร ต้นกล้าวิจยั มทร.พระนคร
และโครงการ “อบรมเชิงปฎิบตั กิ ารเพือ่ สร้างนักวิจยั มืออาชีพ

4. การสร้างเครือข่ายการวิจัย
    
เป็นการสร้างเครือข่าย การทำ�วิจัย การเผยแพร่
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและการ
ประชาสัมพันธ์

5. การสร้างระบบการติดตามผลการดำ�เนินงานวิจัย
    
สร้างระบบการติดตามผลภายในมหาวิทยาลัยและ
ร่วมมือกับสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( วช. )

ผลการดำ�เนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา
จัดทำ�วารสารระดับชาติ จำ�นวน 4  ฉบับ
-  ฉบับปฐมฤกษ์ (เดือนพฤษภาคม  2550)
   จำ�นวน   14  บทความ
-  ปีที่ 1 ฉบับที่  2      (เดือนกันยายน 2550)
   จำ�นวน   10   บทความ
-  ปีที่ 2 ฉบับที่  1      (เดือนมีนาคม 2551)
   จำ�นวน   12   บทความ
-  ปีที่ 2 ฉบับที่  2      (เดือนกันยายน 2551)
   จำ�นวน   13   บทความ
-  ปีที่ 3 ฉบับที่  1      (เดือนมีนาคม 2552)
   จำ�นวน   11   บทความ
-  ปีที่ 3 ฉบับที่  2      (เดือนกันยายน 2552)
   จำ�นวน   10   บทความ
ให้การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการ
ผลิตผลงานวิจัย ดังนี้
-  ปี  2549  
ดำ�เนินการ       1     โครงการ
  
อบรมนักวิจัย         77     คน
-  ปี  2550    ดำ�เนินการ       3     โครงการ
  
อบรมนักวิจัย       177     คน
-  ปี  2551    ดำ�เนินการ       3     โครงการ
อบรมนักวิจัย       324     คน
-  ปี  2552    ดำ�เนินการ       3     โครงการ
อบรมนักวิจัย       164     คน
ดำ�เนินการสร้างเครือข่าย  7  เครือข่าย
ปี  2549  
- เครือข่ายราชมงคล  9  แห่ง
- เครือข่ายสำ�นักเทคโนโลยี 107 แห่ง
ปี  2550  
- เครือข่ายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
ปี  2551  
- เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง
ปี  2552            -  เครือข่ายวิจยั ประชาชืน่ ( กรุงเทพตะวันตก )
                    - เครือข่ายวิจัยชุมชน
- เครือข่ายหน่วยเพาะบ่มรัฐวิสาหกิจ 65 แห่ง
ดำ�เนินการมาตั้งแต่  ปี  2549  -  ปัจจุบันใน 4 ช่องทาง ดังนี้
- รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยรายไตรมาส
- รายงานผ่านทางโครงการ “วิจัยสัญจร” และรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
- การติดตามผลผ่านระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ ( NRPM )
- การประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย รายโครงการของหน่วย
งานภาครัฐระดับกรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี
ตามมติคณะรัฐมนตรี
XI
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ผลการดำ�เนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา

6. จัดตั้งศูนย์รองรับการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
6.1 คลินิกเทคโนโลยี
       เป็นการนำ�ผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม เผยแพร่ และ
ถ่ายทอดสู่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และภาคอุตสาหกรรม บริหาร
งานในรูปแบบของ คลินิกเทคโนโลยีส่วนกลาง และศูนย์คลินิก
เทคโนโลยี 5 ศูนย์ ประจำ�อยู่ตามพื้นที่ ของวิทยาเขตเดิม โดย
ได้รับงบประมาณ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2549  ได้รับการสนับสนุน จำ�นวน  6 โครงการ
งบประมาณ 1,786,500 บาท   ผู้รับบริการ 2,017  คน
ปี 2550  ได้รับการสนับสนุน  จำ�นวน  12  โครงการ  
งบประมาณ 2,622,000  บาท
-  ให้คำ�ปรึกษาและบริการข้อมูล และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ผู้รับบริการ  1,749  คน
-  ผู้รับบริการ พึงพอใจต่อโครงการร้อยละ  85.21
-  มีการนำ�ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  65.56  
ปี  2551  ได้รับการสนับสนุน  จำ�นวน  13  โครงการ  
งบประมาณ  2,288,220  บาท  
-  ให้คำ�ปรึกษาและบริการข้อมูล  และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ผู้รับบริการ  2,523  คน
-  ผู้รับบริการพึงพอใจต่อโครงการ  ร้อยละ  89.48  
-  มีการนำ�ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  74.21
ปี  2552  ได้รับการสนับสนุน จำ�นวน  12  โครงการ  
งบประมาณ  2,354,500  บาท  ผู้รับบริการ 1,080  คน

6.2  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
      เป็นการจัดตั้งศูนย์ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากผล
งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และการสร้างผู้ประกอบการใหม่ จาก
ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคลากร
ภายนอก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา

จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในปีแรกคือ ปี  2550  โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก  สำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา   ( สกอ. )  จำ�นวน  3,000,000  บาท  และปี  
2551  จำ�นวน 2,000,000  บาท     ซึ่งสามารถ พัฒนางาน
ต่อไปนี้
-  บ่มเพาะผู้ประกอบการในระดับ Start up Company 2
บริษัท Incubatee 3 ราย และ Pre – Incubatee 5 ราย
-  จัดกิจกรรมการฝึกอบรมทางธุรกิจมีนักศึกษา ศิษย์เก่า
บุคลากร บุคลากรภายนอกเข้าร่วมจำ�นวน 483 คน
-  มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ รวม 7 แห่ง
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7. การพัฒนางานวิจัยสถาบัน
   เป็นการสนับสนุนให้บคุ ลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
สร้างผลงานวิจัยสถาบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

8. การสร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่หน่วยงานและนักวิจัย
    เป็นการดำ�เนินงานการสร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่หน่วยงาน
และนักวิจัย ที่ดำ�เนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำ�เนินงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา
-  ปี  2550   จำ�นวน              19      โครงการ
                    งบประมาณ    1,000,000     บาท
-  ปี  2551   จำ�นวน              18    โครงการ
                    งบประมาณ      1,200,000     บาท
-  ปี  2552   จำ�นวน              23    โครงการ
                    งบประมาณ        745,000      บาท
ปี  2551  มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและนักวิจัยดังนี้
-  นักวิจัยดีเด่น  3  ราย
-  หน่วยงานดีเด่น  6 หน่วยงาน
ปี 2552 มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและนักวิจัยดังนี้
-  นักวิจัยดีเด่น  3  ราย
-  นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น  3 ราย
-  หน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยดีเด่น 3 คณะ คือ
1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

9. งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
ปี 2551 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ  จำ�นวน  
   ให้การสนับสนุนการทำ�วิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รวม 3  ผลงาน
ทั้งการส่งเสริมให้นำ�ผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการต่าง ๆ   ปี  2552  ผลงานนวัตกรรม ได้รับรางวัลระดับชาติ  จำ�นวน  
1 ผลงาน
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* ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งบประมาณวิจัยจำ�แนกตามประเภทงบประมาณ และหน่วยงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2552
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10,000,000

10,535,200

9,387,410

8,000,000

งบประมาณวิจัย

6,000,000
4,000,000

3,928,160

2,000,000
ป 2549

XVIII

ป 2550

ป 2551

ป 2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จำ�นวนนักวิจัยจำ�แนกตามหน่วยงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2552

ลำ�ดับที่

หน่วยงาน

จำ�นวนนักวิจัย ( คน )
2549

2550

2551

2552

1

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม

3

8

12

12

2

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

19

23

29

36

3

คณะเทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชน

-

1

9

9

4

คณะบริหารธุรกิจ

2

9

16

15

5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

9

7

10

6

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1

16

13

13

7

คณะศิลปศาสตร์

1

16

12

13

8

คณะอุตสาหกรรมสิง่ ทอและออกแบบแฟชัน่

22

21

18

17

9

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

-

2

5

11

10

สำ�นักงานอธิการบดี

-

-

3

25

11

สถาบันวิจยั และพัฒนา

-

3

3

3

12

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

-

8

13

สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-

-

-

4

รวม

48

108

127

อาจารย์ประจำ� / บุคลากรสายสนับสนุน

-

520

ร้อยละของนักวิจยั ต่ออาจารย์ประจำ� / บุคลากรสายสนับสนุน

-

20.77

วิชาการ

สนับสนุน

527

562

587

24.1

21.71

9.20

122

54

XIX

ภาพรวมจำ�นวนนักวิจัย จำ�แนกตามปีงบประมาณ
176
176

200
200
150
150

108
108

100
100

ป 2549
ป 2549

ป 2550
ป 2550

ป 2551
ป 2551

200
200

100
100

-

XX

ป 2552
ป 2552

176
176

150
150

50
50

ป 2549
ป 2549
ป 2550
ป 2550
ป 2551
ป 2551
ป 2552
ป 2552

48
48

50
50
-

127
127

108
108

127
127

นักวิจัย
นักวิจัย

48
48

ป 2549
ป 2549

ป 2550
ป 2550

ป 2551
ป 2551

ป 2552
ป 2552

XXI

1

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมสิง่ ทอและออกแบบแฟชัน่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สำ�นักงานอธิการบดี

สถาบันวิจยั และพัฒนา

4

5

6

7

8

9

10

11

รวม

2

คณะเทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชน

3

27

2

0

0

14

0

0

0

6

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

2

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม

2

หน่วยงาน

1

ลำ�ดับ
ที่

1

51

3

0

4

10

0

11

0

0

0

22

2549

3

38

3

0

1

4

1

16

0

0

0

10

29

1

0

1

4

1

11

0

0

0

8

3

8

3

0

0

0

1

2

0

0

0

2

0

16

3

0

1

0

1

2

0

0

0

9

0

21

2

0

0

0

0

15

0

1

0

0

3

17

1

0

0

0

0

13

0

1

0

0

2

2550

34

7

0

1

4

1

13

0

0

0

5

3

4

36

2

0

2

6

1

10

1

0

0

10

9

101

15

0

2

8

3

46

0

1

0

17

9

98

7

0

4

10

3

36

1

1

0

27

29

2

2

0

1

0

12

0

0

1

6

5

22

2

2

0

1

0

7

0

0

0

7

3

23

0

12

0

1

1

0

2

5

0

0

2

19

0

1

0

2

2

0

2

6

1

1

4

26

2

1

0

0

0

20

0

0

1

1

1

22

1

1

0

0

0

14

0

0

2

3

1

2551

การเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

32

2

2

0

6

0

4

1

2

1

7

7

28

2

2

0

6

0

3

1

1

2

7

4

110

6

17

0

8

1

36

3

7

3

14

15

91

5

6

0

9

2

24

3

7

5

18

12

26

2

0

6

3

0

8

0

0

0

4

3

20

1

0

6

2

0

6

0

0

0

3

2

12

1

2

1

3

0

0

0

1

1

2

1

25

0

1

3

5

1

0

0

1

1

9

4

22

0

0

0

5

1

7

2

4

0

3

0

16

0

0

0

3

1

3

2

4

0

3

0

2552

2

28

9

0

0

0

2

2

0

0

0

13

2

47

6

0

0

0

2

1

0

0

0

36

6

88

12

2

7

11

3

17

2

5

1

22

8

100

2

1

9

10

4

10

2

5

1

51

ภาพรวมผลงานวิจัย ประจำ�ปี 2549 - 2551 มทร.พระนคร
จำ�นวนนักวิจัย ( คน )

หน่วยงาน

2550

2549
ผลงาน
(เรื่อง)

นักวิจัย
(คน)

ผลงาน
(เรื่อง)

นักวิจัย
(คน)

ผลงาน
(เรื่อง)

นักวิจัย
(คน)

27

51

101

98

110

91

88

80

20

2550 ผลงาน ( เรื่อง )

0

2550 นักวิจัย ( คน )
( เรื่อง )

( คน )

( เรื่อง )

( คน )

( เรื่อง )

( คน )

ผลงาน

นักวิจัย

ผลงาน

นักวิจัย

ผลงาน

นักวิจัย

2549

120
100
80
60
40
20
0

2550

2551 ผลงาน ( เรื่อง )
2551 นักวิจัย ( คน )

2551

98

101

110
91
ผลงานวิจัยที่เผยแพร

51
27
( เรื่อง )

( คน )

( เรื่อง )

( คน )

( เรื่อง )

( คน )

ผลงาน

นักวิจัย

ผลงาน

นักวิจัย

ผลงาน

นักวิจัย

2549
XXII

108

2549 นักวิจัย ( คน )

27

40

นักวิจัย
(คน)

2549 ผลงาน ( เรื่อง )

51

60

ผลงาน
(เรื่อง)

91

100

98

101

120

2552

110

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

2551

2550

2551

		

สารบัญ							

		

สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร					
สารจากรองอธิการบดีดา้ นวิจยั และบริการวิชาการ						
สารจากผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา						
ทำ�เนียบผูบ้ ริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร					
บทนำ�										
ผลงานด้านงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม ในรอบ 4 ปีทผ่ี า่ นมา ( ปี 2549 – 2552 )		
โครงการวิจยั ประจำ�ปี 2553								
โครงการคลินกิ เทคโนโลยีประจำ�ปี 2553							
ผลงานวิจยั ประจำ�ปี 2552								
ผลงานบริการสังคมประจำ�ปี 2552							
ผลงานคลินกิ เทคโนโลยีประจำ�ปี 2552							
ภาคผนวก										
ผลงานวิจยั ประจำ�ปี 2552								
ผลงานบริการสังคมประจำ�ปี 2552							
ผลงานคลินกิ เทคโนโลยีประจำ�ปี 2552							
ผลงานการพัฒนาบุคลากรวิจยั ประจำ�ปี 2552						
ผลงานศูนย์บม่ เพาะธุรกิจประจำ�ปี 2552							

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

S

หน้า
II
III
IV
V
VII
IX

1
32
34
41
46
50
51
74
97
107
115

XXIII

โครงการวิจัยประจำ�ปี 2553
งบประมาณ 8,439,600 บาท

XXIV

โครงการวิจัยประจำ�ปี 2553
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)
4

3

จำ�นวน
นักวิจัย
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวทาง
สั ง คมของนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณทิต(หลักสูตร 5 ปี)
2.การประเมินผลหลักสูตรประกาศ
นียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม   มทร. พระนคร
3.การออกแบบและสร้างระบบปฎิบตั ิ
การทางไกลสำ�หรับนักศึกษาสาขา
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4.ปัญหาและการใช้นวัตกรรมการเรียน
การสอนของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

2

35,000

2

100,000

2

120,000

5

35,000

1.ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะ
เทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.การเปรียบเทียบกระบวนการทำ�งาน
ของผูจ้ ดั การสินค้าเสือ้ ผ้าในการผลิต
เสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์และเสื้อผ้า
อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
3.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้จัดการสินค้าเสื้อผ้าในอุตสาหกรรม
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

5

29,000

4

25,000

4

25,000

ชื่อแผนงาน/โครงการ

1

โครงการวิจัยประจำ�ปี 2553
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

คณะบริหารธุรกิจ

2

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)
7

11

ชื่อแผนงาน/โครงการ

จำ�นวน
นักวิจัย
(คน)

1.พฤติกรรมการเปิดรับและระดับการ
รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ของเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
2.การเปิดรับสื่อและพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการงด
สู บ บุ ห รี่ ข อ ง ก ลุ่ ม วั ย รุ่ น ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร
3.ทัศนคติของกลุ่มผู้รับสารในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลต่ อ
โครงการเพื่อสังคมของหน่วยงานที่
มีการใช้ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร
4.การศึกษาภาพลักษณ์ของคณะ
เทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครในทัศนะ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร
5.การถ่ายทอดแนวความคิดและ
ความเชื่ อ ผ่ า นการใช้ ก ารภาพถ่ า ย
ตกแต่งบ้านกรณีศกึ ษาบ้านบางสะแก
6.ความคาดหวังของประชาชนต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององศ์กร
ธุรกิจ
7.การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของการ
เรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สำ �
คั ญ คณะเทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พระนคร

1

1.การวิจัยและพัฒนากิจกรรมการ
อ่านข่าวธุรกิจโดยใช้วิธีการสะท้อน
การปฏิ บั ติ แ ละการค้ นคว้ า ภายใน
กลุ่มสำ�หรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ
2.การสร้างตัวแบบวัดการประหยัด
พลังงานเชื้อเพลิงของผู้ใช้รถยนต์ ใน
จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
117,000                 

2

50,000

1

50,000

2

50,000

1

30,000

1

50,000

2

30,000

1

380,000             

1

40,000

										
โครงการวิจัยประจำ�ปี 2553
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้
หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจ

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)

ชื่อแผนงาน/โครงการ
3.การประเมินผลการจัดความรู้ของ  
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4.การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท
ไทยเครื่องสนาม 2525 จำ�กัด  
5.การพัฒนาโปรแกรมระบบจอง
ห้องเรียนของคณะบริหารธุรกิจผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
6.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตอบ
สนองอุปทานข้าวนาปรังของเกษตรกร
ในเขตลุม่ น้�ำ เจ้าพระยา
7.การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
กรณี ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยระหว่าง
ปี พ.ศ. 2549 – 2551
8.ทัศนะของนักศึกษาต่อการนำ�แนว
คิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการ ดำ�เนินชีวิตกรณีศึกษา: คณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร”   
9.การศึกษาประสิทธิภาพการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ตามพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10.การศึกษาระบบบัญชีของกองทุน
หมู่บ้าน กรณีศึกษา อ.อุทุมพรพิสัย            
จ.ศรีสะเกษ
11.การพัฒนาการอ่านข่าวธุรกิจโดย
ใช้ น วั ต กรรมที่ บู ร ณาการวิ ธี ก าร
สะท้ อ นการปฏิ บั ติ แ ละการค้ นคว้ า
ภายในกลุ่ ม สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พระนคร

จำ�นวน
นักวิจัย
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1

20,000

1

20,000

1

20,000

2

40,000

1

40,000

1

20,000

1

20,000

1

40,000

1

20,000

3

โครงการวิจัยประจำ�ปี 2553
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

4

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)
6

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1.ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
และช่วงเวลาสืบพันธุ์ของพืชวงศ์
Podostemaceac ในอำ�เภอนาแห้ว
จังหวัดเลย ทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย
2. การประยุกต์ใช้ต้นแบบเบย์สำ�หรับ
วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งของการถอน
รายวิชาแคลคูลัส 2 สำ�หรับวิศวกร
ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พระนครวิทยาเขตพระนครเหนือ
3.ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีต่อการจัดการศึกษาขอ
งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          
พระนคร
4.การพัฒนารูปแบบการสอนวิชา
การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงธุรกิจเชิงสถิติ
แบบบูรณาการเชิงเนื้อหาเพื่อส่งเสริม
ทักษะการเชื่อมโยงเรื่องการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ ระดับปริญญาตรี
5.ชุดทดลองสนามไฟฟ้าจากขั้วตัว
นำ�ไฟฟ้า
6.พฤติกรรมความไม่ซอ่ื สัตย์ทางวิชาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลพระนครราชมงคลพระนคร

จำ�นวน
นักวิจัย
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2

380,000                 

3

50,000                   

1

25,000

1

35,000

1

28,000

1

30,000

										
โครงการวิจัยประจำ�ปี 2553
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้
หน่วยงาน
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)
3

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1.เปรียบเทียบค่าการหดตัวของพลาสติก
(Shrinkage) ที่กำ�หนดจากผู้ผลิต กับ
การฉีกชิ้นทดสอบมาตรฐาน ASTM
D955 Standard Test Method
2.การสร้างและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปี 2553
     2.1 การสร้างและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
วิชากระบวนการผลิต บทที่ 5-8
     2.2 การสร้างและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
วิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมบทที่ 1-4
    2.3 การสร้างและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
วิชากลศาสตร์วัสดุ บทที่ 3-6
   2.4 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการ
ปฏิบัติงานกัดเฟืองตรง การปฏิบัติ
งานไสการปฏิบัติงานเครื่องกัดและ
การปฏิบัติงานเครื่องเจาะ
   2.5 การสร้างและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
วิ ช าการวิ เคราะห์ ร ะบบไฟฟ้ า กำ� ลั ง
บทที่ 3-6
   2.6 การสร้างและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
การปรั บ ตั้ ง เครื่ อ งฉี ด พลาสติ ก และ
การบำ�รุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. เครือข่ายตรวจจับไร้สายอัตราต่ำ�
เพื่อใช้เตือนภัยน้ำ�ท่วม

จำ�นวน
นักวิจัย
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2

150,000                 

6

300,000                 

2

199,500

5

โครงการวิจัยประจำ�ปี 2553
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
หน่วยงาน

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)

คณะศิลปศาสตร์

4

คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น

6

2

ชื่อแผนงาน/โครงการ

จำ�นวน
นักวิจัย
(คน)

1.สภาพวิถีและความต้องการทาง
สังคมของกลุ่มคนจนเมือง
2.ผลการสอดแทรกจริยธรรมในการ
สอนภาษาไทยโดยใช้เพลงไทยและ
ธรรมะเป็นสื่อ
3.การศึกษาปัญหาและรูปแบบการ
จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
4.การรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1

1.การพัฒนาสารข้นจากแป้งกลอย
เพื่อใช้ในงานด้านสิ่งทอ
2. การบำ�บัดน้ำ�เสียจากกระบวนการ
ฟอกย้อมด้วยเทคนิคโฟโตแคตตา
ไลติคร่วมกับกระบวนการดูดซับ

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
136,500                

1

26,600

2

25,400

2

27,000

2

68,000

2

70,000

										
โครงการวิจัยประจำ�ปี 2553
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้
หน่วยงาน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

กองนโยบาย                     
และแผน

รวม

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)
3

2

จำ�นวน
นักวิจัย
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.พลวัตการปรับตัวของประเพณีทำ�
บุญทอดกฐิน
2.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจิตสำ�นึก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พระนคร
3.การสกัดฤทธิ์ต้านมาลาเรียและ
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของมะพอก

1

142,500

1

50,000

1

100,000

1.ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับระบบความปลอดภัย
ในการทำ�งานก่อสร้างประเภทอาคาร

2

2.วิจัยสถาบัน

13

ชื่อแผนงาน/โครงการ

120

45
รวมผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู้

120

150,000                 
1,000,000
1,283,500

3,116,000
4,399,500

7

โครงการวิจัยประจำ�ปี 2553
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
หน่วยงาน

8

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)

ชื่อแผนงาน/โครงการ

จำ�นวน
นักวิจัย
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์จาก
เถ้าแกลบและเถ้าชานอ้อย
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าฝ้าย
อินทรีย์เพื่อเด็กทารก

3

605,000                

4

305,600

1

1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ�สลัดชนิด
ข้นจากเต้าหู้เพื่อสุขภาพ

4

170,000

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

2

1.พลังงานเชือ้ เพลิงอัดแท่งจากเปลือก
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
2.การสร้างเครื่องมือวัดความแกร่ง
ของเมล็ดข้าวสารในระดับห้องปฏิบตั กิ าร
สำ � หรั บ คั ด แยกสายพั น ธ์ุ แ ละบอก
ความแกร่งของเนื้อข้าว ด้วยวิธีการ
ใช้แรงดันจากสูญญากาศ

4

180,000                 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

6

1.การวิเคราะห์ระบบอุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้าของไทย : กรณี
ศึ ก ษาการวางแผนและควบคุ ม
การผลิ ต โดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยสิ นค้ า
ขาดมือในช่วงเวลาที่มีจำ�กัด
2.การวางแผนการผลิตรวมเพื่อหา
ปริมาณการผลิตเหมาะที่สุดภายใต้
ปริ ม าณความต้ อ งการสิ น ค้ า ที่ ไ ม่
แน่นอน:กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารสัตว์
3.เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟ                   
โรบัสต้า
4.พัฒนาและสร้างเครื่องปิ้งหมูสะเต๊ะ
กึ่งอัตโนมัติ
5.พัฒนากระบวนการผลิตผงโลหะ
จากเศษซิเมนต์ทังสเตนคาร์ไบด์กลับ
คืนมาใช้ใหม่
6.การศึกษาความหยาบผิวมีอิทธิพล
ต่อการวัดค่าความแข็ง

2

100,000                 

2

100,000

2

140,000

1

25,000                   

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

3

คณะเทคโนโลยี  
คหกรรมศาสตร์

200,000

5

1,140,000

5

142,500

										
โครงการวิจัยประจำ�ปี 2553
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
หน่วยงาน

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)

ชื่อแผนงาน/โครงการ

จำ�นวน
นักวิจัย
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.การทอผ้าขิดลายไทยเพื่อออกแบบ
และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2.การพัฒนาเครื่องทอผักตบชวา

2

1

1.การออกแบบสือ่ การเรียนรูท้ างศิลปะ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์
สำ�หรับเด็กพิการทางสมอง

5

290,000        

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

1

1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของ
ชุ ม ชนจั ง หวั ด เพชรบุ รี สู่ ก ารรั บ รอง
มาตรฐาน

3

400,000              

รวม

14

คณะอุตสาหกรรม
สิง่ ทอและออกแบบ
แฟชัน่

2

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

รวมทั้งสิ้น

59

62,000

42
รวมผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

380,000                 

2,695,600

1,344,500

42

4,040,100

162

8,439,600

9

โครงการบริการสังคมประจำ�ปี 2553
งบประมาณ 6,196,400 บาท

10

โครงการบริการสังคมประจำ�ปี 2553

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)
5

5

3

ชื่อแผนงาน/โครงการ

จำ�นวน
ผู้รับ
บริการ

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.การฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3
2.การอบรมเทคนิคการสร้างและนำ�
เสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Power
point
3.การอบรมแก่ชุมชนเรื่อง การถ่าย
ภาพนิ่งเพื่อนำ�เสนอผลงานวิชาการ
4.การอบรมเรื่อง การสอนตาม
แนวใหม่
5.การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการ
บำ�รุงรถยนต์เพือ่ การประหยัดพลังงาน
และการใช้งานอย่างปลอดภัย

30

60,000

40

50,000

40

32,000

40

27,000

30

91,920

1.การต่อยอดการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.การเปิดโลกอาชีพด้านเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน
3.การอบรมเพือ่ สร้างผูป้ ระกอบการ
รุ่นใหม่
4.การเสริมความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส
5.การถ่ายทอดองค์ความรู้งานบริการ
วิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์สู่สากล

100

250,000

100

250,000

100

200,000

100

250,000

500

50,000

1. การฝึกอบรม “การผลิตรายการ
โทรทัศน์เบื้องต้น”
2. การฝึกอบรม “Animation เบือ้ งต้น”
3. การฝึกอบรม “อินเตอร์เน็ต
สำ�หรับผู้สูงอายุ”

25

40,000

25
25

30,000
40,000
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โครงการบริการสังคมประจำ�ปี 2553

หน่วยงาน

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)

คณะบริหารธุรกิจ

7

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

12

4

4

7

ชื่อแผนงาน/โครงการ

จำ�นวน
ผู้รับ
บริการ

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
สัญจรสู่เยาวชนภาคใต้
2.การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารใช้คอมพิวเตอร์
สัญจรสูเ่ ยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.การเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด
เพื่อชุมชน
4.การจัดการกับธุรกิจชุมชน
5.ค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อ
ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
6.การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
สำ�หรับชุมชนนางเลิ้ง
7 การฝึกอบรมปฏิบตั กิ ารเยาวชน เรือ่ ง             
One  Person  One  Website  (OPOW)

50

110,000

50

110,000

30

100,000

60
30

150,000
102,800

25

25,000

25

25,000

1.การบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารทำ�เว็บเพจ
2.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
คอมพิ ว เตอร์ เบื้อ งต้ น สำ � หรั บ บุ ค คล
ทัว่ ไป
3.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้
โปรแกรมสำ�เร็จรูปในงานวิจัย”
4.การอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์
ถวายความรู้สำ�หรับพระภิกษุสงฆ์

50

45,000

50

45,000

1.การอบรมการเขียนแบบเบื้องต้น
2.การบำ�รุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ภายในอาคารสำ�นักงาน
3.การอบรมงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
4.เทคนิคในการใช้จดหมายอิเล็ก
ทรอนิกส์อีเมล์แบบสมัยใหม่
(Technique E-mail)

30
39

60,000
100,000

30
30

100,000
39,600

1.การเสริมสร้างภาษาวันละนิดเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย
2.การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยว สำ�หรับผู้ให้บริการรถ
สาธารณะ

30

20,000

30

25,000

45

60,500

44

60,000

โครงการบริการสังคมประจำ�ปี 2553

หน่วยงาน

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)

คณะศิลปศาสตร์

คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

6

2

ชื่อแผนงาน/โครงการ

จำ�นวน
ผู้รับ
บริการ

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3.การอบรมเพือ่ เสริมสร้างรายได้แก่ชมุ ชน
4.การเผยแพร่กีฬาสู่ชุมชน
5.การลีลาศเพื่อสุขภาพ
6.การเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชนบท
7.การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์

30
30
20
50
30

10,000
12,000
12,000
20,000
5,000

1.การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้วยโอกาส
2.การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
3.การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคน
ดีสู่สังคม
4.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐาน
5.การฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ
6.การฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

200

515,700

130

300,000

200

500,000

200

350,000

1.ศิลปะบำ�บัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
2.การฝึกอบรมวิชาชีพด้านการออกแบบ
วิชาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

100

50

10,000

50

10,000

60

180,000
80,000
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โครงการบริการสังคมประจำ�ปี 2553

หน่วยงาน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

14

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)
21

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1.การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือ
ช่วยเหลือคนพิการ (ข้อต่อส่วนขา)
2.การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยี
การวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
3.การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารโปรแกรมช่วย
การออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Wizard)
4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวัด
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมืวัด
3 มิติ (CMM)
5.การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร การออกแบบ
แม่พิมพ์ผลิตขวด PET
6.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการออกแบบ
เขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วย
คอมพิวเตอร์ (CAD)
7.การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการออกแบบ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น  
8.การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร การซ่อม
เครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน
9.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ระบบ
การควบคุมเครือ่ งจักรเชิงตัวเลข (CNC)
10.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพื้นฐาน
การเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืน
สายพานคลับปลิง
11.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ�                    
บรรจุภัณฑ์และการตลาดชุมชน
12.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เชิงพาณิชย์
13.การถ่ายทอดเทคโนโลยีสง่ิ ประดิษฐ์
สำ�หรับผลผลิตทางการเกษตร
14.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย ขนุน
มันสำ�ปะหลัง
15.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กระดาษจากต้นกล้วย

จำ�นวน
ผู้รับ
บริการ

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100

400,000

25

53,300

25

62,000

25

59,000

25

58,000

25

45,000

25

58,000

25

54,000

25

35,000

25

45,000

40

95,000

40

95,000

40

101,000

40

95,000

40

95,000

โครงการบริการสังคมประจำ�ปี 2553

หน่วยงาน

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)

ชื่อแผนงาน/โครงการ
16.การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร การผลิต
ชิ้ น ส่ ว นด้ ว ยโปรแกรมช่ ว ยการผลิ ต
(CAM)
17.การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร“การออกแบบ
แม่พิมพ์เป่าขวดพลาสติก
18.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแม่พมิ พ์ฉดี พลาสติกด้วย
Hot Runner
19.การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยี
การตัดเชื่อมโลหะและการเลือกใช้
เครื่องมือตัด
20.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้นในงานดูแลรักษา
เครื่องจักร
21.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าสำ�หรับอุต
สาหกรรม

รวม

64

จำ�นวน
ผู้รับ
บริการ

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

25

65,000

25

58,000

40

40,000

25

38,000

25

38,000

25

53,500

3,643

5,624,400

572,000
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โครงการคลินิกเทคโนโลยี
สนับสนุนงบประมาณโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม งานคลินิกเทคโนโลยี
คลินิกเทคโนโลยี คือกลไกความร่วมมือในการนำ�ผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และภาค
อุตสาหกรรม โดยดำ�เนินการตั้งแต่ปี 2547 ในรูปแบบของเครือข่าย   คลินิกเทคโนโลยีของสำ�นักส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบัน บริหารงานในรูปแบบโครงสร้างที่มีอธิการบดีดวงสุดา  เตโชติรส
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้อำ�นวยการ แยกออกเป็น 5 ศูนย์ กระจายอยู่ตามพื้นที่วิทยาเขตเดิม มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
หน่วยงานประสานงานในภาพรวม
ผลการดำ�เนินงาน ปี 2548-2552
1.ให้คำ�ปรึกษา บริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน จำ�นวน 10,486 คน
2.ผู้รับบริการร้อยละ 87.61 พึงพอใจต่อโครงการ หรือพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38
3.ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำ�ผลการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 67.32  โดยใช้ประโยชน์ในชุมชน พัฒนา
อาชีพเดิม สร้างอาชีพใหม่ในครอบครัว และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
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บทบาทการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนของ มทร.พระนคร
งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม

องค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร

ชุมชน / อุตสาหกรรม
• ผลิตภาพองค์กร
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
• เพิ่มคุณภาพชีวิต

1
งานบริการวิชาการและวิจัย
(9)

4
ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ
(1)

ชุมชน/
อุตสาหกรรม

2
กลุ่มบริการ
เทคโนโลยี
(1)

มหาวิทยาลัย
• ผลปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ
  ก.พ.ร. สกอ. สมศ.
• ศักยภาพในการผลิต
บัณฑิต
/ วิจัย / บริการสังคม
•  การยอมรับของสังคม

3
คลินิกเทคโนโลยี
(5)

• กลุ่มเป้าหมาย
• ความพึงพอใจ
• ความรู้ความเข้าใจ
• การนำ�ไปใช้ประโยชน์

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน : กรณีคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร
งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์
/ นวัตกรรม

เทคโนโลยี
ที่พร้อมถ่ายทอด
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คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร
• ศูนย์ฯ โชติเวช
• ศูนย์ฯ ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
• ศูนย์ฯ พณิชยการพระนคร
• ศูนย์ฯ พระนครเหนือ
• ศูนย์ฯ สวพ.

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2548-2552
• โครงการ 52 โครงการ
• งบประมาณ 12,629,320 บาท
• ผู้รับบริการ 12,954 คน
• ความพึงพอใจร้อยละ 87.35
• การนำ�ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ
69.89

ผลลัพธ์
• เรื่องเล่าความสำ�เร็จ
(Success Story)
• โครงการตัวอย่างปี 2552
• ตัวแทน อสวท. ภาคกลาง
• กรรมการดำ�เนินงานภาค
ประชาชน
• ผู้ประเมินโครงการ อสวท.

แผนภูมิการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อธิการบดี
(รศ.ดวงสุดา เตโชติรส)

รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
(ผศ. ดร.นุชลี อุปภัย)
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ผศ.จุฑา พีรพัชระ)
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร
(ผศ.อุดมวิชช์ พลเยี่ยม)

รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิจัย
(ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์)

รองผู้อำ�นวยฝ่ายบริการเทคโนโลยี
(อาจารย์พงษ์ศักดิ์ จตุรนาคากุล)

หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการสถาบัน
(นางสุจินดา รังสิกรรพุม)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
(น.ส.สุพัตรา ศรีนิปกานนท์)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย
(น.ส.อรอุมา มุ่งเจียกกลาง)

หัวหน้ากลุ่มบริการเทคโนโลยี
(นายสุนทร คำ�พินิจ)

บุคลากร
(น.ส.รุ่งรัตน์ ทองคำ�)
(น.ส.รุจิรา จันทร์สุวรรณ
(น.ส.บุบผา ยาโน)
(น.ส.กัญญารัตน์ พ่วงแสง)
(น.ส.อารีย์ ชาวบ้านใหม่)
(น.ส.อรวรรณ มุกนนท์)

บุคลากร
(น.ส.ภุมภา มั่นวิชาชัย)
(น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร)
(น.ส.แสงแข สพันธุพงศ์)
(น.ส.เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน)
(น.ส.ชมภู่ บริหาร)

บุคลากร
(นายสุนทร คำ�พินิจ)
(น.ส.พัชรา หนูเรืองงาม)
(น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ)
(นายวรสิทธิ์ สุขบรรเทิง)
(นายแจ๊ค ชุ่มอินทร์)
(นายธนาณัติ ปิจดี)
(นายปฏิวัติ จูมคอม)
(นายปิยะพันธ์ บำ�เรอจิตร)
(นายณัฐภูมิ ยกชม)
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โครงสร้างการบริหารคลินิกเทคโนโลยี
รศ.ดวงสุดา  เตโชติรส
(อธิการบดี)
ผู้อำ�นวยการคลินิกเทคโนโลยี
ผศ.ฉัตรชัย  เธียรหิรัญ
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
รองผู้อำ�นวยการคลินิกเทคโนโลยี
ผศ.จุฑา  พีรพัชระ
(ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี
    ผศ.บุษรา  สร้อยระย้า
          ผู้จัดการศูนย์การคลินิกเทคโนโลยี
      
    โชติเวช

     ผศ.ภูวพัสส์  เอกตาแสง           
ผู้จัดการศูนย์การคลินิกเทคโนโลยี
        ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

     อ.สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี
          ผู้ประสานงาน
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     ผศ.วัลลภ  ภูผา
           ผู้จัดการศูนย์การคลินิกเทคโนโลยี
            พระนครเหนือ

         ผศ.วัชระ  โพธิสรณ์
                ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท์
      ผู้จัดการศูนย์การคลินิกเทคโนโลยี             ผู้จัดการศูนย์การคลินิกเทคโนโลยี
               พณิชยการพระนคร
                         สถาบันวิจัยและพัฒนา

             อ.กุลิสรา  ยงยิ่งประเสริฐ
                         อ.อังคณา  แวซอเหาะ
ผู้ประสานงาน

               อ.ลักขณา  จาตกานนท์
      อ.น้อมจิตต์  สุธีบุตร                  
           ผู้ประสานงาน

     
    น.ส.ชนิดา  ประจักษ์จิตร
              น.ส.กมลทิพย์  แย้มวิชา
ผู้ประสานงาน

                อ.สมเกียรติ  ทองแก้ว
       อ. รัชดาศักดิ์ ชูเพ็งคำ�     
                  ผู้ประสานงาน

โครงสร้างการบริหาร ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวพัสส์ เอกตาแสง
ผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาพรรณ ยุเหล็ก
รองผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
ผู้ประสานงาน
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
517 ถนนนครสวรรค์  แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท์ 0 2629 9153-7  โทรสาร  0 2282 3718
เว็บไซต์  http://www.itfd.rmutp.ac.th
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โครงสร้างการบริหาร ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์   สุทธิมิตร
ผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ  โสฬศ
     รองผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

นางสาววิไล  สุทธิจิตรทิวา
ผู้ประสานงาน

นางสาวบุษยมาลี  ถนนทิพย์
ผู้ประสานงาน

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช   คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท์ 0 2281 9231-4  ต่อ 2104-2105  โทรสาร  0 2282 4490
เว็บไซต์ http://www.hec.rmutp.ac.th
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โครงสร้างการบริหาร ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวัชชะ โพธิสรณ์
ผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร

นางสาวกุลิสรา ยงยิ่งประเสริฐ
ผู้ประสานงาน

นางสาวอังคณา แวซอเหาะ
ผู้ประสานงาน

คลินิกเทคโนโลยีศูนย์พณิชยการพระนคร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
86 ถนนพิษณุโลก  แขวงจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท์ 0 2282 9002 -  ต่อ 1113   โทรสาร  0 2281 1843, 0 2281 0093
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โครงสร้างการบริหาร ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ ภูผา
ผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ

นายสมเกียรติ ทองแก้ว
ผู้ประสานงาน

คลินิกเทคโนโลยี พระนครเหนือ
1381 ถ. พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 02-9132424 ต่อ 150, 151, 181                                                                                      
เว็บไซต์ http://www.eng.rmutp.ac.th
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นายรัชดาศักดิ์ สุเพ็งคำ�
ผู้ประสานงาน

โครงสร้างการบริหาร ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตาจารย์จุฑา  พีรพัชระ
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร

ผู้ช่วยศาสตาจารย์จุฑา  พีรพัชระ
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวอรอุมา  มุ่งเจียกกลาง
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

นางสาวรุจิรา  จันทร์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ

ที่อยู่
คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท์ 0 2282 9009-15  ต่อ 6093 – 6094  โทรสาร  0 2282 0423
เว็บไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
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ผลงานคลินิกเทคโนโลยีรอบ 5 ปี
(ปี 2548-2552)
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งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2548
ลำ�ดับที่

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี

โครงการ

1

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การ
ตลาด และบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบตลาด(ปีที่ 1)

380,900

2

การถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้สู่
ชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบการทอ
เสื่อกกของกลุ่มแม่บ้านสตรีแขมโค้ง
จังหวัดนครนายก

330,000

3

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดี
สู่สังคม

1,000,000

4

การบริการให้คำ�ปรึกษาและบริการ
ข้อมูล (ปีที่ 1)

97,200

5

เครื่องย้อมกกอัตโนมัติ

120,000

6

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
โชติเวช

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณ (บาท)

การให้คำ�ปรึกษาและบริการข้อมูล
เทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์
(ปีที่ 1)

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ

200,000

7

การสร้างสื่อเผยแพร่และอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องแป้งกล้วยและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

500,000

8

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการผลิต
ผ้าและผลิตภัณฑ์

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ

300,000

9

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องไส้กรอก
เปรี้ยว แหนม และโมจิ

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ

350,000

รวม 9 โครงการ

3,278,100
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งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2549
ลำ�ดับที่

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี

โครงการ

1

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การ
ตลาด และบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบตลอด(ปีที่ 2)

200,000

2

การถ่ายทอดเทคโนโลยีวชิ าชีพเพือ่ คน
พิการ ครูผสู้ อนคนพิการและผูด้ อ้ ย
โอกาส

350,000

3

การบริการให้คำ�ปรึกษาและบริการ
ข้อมูล

192,500

4

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
โชติเวช

งบประมาณ (บาท)

การให้ คำ� ปรึ ก ษาและบริ ก ารข้ อ มู ล
เทคโนโลยีดา้ น คหกรรมศาสตร์ (ปีท่ี 2)

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ

220,000

5

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ผู้ผลิตชุมชน

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

400,000

6

การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เพื่ อ พั ฒ นา
อาชี พ ชุ ม ชนในจั ง หวั ด เพชรบุ รี แ ละ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ

424,000

รวม 6 โครงการ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ

1,786,500

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ลำ�ดับที่

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี

1

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณ (บาท)

โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (อสวท.)

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

230,000

2

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาต่อยอดอาชีพการทำ�ผ้าและ
ป่านศรนารายณ์มัดย้อมของชุมชน
หุบกะพงจังหวัดเพชรบุรี

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

281,200

3

โครงการให้คำ�ปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

150,000

4

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปผลไม้และการทำ�น้ำ�ผลไม้
พร้อมดื่ม

ผศ.จุฑา  พัรพัชระ

191,400

5

โครงการจัดนิทรรศการคลินิก
เทคโนโลยีในงานวันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 2550

ผศ.จุฑา  พัรพัชระ

50,000

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาต่อยอดอาชีพการทำ�เปเปอร์
มาเช่

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ
ผศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์

252,400

7

โครงการให้คำ�ปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์

อ.ลักขณา  จาตกานนท์

240,000

8

โครงการบริการให้คำ�ปรึกษาและ
การบริการข้อมูล

อ.วันดี มาตสถิตย์

200,000

9

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมภาย
หลังน้ำ�ลด  จังหวัดอ่างทอง

อ.วันดี มาตสถิตย์

350,000

10

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืน
คนดีสู่สังคมเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

อ.วันดี มาตสถิตย์

200,000

11

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพชุมชน

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ

447,000

12

โครงการสาธิตเทคโนโลยีในงานมิติ
ใหม่ราชมงคลเพื่ออุตสาหกรรมไทย
ครั้งที่ 2

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ

30,000

รวม

12 โครงการ

6

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
โชติเวช

โครงการ

2,622,000
29

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณ (บาท)

รศ.ดวงสุดา  เตโชติรส

186,300

โครงการการบริกการให้คำ�ปรึกษา
และบริการข้อมูลเทคโนโลยี

อ.ลักขณา  จาตกานนท์

240,000

3

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาต่อยอดอาชีพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กระดาษใบอ้อย

ผศ.บุษรา  สร้อยระย้า

230,000

4

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงาน
วิจัยด้าน    คหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน

อ.ลักขณา จาตกานนท์

150,000

5

โครงการให้คำ�ปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยี

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ

250,000

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาต่อยอดอาชีพการแปรรูป
ผลไม้

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ

300,000

7

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ทำ�ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการ
ตลาดผ้ามัดย้อมเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ

250,000

8

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงาน
ประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพชุมชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ

130,000

9

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทำ�ข้อเสนอโครงการสำ�หรับอาสา
สมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อสวท.) ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา

50,000

10

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ�
แป้งเผือกและผลิตภัณฑ์

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

200,000

ลำ�ดับที่
1

2

6

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี

โครงการ

คลินิกเทคโนโลยี                โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
มทร.พระนคร
เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท
อาหาร
ศูนย์คลินกิ เทคโนโลยี โชติเวช

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา

10 โครงการ

30

1,986,300

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ลำ�ดับที่

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณ (บาท)

1

คลินิกเทคโนโลยี
มทร.พระนคร

การจัดนิทรรศการงานบูรณาการงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ระดับจังหวัด ( ครั้งที่ 3 ) ( - )

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

40,000

2

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมสรรหาสมาชิกอาสา
สมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อสวท.) ประจำ�ปี 2552 ( - )

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

66,000

3

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการ
สารวัตรทหารบก ( 590 )

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

300,000

การให้คำ�ปรึกษาและบริการข้อมูล
เทคโนโลยี ( 80 )

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

250,000

5

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชนเพื่อ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ( 50 )

ผศ.จุฑา พีรพัชระ

250,000

6

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ�
สมุนไพรแปรรูปสำ�หรับสมาชิก
อสวท. ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดสมุทรสงคราม ( 50 )

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ

140,000

7

การให้คำ�ปรึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผ้า
และผลิตภัณฑ์

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ

300,000

การบริการให้คำ�ปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์
การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ ( 80 )

ผศ.บุษรา  สร้อยระย้า

250,000

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
เกษตรอินทรีย์ ( 120 )

อ.ลักขณา จาตกานนท์

258,500

4

8

9

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
โชติเวช

31

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ลำ�ดับที่

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี

10

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

11

12

รวม

32

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
พระนครเหนือ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณ (บาท)

การให้คำ�ปรึกษาและบริการข้อมูล
( 30 )

อ.พจนา  นูมหันต์

100,000

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอ การ
ย้อมสีและการทำ�ผ้ามัดหมี่ ( 20 )

อ.สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี

300,000

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอย
แมลงภู่ให้แก่ชุมชนพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้กลุ่มอ่าวไทย ( 60 )

ผศ.วัลลภ ภูผา

400,000

12 โครงการ

2,654,500

โครงการคลินิกเทคโนโลยีประจำ�ปี 2553
งบประมาณ 2,455,000 บาท
สนับสนุนงบประมาณโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วยงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ

จำ�นวน
ผู้รับ
บริการ

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

คลินิกเทคโนโลยี
มทร.พระนคร

1

1.ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกรมการสารวัตร
ทหารบกปีที่ 2

200

250,000

ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

2

1.การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าทอพืน้ บ้าน
2.การให้ค�ำ ปรึกษาและบริการข้อมูล
เทคโนโลยี

30

222,000

50

150,000

ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยี
พระนครเหนือ

1

1.การพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิม่ จาก
เปลือกหอยให้กับกลุ่มชุมชนมุสลิม
จังหวัดระนอง

40

200,000

ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีโชติเวช

3

1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อาชีพชุมตลาดน้�ำ (กระถางจากแหน,
ฉากกัน้ ห้องจากเศษขวดแก้ว/อาหาร
ฮาลาล ไส้กรอกเนือ้ /ลูกชิน้ เนือ้ )
2.การให้ค�ำ ปรึกษาและบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
3.หมูบา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุม่ สตรีมสุ ลิม ลาดหวาย

80

150,000

100

250,000

100

129,000

200
40

300,000
443,000

80

146,000

150

215,000

1,070

2,455,000

ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

รวม

34

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)

4

11

1.การให้ค�ำ ปรึกษาและบริการข้อมูล
2.การสร้างมูลค่าเพิม่ ป่านศรนารายณ์
เพือ่ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารของ
สมาชิก อสวท. อำ�เภอชะอำ� จังหวัด
เพชรบุรเี พือ่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
4.หมูบ่ า้ นเผือกหอม

ผลงานวิจัยประจำ�ปี 2552
งบประมาณ 10,656,200 บาท

35

ผลงานวิจัยประจำ�ปี 2552
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
หน่วยงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ

จำ�นวน
นักวิจัย
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

1

1.สมรรถนะพื้นฐานของครูช่าง ตาม
พ.ร.บ. การศึกษาปี 2542 ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

1

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

2

1.การวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย นเพื ่ อ พั ฒ นา
การเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
2.การศึกษากระบวนการทำ�งานของ
โรงงานเสื้อผ้าอุตสาหกรรม: กรณี
ศึกษาบริษัทบูติคนิวซิตี้จำ�กัด
(มหาชน)

4

50,000

7

30,000

1.การเปิดรับข่าวสารการใช้ประโยชน์
ความพึงพอใจต่อข่าวสารพลังงาน
ทางเลือกศึกษาเฉพาะกรณีการใช้
แก๊สโซฮอล์ เอ็นจีวี ไบโอดีเซล ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
2.การเปิดรับภาพลักษณ์ศลิ ปินเพลงร็อค
ในสือ่ โทรทัศน์กบั ทัศนคติการแต่งกาย
ของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3.ทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ต่อสื่อรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่ที่ใช้
กลยุทธ์การรณรงค์ด้วยความกลัว

2

99,000

2

70,000

1

80,000

1.การพัฒนาการจัดการการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม กรณีศกึ ษาการไหว้พระ
9 วัด บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
2. การตัดสินใจส่งออกของผู้ผลิต
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารฮาลาลใน
ประเทศไทย
3.ความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษากรณีหมู่บ้านเฉลิมเกียรติ
พัฒนา ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์

4

100,000

1

100,000

1

200,000

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

คณะบริหารธุรกิจ

36

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)

3

9

30,000

ผลงานวิจัยประจำ�ปี 2552
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)

4

จำ�นวน
นักวิจัย
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

4.ปัจจัยที่มีผลต่อการได้งานทำ�และ
ลั ก ษณะงานที่ ทำ � ของบั ญ ฑิ ต คณะ
บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
5.การวางแผนทางการเงินของนักศึกษา
มทร.พระนคร
6.การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต
7.คุณภาพบริการการท่องเที่ยวของ
ตลาดน้ำ�บางน้ำ�ผึ้ง
8.ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ออกกำ � ลั ง กายของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีมทร. พระนคร
9.การวางแผนอาชีพของนักศึกษาที่
ศึกษาด้านบริหารธุรกิจ

1

25,000

2

30,000

1

40,000

1

40,000

1

40,000

1

40,000

1.การพัฒนาชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์
การสอนแบบสอนเสริมบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2.ศึกษาด้านชนิดพันธุ์และชีพลักษณ์
ของพืชน้ำ�ใน อ.นาแห้ว จ.เลย ทาง
ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย ง เห นื อ ข อ ง
ประเทศไทย
3.ความคาดหวังของนักศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4.การสร้างสัญญาณไซนูซอยดอล
ด้วยออลซิลเลเตอร์แบบเวนบริดจ์

2

100,000

2

283,500

ชื่อแผนงาน/โครงการ

2

30,000

2

30,000
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ผลงานวิจัยประจำ�ปี 2552
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
หน่วยงาน

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)

ชื่อแผนงาน/โครงการ

จำ�นวน
นักวิจัย
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

1

1.การวิเคราะห์ความล้าและออกแบบ
หัวรีฟอร์มโดยใช้ระเบียบวิธี
ไฟไนตเอลิเมนต์

3

150,000

คณะศิลปศาสตร์

6

1.ปัจจัยและกระบวนการทีเ่ อือ้ ต่อการ
พัฒนาคุณธรรมพืน้ ฐานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ
2.ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทเ่ี รียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
และการเรียนปกติโดยใช้เพลงไทย
สากลเป็นสื่อ
3.อัตลักษณ์คนลาเวียง:กระบวนการ
สร้างและการปรับเปลี่ยนในกระแส
ของการเปลี่ยนแปลง
4. ความพึงพอใจและความคาดหวัง
ของผู้บริหารสถานประกอบการต่อ
ทักษะด้านการสื่อสารของบัณฑิต
มทร.พระนคร
5. การศึกษาการควบคุมตนเองที่มี
ผลต่อระเบียบวินัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
6.วิเคราะห์โวหารและถ้อยคำ�สำ�นวน
ทางการเมืองที่ปรากฏในร้อยกรอง
“ข้างคลองคันนายาว”ของเนาวรัตน์
พงษ์ไพบูลย์ ช่วง พ.ศ. 2549 กันยายน พ.ศ. 2551

4

270,000

3

100,000

4

80,000

1

27,300

1

28,500

1

75,000

ผลงานวิจัยประจำ�ปี 2552
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
หน่วยงาน

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)

คณะอุตสาหกรรม
สิง่ ทอและออกแบบ
แฟชัน่

3

สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

3

กองนโยบายและแผน

1

จำ�นวน
นักวิจัย
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.การเตรียมผ้าไม่ทอจากใบอ้อย
2.การพัฒนาเทคนิคการทำ�ผ้าบาติก
บนผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ
3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเหลือใช้

2
2

73,000
72,000

1

45,000

1.การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบตั กิ าร
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
2.พัฒนาการและการดำ�รงอยู่ของ
ตลาดนัด
3.ฤทธิ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต้านจุลชีพ
ของเห็ดและพืชสมุนไพร

2

70,000

2

250,000

ชื่อแผนงาน/โครงการ

1. วิจัยสถาบัน

1

130,000

180

1,000,000

245
รวม

34

รวมผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู้

245

1,733,500

2,054,800
3,788,300
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ผลงานวิจัยประจำ�ปี 2552
ผลผลิต :ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
หน่วยงาน

40

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)

ชื่อแผนงาน/โครงการ

จำ�นวน
นักวิจัย
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

1

1.การใช้ดนิ ขาวผสม เส้นใยมะพร้าว      
ฟางข้าวและแกลบเพิม่ ประสิทธิภาพ
การป้องกันความร้อนในผนังคอนกรีต
บล็อก

4

600,000

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

3

1.การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ผักผลไม้แกะสลักเพือ่ การสร้างมูลค่าเพิม่
2.ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร   แปรรูปจากปลาน้�ำ จืดเพือ่
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ศิลปประดิษฐ์งานบัวเพือ่ เพิม่ มูลค่า
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
    3.1การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปจากเม็ดบัวเพื่ออุตสาหกรรม
อาหารสุขภาพ
     3.2 การใช้ประโยชน์จากบัวหลวง
เป็นส่วนประกอบในอาหารฯ
     3.3 ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์งานบัวฯ
     3.4 ผลิตภัณฑ์บวั ประยุกต์เชิงธุรกิจ
     3.5 การออกแบบลวดลายบัวบน
ผืนผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ         

4

190,000

7

200,000

1. การพัฒนาชิ้นส่วนวัสดุผงอัดขึ้น
รูปที่ผ่านการใช้งานกลับมาใช้ใหม่
2.พัฒนาและสร้างเครื่องจักตอกกึ่ง
อัตโนมัติ

4

1

1,162,000

6
5
5
4
6
800,000

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

2

คณะศิลปศาสตร์

1

1. การพัฒนาเว็บเพื่อส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านของเยาวชนไทย : กรณี
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4

400,000

คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น

1

1.การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้าจากผ้าตีนจก แม่แจ่มจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สินค้าท้องถิ่น

6

210,000

1

50,000

ผลงานวิจัยประจำ�ปี 2552
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
หน่วยงาน
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

สถาบันวิจยั
และพัฒนา

รวม

จำ�นวน
โครงการ
(แผนงาน/
โครงการ)
4

4

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เซรามิ ก ส์ ที่ ใ ช้ ใ นการก่ อ ผนั ง เพื่ อ การ
อนุรักษ์การใช้พลังงานภายในอาคาร
2.การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจากกระดาษมูลช้างเพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา
3.การพัฒนาเครื่องเสริมทักษะการ
เรียนพยัญชนะเบรลล์ไทย
4.การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
อ่างล้างจาน

4

1.การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
ของใช้ในครัวเรือนและป่านศรนารายณ์
ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง
จำ�กัด ตามโครงการพระราชประสงค์
-การพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องใช้ ใ นครั ว
เรือน ไข่เค็มและไวน์สำ�หรับกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรหุบกะพง จำ�กัด
-การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณฑ์
อาหารจากสับปะรดสำ�หรับกลุ่มสหกรณ์
การเกษตร หุบกะพง จำ�กัด
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์
มัดย้อมสำ�หรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร
หุบกะพง จำ�กัด
2.เกณฑ์มาตรฐานอาหารไทยเพื่อการ
อนุรักษ์และต่อยอดสู่ธุรกิจอาหาร
3.การพั ฒ นาเครื่ อ งบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละ               
บรรจุภัณฑ์เครื่องแกงเพื่ออุตสาหกรรม
ครัวเรือนของชุมชนภาคใต้
4.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
ป่านศรนารายณ์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน

1

50

250,000

4

220,000

3

262,500

3

277,500

1,200,900

3
3
3
4

400,000

3

390,000
255,000

4
92

16
รวมผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

รวมทัง้ สิน้

จำ�นวน
นักวิจัย
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3,850,900

2,762,000

92

6,867,900

337

10,656,200

255,000

41

ผลงานบริการสังคมประจำ�ปี 2552
งบประมาณ 4,482,800 บาท

42

ผลงานบริการสังคมประจำ�ปี 2552
งานฝึกอบรม/สัมมนา
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

จำ�นวน
โครงการ
(โครงการ)
5

5

3

ชื่อโครงการ

จำ�นวน
ผู้รับ
บริการ
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1. การให้บริการเชิงรุก “การบริหาร
จัดการเอกสารในสำ�นักงาน”
2.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การออกแบบชิน้ ส่วนเครือ่ งจักรกล
และเขียนแบบแปลนด้วยโปรแกรม
AutoCAD”
3.การใช้รถยนต์กา๊ ซธรรมชาติอดั (NGV)
4.การฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
รุ่นที่ 2      
5.การอบรมแก่ชุมชนเรื่องเทคนิคการ
ถ่ายทำ�วีดที ศั น์เพือ่ การผลิตสือ่ การสอน

40

70,000

35

98,000

30
30

177,200
70,000

60

62,500

1.การอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการ
รุ่นเยาว์
2.การเสริมความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส
3.การเปิดโลกอาชีพด้านเทคโนโลยี
คหกรรมสู่ชุมชน
4.การถ่ายทอดองค์ความรู้งานบริการ
วิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์สู่สากล
5.การอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

102

200,000

106

250,000

150

300,000

100

250,000

1.การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร คอมพิวเตอร์
กราฟฟิกสำ�หรับงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
2.การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การสร้าง
ภาพยนตร์แอนิเมชั่น
3.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้
พื้นฐานทางภาพยนตร์

29

22,200

30

30,400

30

24,000

320

1,429,200

43

ผลงานบริการสังคมประจำ�ปี 2552
งานฝึกอบรม/สัมมนา
หน่วยงาน

จำ�นวน
โครงการ
(โครงการ)

คณะบริหารธุรกิจ

7

1.การจัดการกับธุรกิจชุมชน
2.การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นสำ�หรับเยาวชน
3.การฝึกอบรมการสร้างคอมพิวเตอร์
กราฟิกสำ�หรับเยาวชน
4.การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
สำ�นักงาน สำ�หรับเยาวชน “บ้านกรุณา”
5.บัญชีเพื่อชุมชน
6.การบัญชีสู่ครัวเรือนเพื่อเศรษฐกิจ
พอเพียง
7.การจัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง  
“Organizational  Learning and
Knowledge Management”

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

20
30

40,000
31,000

25

22,900

20

25,400

40
50

48,000

170

1

1. การบริการวิชาการแก่สงั คม
“ขยะหอม”

50

50,000

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

5

1. การอบรมการเขียนแบบเบือ้ งต้น
2. การบำ�รุงรักษารถยนต์ส�ำ หรับ
พนักงานขับรถเบือ้ งต้น
3. การอบรมเรือ่ งการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ อีเมลล์ (E-mail)
4. การอบรมงานเชือ่ มโลหะเบือ้ งต้น
5. การบำ�รุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
ภายในอาคารสำ�นักงาน

23
30

53,200
64,200

31

39,600

25
22

53,400
34,100

1. การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ
สำ�หรับบุคคลในสำ�นักงาน
2. หัตถกรรมไทย เสริมรายได้แก่
ชุมชน
3. การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพือ่
การท่องเทีย่ ว
4. การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
การวิเคราะห์ขอ้ สอบด้วยคอมพิวเตอร์

50

50,000

4

26,700
91,800

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์

44

ชื่อโครงการ

จำ�นวน
ผูร้ บั
บริการ
(คน)

30

20,000

30

23,800

30

3,150

ผลงานบริการสังคมประจำ�ปี 2552
งานฝึกอบรม/สัมมนา
หน่วยงาน
คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

จำ�นวน
โครงการ
(โครงการ)
5

3

11

ชื่อโครงการ

จำ�นวน
ผูร้ บั
บริการ
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.การฝึกอบรมวิชาชีพเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวติ แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส
2.การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้
เพือ่ พัฒนาศักยภาพชุมชน
3.การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ คืนคนดี
สูส่ งั คม
4.การฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ
เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ
5.การฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ
เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

200

477,800

130

300,000

200

450,000

1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ น
การออกแบบสูช่ มุ ชน
2. การฝึกอบรมวิชาชีพด้าน
การออกแบบวิชาชีพเพือ่ สร้างรายได้
ให้กบั ชุมชน
3.การฝึกอบรมวิชาชีพตามยุทธศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ

140

238,400

81

185,700

1.การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าโรงงาน
และไฟฟ้าในเครือ่ งจักรกล
2.การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
“การออกแบบชิน้ ส่วนอุตสาหกรรม
ด้วยโปรแกรม Unigraphics NX”
3.การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
“การใช้และบำ�รุงรักษาซีลใน
เครือ่ งจักรกล อุตสาหกรรม”
4.การออกแบบใช้งานและ
การบำ�รุงรักษาระบบลมสำ�หรับ
โรงงานอุตสาหกรรม
5.ระบบนิวแมติกส์เบือ้ งต้นสำ�หรับงาน
ดูแลรักษาเครือ่ งจักร

25

59,000

25

80,000

25

49,000

25

45,000

25

48,600

100

15,000

100

15,000

68

70,000

ผลงานบริการสังคมประจำ�ปี 2552
งานฝึกอบรม/สัมมนา
หน่วยงาน

จำ�นวน
โครงการ
(โครงการ)

ชื่อแผนงาน/โครงการ
6.การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
“การเพิม่ ประสิทธิภาพแม่พมิ พ์ฉดี
พลาสติกด้วย Hot  Runner”
7.การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
“การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์”
8.การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
“ระบบงานบำ�รุงรักษาและการจัดการ”
9.การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “พืน้ ฐาน
การออกแบบแม่พมิ พ์ฉดี พลาสติก”
10.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“ระบบควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
(CNC Mil ing) และเทคนิคการปฏิบตั งิ าน”
11.การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
“การวัดและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพไฟฟ้า”

รวม

จำ�นวน
ผูร้ บั
บริการ
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

30

39,500

30

39,000

30

35,000

30

58,000

30

49,000

14

3,046

48

7,800
4,000,000

490,600

1,429,200

ผลงานบริการสังคมประจำ�ปี 2552
งานวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ
หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

รวม

46

จำ�นวน
โครงการ
(โครงการ)
2

2

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1. ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
แห่งชาติ สาขาผูป้ ระกอบอาหารไทย
ระดับ 1
2. หน่วยตรวจสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

จำ�นวน
ผูร้ บั
บริการ
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

16

11,200

452
ชุดตัวอย่าง

211,280

16

222,480

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำ�ปี 2552
งบประมาณ 2,694,500 บาท

47

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำ�ปี 2552

หน่วยงาน
คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

4

ชื่อโครงการ
1.การจัดนิทรรศการงานบูรณาการ
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
ในระดับจังหวัด (ครัง้ ที่ 3)
2. การจัดนิทรรศการคลินกิ เทคโนโลยี
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติประจำ�ปี 2552
3.การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้า
ร่วมกิจกรรมสรรหาสมาชิกอาสาสมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)
4.การพัฒนาศูนย์การเรียนรูด้ า้ น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กรมการสารวัตรทหารบก

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

40,000

115

40,000

1 แห่ง

66,000

590

300,000

ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

2

1.การให้ค�ำ ปรึกษาและบริการข้อมูล
2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอ            
การย้อมสี และการทำ�ผ้ามัดหมี่

211
20

100,000
300,000

ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีโชติเวช

2

1.การบริการให้คำ�ปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีดา้ นคหกรรมศาสตร์
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ เกษตร
อินทรีย์

120

250,000

120

258,500

1.การสร้างมูลค่าเพิม่ จากเปลือกหอย
แมลงภูใ่ ห้แก่ชมุ ชนพืน้ ทีก่ ลุม่ จังหวัด
ภาคใต้กลุม่ อ่าวไทย

75

400,000

ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยี
พระนครเหนือ

48

จำ�นวน
โครงการ
(โครงการ)

จำ�นวน
ผูร้ บั
บริการ
(คน)

1

ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำ�ปี 2552

หน่วยงาน
ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยี
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

รวม

จำ�นวน
โครงการ
(โครงการ)
4

13

ชื่อโครงการ
1.การให้ค�ำ ปรึกษาและบริการข้อมูล
2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชน   
จังหวัดราชบุรเี พือ่ ใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์
3.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ�
สมุนไพรแปรรูปสำ�หรับสมาชิก อสวท.
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดสมุทรสงคราม
4.การให้คำ�ปรึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผ้าและ
ผลิตภัณฑ์

จำ�นวน
ผูร้ บั
บริการ
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
(บาท)
(บาท)
(บาท)

410
56

250,000
250,000

58

140,000

61

300,000

1,836

2,694,500

49

50

ภาคผนวก

51

ผลงานวิจัยประจำ�ปี 2552
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ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
-    การศึกษากระบวนการทำ�งานของโรงงานเสือ้ ผ้าอุตสาหกรรม : กรณีศกึ ษาบริษทั บูตคิ นิวซิต้ี จำ�กัด
(มหาชน)
-    ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสื่อรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่   
    
ที่ใช้กลยุทธ์การรณรงค์ด้วยความกลัว
-    การเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อข่าวสารพลังงานทางเลือก : ศึกษาเฉพาะ
    
กรณีการใช้แก๊สโซฮอล์ เอ็นจีวี และไบโอดีเซล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
-    การเปิดรับภาพลักษณ์ศิลปินเพลงร็อคในสื่อโทรทัศน์กับทัศนคติต่อการแต่งกายของนักศึกษาชายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษากรณีหมู่บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา
ตำ�บล ห้วยสัตว์ใหญ่ อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ปัจจัยที่มีผลต่อการได้งานทำ�และลักษณะงานที่ทำ�ของบัญฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มทร. พระนคร
- การวางแผนทางการเงินของนักศึกษา มทร. พระนคร
- คุณภาพบริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำ�บางน้�ำ ผึ้ง
- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มทร. พระนคร
- บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนแบบสอนเสริมบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- ความคาดหวังของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- การศึกษาด้านชนิดพันธุ์และชีพลักษณ์ของพืชน้ำ�ในอำ�เภอนาแห้ว จังหวัดเลยทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
- การสร้างสัญญาณไซนูซอยดอลด้วยออสซิลเลเตอร์แบบเวณบริดจ์  
- การวิเคราะห์ความล้าและออกแบบหัวรีฟอร์มโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
- วิเคราะห์โวหาร และถ้อยคำ�สำ�นวนทางการเมืองที่ปรากฏในร้อยกรอง “ข้างคลองคันนายาว”
ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์                           
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเหลือใช้    
- การเตรียมผ้าไม่ทอจากใบอ้อย
- การพัฒนาเทคนิคการทำ�ผ้าบาติกบนผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ
- ปัญหาและความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจากผ้าตีนจก อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
- การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
- ฤทธิ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต้านจุลชีพของเห็ดและพืชสมุนไพร
- พัฒนาการและการดำ�รงอยู่ของตลาดนัด
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ชื่อผลงาน:
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เจ้าของผลงาน / หน่วยงาน :   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ  50,000 บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
  การวิจัยในชั้นเรียนได้ศึกษาประเด็นปัญหาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนของนักศึกษา
กลุ่มที่มีการทดสอบย่อยกับกลุ่มที่ไม่มีการทดสอบย่อยก่อนเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและ
เครื่องแต่งกายกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม   ส่วนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ กลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้ง 3 สาขาวิชามีเจตคติต่อการเรียนอยู่ในระดับดี

ชื่อผลงาน
: การศึกษากระบวนการทำ�งานของโรงงานเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
      
: กรณีศึกษาบริษัทบูติคนิวซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :
อ. อัจฉราวรรณ  ณ สงขลา  อ.เกศทิพย์ กรี่เงิน  ผศ.ลักขณา จาตกานนท์      
                             
ผศ. จุฑาทิพ รัตนะนราพันธ์  ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข  อ. สรรษนีย์   เต็มเปี่ยม    
                             
และผศ.พรรณี   วิศิษฏ์วงศกร / สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ             30,000 บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
การศึกษากระบวนการทำ�งานของโรงงานเสื้อผ้าอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาบริษัทบูติคนิวซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)  
ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า บริษัทบูติคนิวซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) มีสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่อยู่ในความดูแลของบริษัท
หลายตราสินค้า โดยมีรูปแบบของสินค้า กลุ่มเป้าหมาย การจัดรูปแบบร้านจำ�หน่ายที่แตกต่างกัน  กระบวนการผลิตประกอบด้วย
กระบวนการหลักขององค์กรตามผังการไหลของงานและกระบวนการย่อยในแต่ละงาน   การทำ�งานมักยึดตามเอกสารเป็นสำ�คัญ  
การบริหารงานนำ�แนวความคิดมาจากประเทศฝรั่งเศส   ทุกคนต้องติดตามด้านการตลาด   บริษัทเป็นผู้บริหารระบบการขาย   มี
ระบบสมาชิกทำ�ให้ทราบพฤติกรรมของผู้บริโภค   ลวดลายผ้าที่บริษัทใช้มีที่มา 2 แหล่ง คือ การออกแบบเอง และการซื้อลิขสิทธิ์
ลวดลายผ้าจากต่างประเทศ
54

ชื่อผลงาน:
ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสื่อรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่
                    ที่ใช้กลยุทธ์การรณรงค์ด้วยความกลัว
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : อ. เกรียงไกร  พัฒนกุลโกเมธ / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณ
80,000 บาท  
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
3 ตัวแปรหลักคือ การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อรณรงค์เพื่อการงด
สูบบุหรี่ที่ใช้กลยุทธ์การรณรงค์ด้วยความกลัวโดยผลการวิจัยสามารถนำ�ไปใช้เป็นแนวทาง ในการปรับปรุงการวางแผนและ
การจัดทำ�สื่อรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่ของทั้งภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับสารมากยิ่งขึ้น

ชื่อผลงาน:
การเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อข่าวสารพลังงานทางเลือก : ศึกษาเฉพาะ
                กรณีการใช้แก๊สโซฮอล์ เอ็นจีวี และไบโอดีเซล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน  : ผศ.วิมลพรรณ  อาภาเวท อ.กฤชณัท  แสนทวี / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณ
99,000   บาท  
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แยกประเด็นเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกประเภทต่าง ๆ ทั้ง 3 ประเภทที่รัฐบาลให้
ความสำ�คัญโดยทำ�การศึกษาทัศนคติต่อพลังงานทางเลือก เพื่อนำ�ไปเป็นแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังงาน
ทางเลือกให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ชื่อผลงาน:
การเปิดรับภาพลักษณ์ศิลปินเพลงร็อคในสื่อโทรทัศน์กับทัศนคติต่อการแต่งกายของนักศึกษาชายใน
                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน  : อ.วนนท์  อุรัจฉัทชัยรัตน์   อ. ทิติพงษ์   สุทธิรัตน์ / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณ
  
70,000   บาท  
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
เป็นงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาชายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อนำ�มาพัฒนาปรับปรุงในด้านการสร้างความเข้าใจด้านการ
สื่อสารไปยังกลุ่มนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
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ชื่อเรื่อง :
ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษากรณีหมู่บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา
          
ตำ�บล ห้วยสัตว์ใหญ่ อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :
ว่าที่ร้อยตรี ผศ.สมนึก  แก้ววิไล / คณะบริหารธุรกิจ
งบประมาณ
200,000 บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา และศึกษา
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา ตำ�บลห้วยสัตว์ใหญ่ อำ�เภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ด้านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในภาพรวม อยู่ในระดับสูง ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยการ
พัฒนาภูมิปัญญาของชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน และระบบการสื่อสารในชุมชนที่ดี   ด้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความรู้ความชำ�นาญในการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มด้านอาชีพในชุมชน และกลไกใน
การระดมทุนเพื่อเป็นสินเชื่อในชุมชน และด้านศาสนาและวัฒนธรรมในภาพรวม อยู่ในระดับสูง ได้แก่ มีการสืบสานประเพณี ความ
ศรัทธาในศาสนา และพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน และการให้ความเคารพผู้อาวุโส

ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อการได้งานทำ�และลักษณะงานที่ทำ�ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  
ผศ.เจิมสิริ      ศิริวงศ์พากร  / คณะบริหารธุรกิจ
งบประมาณ
25,000 บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
เพื่อศึกษาการได้งานทำ�และลักษณะงานที่ทำ�ของบัณฑิต และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล โดย
สุ่มตัวอย่างจากบัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 จำ�นวน 400 คน พบว่า การได้งานทำ�และลักษณะงานที่ทำ�ของบัณฑิต
ส่วนใหญ่ได้ทำ�งานแล้ว ร้อยละ 91.50  และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการได้งานทำ�และลักษณะงานที่ทำ�ของบัณฑิต พบว่า สาขา
วิชามีความสัมพันธ์กับการได้งานทำ�และลักษณะงานที่ทำ�ของบัณฑิตอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

ชื่อเรื่อง :  การวางแผนทางการเงินของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  
อ.สนทยา  เขมวิรัตน์ และ  ผศ.ดวงใจ  เขมวิรัตน์ / คณะบริหารธุรกิจ
งบประมาณ
30,000
บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครใน 4 ด้าน คือ ด้านการหารายได้ การใช้จ่าย การออม และการลงทุน พบว่า ระดับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
อยู่ในระดับปฏิบัติเป็นบางครั้ง โดยด้านที่มีระดับพฤติกรรมสูงที่สุด คือ ด้านการใช้จ่าย รองลงมา คือ ด้านการออม
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ชื่อเรื่อง :
คุณภาพบริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำ�บางน้ำ�ผึ้ง
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :   ผศ.  สุทธยา   สมสุข /  คณะบริหารธุรกิจ
งบประมาณ
40,000 บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
ศึกษาคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำ�บางน้ำ�ผึ้ง ตามทฤษฎีการตลาดบริการ โดยแบ่งออก
เป็น 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำ�หน่าย การส่งเสริมทางการตลาด สิ่งอำ�นวยความสะดวก ด้านบุคลากร และด้าน
กระบวนการ โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว จำ�นวน 400 ตัวอย่าง พบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวคุณภาพด้าน
บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้�ำ บางน้ำ�ผึ้งอยู่ในระดับดีทุกด้าน ยกเว้นด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกเรื่อง ส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมตามเทศกาลต่างๆ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี   ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่อง
เที่ยวชอบมากที่สุด คือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ชื่อเรื่อง :  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  
ว่าที่ร้อยตรี ผศ.สมนึก  แก้ววิไล  /  คณะบริหารธุรกิจ
งบประมาณ
40,000 บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย เปรียบเทียบ  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้ และปัจจัยด้านการ
รับรู้เกี่ยวกับการออกกำ�ลังกาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ปีการศึกษา 2551 จำ�นวน 600 คน พบว่า มีการรับรู้ประโยชน์ของการออกกำ�ลังกาย และการรับรู้ความสามารถแห่งตน
อยู่ในระดับสูง
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ชื่อผลงาน 		
: บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนแบบสอนเสริมบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
      
ตามหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : อ. วณิฎา   สิงหธรรม /คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณ
100,000 บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
  
เพื่อออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนแบบสอนเสริมบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรสาขา
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หาประสิทธิภาพของบทเรียนประสิทธิผลทางการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์การแบบสอนเสริมบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล
2. แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. แบบประเมินคุณภาพด้านมัลติมีเดีย และ 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จำ�นวน 50 คน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.50/82.56 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำ�หนด 80/80 เมื่อนำ�คะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิผลพบว่า ได้ประสิทธิภาพหลัง
กระบวนการ (Epost) มีค่าเท่ากับ 82.56 และประสิทธิภาพก่อนกระบวนการ (Epre) มีค่าเท่ากับ 14.62 ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอร์
การสอนที่พัฒนาขึ้น ทำ�ให้ผู้เรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนเพิ่มขึ้น67.94 ได้ผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 60 และระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนมีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับพึงพอใจค่อนข้างมาก

156 คน
48.75%

56 คน
17.50%
164 คน
51.25%

102 คน
31.87%

ชาย
หญิง

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของ นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างจำ�แนกตามเพศ                          

68 คน
21.25%

ชั้นปท1
ี่
ชั้นปท2
ี่
ชั้นปท3
ี่

94 คน
29.38%

ชั้นปท4
ี่

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของ   
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำ�แนกตามชั้นปี

ชื่อผลงาน
:  ความคาดหวังของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  ผศ. สลักจิต  พุกจรญ  อ.ประยุทธ  สุวรรณศรี /  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณ
30,000 บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามความคาดหวังของนักศึกษาโดยรวม
และเป็นรายด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการเรียนการสอน และด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวัง
ของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยรวมและเป็นรายด้าน จำ�แนกตามเพศ และ
ชั้นปี   ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย
รวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง   นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีความคาดหวังต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   และนักศึกษาต่างชั้นปีกัน มีความคาดหวังต่อสภาพแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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รูป 1 พื้นที่ศึกษา

รูป 2 หาชื่อวิทยาศาสตรของพืชแตละชนิด

รูป3 ดอก Hydrobryum loeicum

รูป 4 วานน้ํา (Acorus calamus L.)

ชื่อผลงาน:
การศึกษาด้านชนิดพันธุแ์ ละชีพลักษณ์ของพืชน้�ำ ในอำ�เภอนาแห้วจังหวัดเลยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : อ. เพ็ชรรัตน์  เวฬุคามกุล   /    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณ
  283,500  บาท  
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
งานวิจัยพื้นฐานเป็นการศึกษาจำ�นวน ชนิด ชีพลักษณ์ และลักษณะทางนิเวศที่พบพืชแต่ละชนิดของพืชน้ำ�ใน
แหล่งน้ำ�ธรรมชาติในอำ�เภอนาแห้ว จังหวัดเลย   ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของท้องถิ่นได้รู้จักพืชในท้องถิ่นของตน
และสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการและการอนุรักษ์พืชน้ำ� และเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำ�หรับการวิจัยในลำ�ดับต่อไป

ภาพที่ 1 การสรางวงจรออสซิลเลเตอรแบบเวณบริดจโดยใชออป
แอมปเบอร 741

ภาพที่ 2 การสรางวงจรออสซิลเลเตอรแบบเวณบริดจ

ภาพที่ 3 สัญญาณเอาพุต.จากการจําลองการทํางานของวงจรใน
โดเมนเวลา

ความถี่

ภาพที่ 4 สัญญาณเอาพุตจากการจําลองการทํางานของวงจรในโดเมน

ชื่อผลงาน:
การสร้างสัญญาณไซนูซอยดอลด้วยออสซิลเลเตอร์แบบเวณบริดจ์                                            
เจ้าของผลงาน/ หน่วยงาน : อ. พลกฤษณ์  คุ้มกล้ำ�   ผศ. สลักจิต  พุกจรญ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณ       
30,000  บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
การวิจัยนี้เป็นการนำ�เสนอวิธีการสร้างสัญญาณไซนูซอยดอลด้วยออสซิลเลเตอร์แบบเวณบริดจ์
ซึ่งอาศัย
สมการคณิตศาสตร์อธิบายการทำ�งานของวงจรออสซิลเลเตอร์ ผลตอบสนองทางธรรมชาติของวงจรอยู่ในรูปสมการเชิงอนุพันธ์
อันดับที่ 2 การออกแบบเริ่มจากการสร้างวงจรขึ้นบนคอมพิวเตอร์ และจำ�ลองการทำ�งานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice เมื่อผล
การจำ�ลองการทำ�งานของวงจรถูกต้องตามหลักทฤษฎี จึงสร้างวงจรออสซิลเลเตอร์แบบเวณบริดจ์ขึ้นเพื่อนำ�มาใช้งานจริง ผลการ
ทดลองวัดสัญญาณไซนูซอยดอลที่เอาพุตของวงจร ให้ผลสอดคล้องกับการวิเคราะห์ตามหลักการในทฤษฎีด้วยดี
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ชื่อผลงาน: การวิเคราะห์ความล้าและออกแบบหัวรีฟอร์มโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์                                        
เจ้าของผลงาน/ หน่วยงาน :  อ.ประกอบ ชาติภุกต์    อ. วรวิทย์ วรนาวิน / คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบประมาณ       
150,000  บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาหาความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นและบริเวณที่จะเกิดความเข้มของความเค้นเพื่อมุ่งสู่การหาอายุการใช้
งานที่ภาระขนาดต่างๆ และอธิบายความเหมาะสมของรูปแบบหัวรีฟอร์ม โดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ร่วมกับการทดลอง  
ผลจากการทดลองที่ได้คือสามารถลดความเข้มของความเค้นลงได้อย่างมาก นั่นคือมีแนวโน้มที่สามารถใช้งานได้ในจำ�นวนรอบที่
มากขึ้นกว่าหัวรีฟอร์มที่มีรูปร่างแบบเดิม

ชื่อผลงาน: วิเคราะห์โวหาร และถ้อยคำ�สำ�นวนทางการเมืองทีป่ รากฏในร้อยกรอง “ข้างคลองคันนายาว” ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์                           
เจ้าของผลงาน/ หน่วยงาน : ผศ.อำ�นาจ  เอี่ยมสำ�อางค์  / คณะศิลปศาสตร์
งบประมาณ       
75,000   บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนและแนวคิดในบทร้อยกรองชุด “ข้างคลองคันนายาว” ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์   ช่วง
พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2551 ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  โดยเสนอผลการศึกษา แบบพรรณนาวิเคราะห์ 3 ด้าน ได้แก่  ด้านภาพสะท้อน
และแนวคิดเกี่ยวกับการทำ�งานของรัฐบาล เป็นไปเพื่อการเข้ามารักษาฐานอำ�นาจและปกป้องผลประโยชน์ของตนเองทั้งสิ้น ความ
สนใจที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนเป็นเรื่องรองลงมา   ด้านภาพสะท้อนและแนวคิดเกี่ยวกับนักการเมืองและผู้นำ�ทางการเมือง
พบว่า นักการเมืองและผู้นำ�ทางการเมืองที่ทำ�หน้าที่อยู่ในขณะนี้เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้สะท้อนออกมาในแง่ลบของนักการเมือง
และผู้นำ�ทางการเมือง ที่มีแต่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ และการใช้อำ�นาจหน้าที่ในทางมิชอบ และด้านภาพสะท้อนและแนวคิด
ด้านสังคมที่มีผลมาจากสภาพการเมือง พบว่า มีการคุกคามสื่อมวลชนจนไม่สามารถที่จะนำ�เสนอข่าวสารได้อย่างเป็นกลาง จน
เป็นเหตุผลหนึ่งให้ประชาชนออกมาขับรัฐบาล เกิดความวุ่นวายจากปัญหาทางการเมือง            
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ชื่อผลงาน : การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเหลือใช้
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : อ.กัญญุมา  ญาณวิโรจน์ / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
งบประมาณ
  45,000   บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่่ือการประยุกต์เทคนิคในการต่อผ้า และการปะติดผ้ามาทำ�การเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าเหลือใช้ โดย
เพิ่มเติมกรรมวิธี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้กับตลาด วัตถุดิบเหลือ
ใช้ในกระบวนการผลิตหากปล่อยทิ้งไป ไม่นำ�มาใช้ทำ�ให้เกิดประโยชน์จะเพิ่มปริมาณขยะ และทำ�ลายสภาวะแวดล้อมโลก ดังนั้น
การนำ�วัตถุดิบเหลือใช้มาแปรรูป จึงเป็นการสร้างอรรถประโยชน์ โดยการออกแบบ วิธีการแปรรูป และสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการแปรรูป ได้แก่ กลุ่มเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายด้วยเทคนิคการตัดต่อผ้า (Patchwork) การปะติด (Applique) และลวดลายจักรราศี
มาใช้ในการแปรรูปเข้ากับผลิตภัณฑ์กลุ่มเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผลงาน
:
การเตรียมผ้าไม่ทอจากใบอ้อย
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : อ. กาญจนา  ลือพงษ์ และ  อ.นงนุช ศศิธร / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
งบประมาณ
73,000 บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
งานวิจัยนี้ได้ทำ�การศึกษาเกี่ยวกับการแยกเส้นใยจากใบอ้อยกระบวนการทางเคมีและขึ้นรูปเป็นแผ่นเส้นใย เพื่อนำ�ไป
ผลิตเป็นผ้าไม่ทอ โดยมีตวั แปรทีศ่ กึ ษา คือ ปริมาณของสารเคมีและเวลาทีใ่ ช้ในการแยกเส้นใย จากการทดลองพบว่าภาวะทีเ่ หมาะสมใน
การแยกเส้นใย คือ ต้มแยกเส้นใยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 10 กรัมต่อลิตรนาน 60 นาทีเมื่อนำ�เส้นใยที่ได้ไปขึ้น
รูปเป็นแผ่นเส้นใยโดยใช้สารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เป็นสารช่วยยึด และตกแต่งป้องกันแบคทีเรียด้วยอนุภาคเงิน ผ้าไม่ทอที่
ผลิตได้มีความแข็งแรงเพียงต่อการนำ�ไปใช้งานและมีความสามารถในการป้องกันยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ทำ�ให้เป็นการเพิ่มแนวทางในการใช้ประโยชน์จากใบอ้อย ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากทางการเกษตร
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ชื่อผลงาน:
การพัฒนาเทคนิคการทำ�ผ้าบาติกบนผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ผศ. จรูญ คล้ายจ้อย และอ. วิโรจน์ ผดุงทศ / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
งบประมาณ
72,000 บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
งานวิจัยนี้เป็นการทำ�ผ้าบาติกบนผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ จำ�นวน 5 ชนิด คือ เปลือกสะเดา ครั่ง ใบมะม่วง ดอก
ดาวเรือง และเปลือกมะยมป่า โดยทำ�การศึกษาผลของสารมอร์แดนท์ต่อลักษณะของสีผ้าและความคงทนของสีบนผืนผ้า สารมอร์
แดนท์ที่ใช้ในการศึกษามีจำ�นวน 10 ชนิด คือ KAl(SO4)2 • 12 H2O, CuSO4, Na2Cr2O7, K2Cr2O7, Tannic acid (C76H52O46)
Tartaric acid (HOOCCH(OH)CH(OH)COOH), SnCl2, FeSO4• 7 H2O, FeCl3 และ Ca(C2H3O2)2 จากผลการทดลองพบว่า การใช้
สารมอร์แดนท์มีผลทำ�ให้ความคงทนของสีต่อการซักล้างของผ้าบาติกสูงขึ้น แต่สารมอร์แดนท์ที่ใช้มีผลทำ�ให้สีของผ้าเปลี่ยนไปจาก
เดิม โดยสีธรรมชาติที่สามารถใช้ได้กับสารมอร์แดนท์ทั้ง 10 ชนิด คือ สีจากเปลือกสะเดา

ชื่อผลงาน :
ปัญหาและความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
                     และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : อ. ยุพิน ใจตระหนัก / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
งบประมาณ
30,000 บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
งานวิ จัย นี้ทำ� การศึ ก ษาเกี่ย วกั บ ปั ญ หาและความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาที่มีต่อ การจั ด การศึ ก ษาของคณะ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอและออกแบบแฟชัน่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประชากรทีท่ �ำ การศึกษาคือ นักศึกษาทุกสาชาวิชาและ
ทุกชัน้ ปี จำ�นวน 400 คน ทำ�การเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้ ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบค่า t และ ค่า f จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่นมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ใน
ส่วนของความต้องการของนักศึกษาพบว่า เรื่องด้านอาคารสถานที่มีมากที่สุด เนื่องจากทางคณะฯ มีสถานที่คับแคบ และสนาม
กีฬามีพื้นที่น้อย
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ชื่อผลงาน:
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าจากผ้าตีนจก อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สนิ ค้าท้องถิน่
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : อ. พจนา  นูมหันต์ และคณะ /คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
งบประมาณ
210,000 บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
การพัฒนาโดยการออกแบบรูปแบบเสื้อผ้าจากผ้าตีนจกแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผสมผสานใช้ผ้าในพื้นถิ่น
อนุรักษ์ภูมิปัญญาทั้งลวดลาย วัสดุ สีสัน เพื่อให้สู่ความต้องการของผู้บริโภคและยึดความเป็นมาตรฐานของสินค้าท้องถิ่น วัสดุ
ที่ใช้เป็นผ้าตีนจกประกอบกับผ้าย้อมคราม รูปแบบของเสื้อได้จากการวิเคราะห์แบบรวม 9 รูปแบบ ประเมินความพึงพอใจของผู้
สนใจผลงานวิจัยนำ�ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน บ้านช่างเคิ่ง อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 25 คน เมื่อวันที่ 9
- 11 สิงหาคม 2552 ซึ่งได้รับความสนใจ พัฒนาความรู้ให้กับชุมชน เป็นการสร้างองค์ความรู้ ฝึกฝีมือทั้งการออกแบบและตัดเย็บ
สอดคล้องกับอาชีพการทอผ้า ในการพัฒนางานให้ได้คุณภาพ หลากหลายรูปแบบ ฝึกแนวคิดเพื่อความเป็นมาตรฐานของชุมชน

ชื่อเรื่อง :
การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :     ผศ.อุดมวิชช์  พลเยี่ยม  สถาบันวิจัยและพัฒนา / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       
      ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท์  สถาบันวิจัยและพัฒนา / คณะศิลปศาสตร์
งบประมาณ
70,000     บาท
คุณลักษณะผลงานและการใช้ประโยชน์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัญหาการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของอาจารย์ผู้สอน
วิชาเคมีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยตาม เพศ   อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด   กลุ่มมหาวิทยาลัย และประสบการณ์การ
สอนวิชาเคมี   กลุ่มตัวอย่างคืออาจารย์ผู้สอนวิชาเคมีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำ�นวน 14 แห่ง  
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  แบ่งออกเป็น  4  ด้าน คือ ด้านการจัดเก็บสารเคมี 0.80  ด้านการใช้
สารเคมี 0.75  ด้านการกำ�จัดสารเคมี 0.84  ด้านการป้องกันอันตรายจากสารเคมีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ
SPSS for Windows   สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย (x)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  การทดสอบค่าที (t-test)   การวิเคราห์ความ
แปรปรวนทางเดียว(one-way   ANOVA) และ  การทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple  Comparison Test) ด้วยวิธีของ  Tukey HSD   
พบว่า อาจารย์ผู้สอนวิชาเคมีมีสภาพปัญหาการจัดการสารเคมีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุก
ด้านมีปัญหาระดับปานกลาง  ส่วนอายุ  ไม่มีความแตกต่างกัน และด้านการศึกษาสูงสุด หน่วยงานที่สังกัด และประสบการณ์การ
สอนวิชาเคมี มีความแตกต่างกัน
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ชื่อเรื่อง:
ฤทธิ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต้านจุลชีพของเห็ดและพืชสมุนไพร
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.อุดมวิชช์   พลเยี่ยม สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณ
130,000   บาท
คุณลักษณะผลงานและการใช้ประโยชน์
การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต้านมาเลเลียของเห็ดและพืชสมุนไพร    การสกัดใช้เทคนิค Sequential Extraction และ
ใช้วิธีการหมักแบบ Maceration โดยใช้ตัวทำ�ละลาย 3 ชนิด ทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็ง ด้วยวิธี Resazurin Microplate assay (REMA)  
และทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อ  วัณโรค(anti-TB) ด้วยวิธี Green fluorescent protein microplate assay (GFPMA)  พบว่า สารสกัดจากราก
กัดลิ้นด้วยด้วยเฮกเซน เอทิลแอซิเตต  และเมทานอล มีฤทธิ์ต้านมะเร็งในช่องปาก โดยมีค่า IC50  ระหว่าง  1.11- 22.90 Mg/ml.   
สารสกัดจากใบกัดลิ้นด้วยด้วยเฮกเซน เอทิลแอซิเตต  และเมทานอล มีฤทธิ์ต้านมะเร็งในช่องปาก ปอด เต้านม     สารสกัดจาก
รากมะพอกด้วยด้วยเฮกเซน และเอทิลแอซิเตต  มีฤทธิ์ต้านมะเร็งในช่องปาก มะเร็งปอด  โดยมีค่า  IC50  ระหว่าง  16.05 - 29.50
Mg/ml.  สารสกัดจากเปลือกตะบันด้วยเมทานอล   มีฤทธิ์ต้านมะเร็งในช่องปาก   และสารสกัดจากใบกัดลิ้นด้วยด้วยเอทิลแอซิเตต  
และสารสกัดจากใบมะพอกด้วยเฮกเซน มีฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรค  

ชื่อเรื่อง:
พัฒนาการและการดำ�รงอยู่ของตลาดนัด
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน: ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท์ / สถาบันวิจัยและพัฒนา / คณะศิลปศาสตร์
  อ. ทรงชัย  ทองปาน / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งบประมาณ
  250,000  บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของตลาดนัดในพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
เพื่อเปรียบเทียบ
ตลาดนัดในแต่ละพื้นที่ และเพื่อศึกษาเงื่อนไขการดำ�รงอยู่และขยายตัวของตลาดนัด โดยทำ�การศึกษาตลาดนัด 5 แห่ง กลุ่มเป้า
หมาย คือ กลุ่มนโยบาย กลุ่มเจ้าของพื้นที่ กลุ่มผู้ค้า และกลุ่มผู้ซื้อ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม  การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่า ตลาดนัดในพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาการเกี่ยวโยงกับการใช้ที่ดินใน
แต่ละย่าน อาทิ ตลาดนัดย่านบางบัวทองมีการพัฒนาการควบคู่มากับการใช้ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ในส่วนของเงื่อนไขที่ทำ�ให้ตลาด
นัดคงอยู่และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคุณลักษณะของตลาดโดยเฉพาะสินค้า ราคา และทำ�เลที่ตั้ง
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ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แกะสลักเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
- ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาน้ำ�จืดเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเม็ดบัวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ
- การใช้ประโยชน์จากบัวหลวงเป็นส่วนประกอบในอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า
- การออกแบบลวดลายบัวบนผืนผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
- ผลิตภัณฑ์บัวประยุกต์เชิงธุรกิจ
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์งานบัว
- การพัฒนาและสร้างเครื่องจักตอกกึ่งอัตโนมัติ
- การพัฒนาชิ้นส่วนวัสดุผงอัดขึ้นรูปที่ผ่านการใช้งานกลับมาใช้ใหม่
- การพัฒนาเว็บเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเยาวชนไทย : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การผลิตกระดาษจากฟางข้างทดแทนกระดาษสาเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุบน้ำ�ยางพารา
- การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในการก่อผนังเพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายในอาคาร
- การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
- การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมจากกระดาษมูลช้าง เพือ่ สร้างรายได้ ให้แก่ชมุ ชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- การพัฒนาเครื่องเสริมทักษะการเรียนพยัญชนะเบรลล์ไทย
- การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อ่างล้างจาน
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ไข่เค็ม  และไวน์สำ�หรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร หุบกะพง  จำ�กัด
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารจากสับปะรดสำ�หรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร หุบกะพง จำ�กัด
- การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์มัดย้อมสำ�หรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำ�กัด  
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ชื่อผลงาน        :  การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แกะสลักเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
: Shelf  life  Extension  of  Carved Fruit and Vegetable Product for  Value Adding
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : อ.น้อมจิตต์  สุธบี ตุ ร  ผศ.จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์   อ.นพพร  สกุลยืนยงสุข  และ อ. ฐิตพิ ร  เพ็งวัน
/ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ
190,000 บาท  
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แกะสลักเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทำ�การศึกษาแครอทและ
ฟักทองแกะสลักแบบดอกกุกลาบและใบแบบฉลุ   ฟักทองแกะสลักเป็นดอกผีเสื้อและใบแบบเซาะร่องใบ เตรียมตัวอย่างโดยแช่ใน
สารละลายกรดซิตริก สารละลายแคลเซียมคลอไรด์  ดองเค็มในสารละลายโซเดียมคลอไรด์  เก็บรักษาได้เป็นเวลา 4  เดือน ส่วน
การเก็บแครอทและฟักทองแกะสลักแบบสดในสภาพดัดแปลงบรรยากาศในถุงแบบลามิเนต/ไนลอน(LL) มีลักษณะด้านสีและเนื้อ
สัมผัส (ความกรอบ) ดีกว่าถุงพลาสติกแบบ  LLDPE  และ PP  โดยอัตราส่วนร้อยละของแก๊ส O2 : CO2  ที่บรรจุภายในถุง เท่ากับ
6 : 15 มีอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (7 Oซ)  เป็นเวลา 8  วัน

ชื่อผลงาน  
: ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาน้ำ�จืดเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
            
: Develop  research  of  Value added  Food  Product  from  Freshwater  Fish   For Technology Transfer
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   :  ผศ. วลัย  หุตะโกวิท   ผศ. บุษรา  สร้อยระย้า   ผศ. ชญาภัทร์  สุทธิมิตร
    อ.น้อมจิตต์  สุธีบุตร   อ.นพพร  สกุลยืนยงกุล   อ.ธนภพ  โสตรโยม
    และ อ. เจตนิพัทธิ์  บุณยสวัสดิ์  /  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ
    200,000  บาท  
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
การวิจัยดำ�เนินการต่อยอดจากโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาน้ำ�จืดเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ในปีงบประมาณ 2551   โดยได้ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาน้ำ�จืด   6 ชนิด   ได้แก่
ไส้กรอกปลานิล   ปลายอ น้ำ�พริกปลาตะเพียน  ปลาจ๊อ  ไส้กรอกเปรี้ยว  และปลาตะเพียนแผ่นปรุงรส   และดำ�เนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีโดยอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาน้ำ�จืดวันที่   30-31 พฤษภาคม 2552  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนน้ำ�ใจอารีย์  
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  ผู้เข้าอบรม  30  คน มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ  87.8
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ชื่อผลงาน  
: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเม็ดบัวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ
   
    
: Product  Development  of  Lotus  Seeds  for Health  Food Industry    
ชื่อเจ้าของผลงาน/ หน่วยงาน : อ.เกศรินทร์  เพ็ชรรัตน์   ผศ.วลัย  หุตะโกวิท  อ.น้อมจิตต์  สุธีบุตร
อ.แก้วกาญจน์ จันทนยิ่งยง   อ.เชาวลิต  อุปฐาก  
          และ อ.ทินวงษ์  รักษ์อิสระกุล /  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
งบประมาณ  
252,900  บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเม็ดบัวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ จากการศึกษากรรมวิธีการผลิต
ของเม็ดบัวใช้เวลาในการต้ม 20 นาทีใช้อัตราส่วนเม็ดบัว : น้ำ� ที่ใช้ในการโม่ 2:1   แป้งเม็ดบัวที่ได้มีสีเหลืองนวล ค่อนข้างสว่าง  
แป้งเม็ดบัวมีปริมาณอะไมโลส ความสามารถในการเกิดเจล และความหนืดต่ำ�กว่าแป้งข้าวเจ้า  จากการ Proximate Analysis   พบ
ว่าแป้งเม็ดบัวมีปริมาณความชื้น โปรตีน เส้นใย ไขมัน เถ้า และคาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 5.06  16.47 3.26  0.72 35.48  และ 38.90  
ตามลำ�ดับ จากนั้นนำ�แป้งเม็ดบัว ผลิตเป็นเม็ดบัวอัดเม็ด สามารถใช้ปริมาณแป้งเม็ดบัวได้ 35.5 ต่อนมผง 23.5  โดยเม็ดบัวอัดเม็ด
มีสีน้ำ�ตาล ปริมาณความชื้นร้อยละ 4.7   ส่วนเม็ดบัวทั้งสดและแห้งสามารถผลิตเป็นเนยเม็ดบัว  มีส่วนประกอบของ เม็ดบัวแห้ง
ร้อยละ 42  ต่อ น้ำ�ตาลทรายร้อยละ  34  โดยใช้เพคตินร้อยละ  1  น้ำ�นมเม็ดบัว เม็ดบัวแห้ง ร้อยละ 80  โดยใช้คาราจีแนน
ร้อยละ  0.5  ส่วน ไส้ครีมเม็ดบัว เม็ดบัวต้ม  ร้อยละ 25 ซึ่งไม่มีส่วนผสมของไข่แดงจึงเป็นไส้ครีมเพื่อสุขภาพ

ชื่อผลงาน       : การใช้ประโยชน์จากบัวหลวงเป็นส่วนประกอบในอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :
อ.สุพรรณิการ์  โกสุม   อ.เจตนิพทั ธ์  บุณยสวัสดิ  ์ ผศ.สุนีย์  สหัสโพธิ์  ผศ.อภิญญา  มานะโรจน์
และ อ.ปรัศนีย์  ทับใบแย้ม / คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ
  
229,000      บาท        
คุณลักษณะของผลงาน และการใช้ประโยชน์
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ประเภทได้แก่ อาหารคาว   ขนม  และเบเกอรี่ จากส่วนของบัวหลวงที่ใช้เป็นส่วน
ประกอบในอาหาร  ได้แก่ กลีบบัว  เม็ดบัว  รากบัว  และไหลบัว รวมทั้งสิ้น   10 รายการ  ประกอบด้วย  ทอดมันปลากราย  ลูกชิ้น
หมู  แซนด์วิชสเปรด ลูกชุบ โสมนัส  ทองม้วน บ้าบิ่น  เค้ก  คุกกี้ วาฟเฟิล  ซึ่งผู้ชิม และผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์
ในระดับปานกลาง  สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือเพื่อจำ�หน่ายในเชิงพาณิชย์
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ชื่อผลงาน:
การออกแบบลวดลายบัวบนผืนผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน         : อ.สุวดี  ประดับ  ผศ.บุษรา  สร้อยระย้า  อ.กฤตพร   ชูเส้ง
                                       อ.อัจฉราวรรณ   ณ สงขลา   ผศ.พรรณี  วิศิษฏ์วงศกร
   
และ อ.เกศทิพย์  กรี่เงิน /คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ    191,700   บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
            
การวิจัยได้ดำ�เนินการศึกษาเทคนิคการออกแบบลวดลายบัว   จำ�นวน 20 เทคนิค ผลิตภัณฑ์ผ้าที่ตกแต่งด้วย
ลวดลายบัว ได้แก่หมอนอิงจำ�นวน 4 ใบผ้าปูโต๊ะจำ�นวน 1 ผืน ผ้าคลุมเก้าอี้จำ�นวน 2 ผืน ผ้าม่านจำ�นวน 2 ผืน กล่องทิชชูจำ�นวน
1 กล่อง รวมจำ�นวนผลิตภัณฑ์ 10 ชิ้นงาน   องค์ความรู้ใหม่สามารถนำ�ไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งทอ   งานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องตกแต่งบ้าน    เพื่อให้ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่ช่วยส่งเสริมการจำ�หน่าย

ชื่อผลงาน
  
: ผลิตภัณฑ์บัวประยุกต์เชิงธุรกิจ
เจ้าของผลงาน / หน่วยงาน
:  ผศ. อภิรัติ     โสฬศ     อ.นิอร  ดาวเจริญพร  
                                           อ.สุกัญญา   จันทกุล  และ อ.รุ่งฤทัย รำ�พึงจิต /คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ   295,800 บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
การวิจยั เรือ่ งผลิตภัณฑ์บวั ประยุกต์เชิงธุรกิจ    มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์บวั ประยุกต์ในลักษณะดอกไม้ประดิษฐ์  
3 ชิน้ งาน   ศิลปะการพับผ้าเช็ดหน้า   3 ชิน้ งาน   ศิลปะงานบัวแบบไทย 3 ชิน้ งาน   และดำ�เนินการถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บวั สูช่ มุ ชนและภาคเอกชน เป็นเวลา    2   วัน  ทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ประเมินผลการอบรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บวั โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม โดยใช้ ค่าสถิติ ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ผล
การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมอยูใ่ นระดับดี
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ชื่อผลงาน
: ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์งานบัว
เจ้าของผลงาน / หน่วยงาน :   อ.ปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล อ.นิอร  ดาวเจริญพร อ.สุกัญญา  จันทกุล  อ.สุชีรา ผ่องใส  
และ อ.อนุสรณ์  ใจทน / คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ
191,700 บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบวิธีการเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์งานบัวแบบไทย  ได้แก่มาลัยคล้องมือ พานพุ่ม  
และธูปเทียนแพ   จำ�นวน 3 วิธี   ผลการศึกษาพบว่า การเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์งานบัวแบบไทยด้วยการใช้สารอาหาร
สำ�หรับดอกไม้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์งานบัวอยู่ในสภาพดี สีสันคงเดิม และคงความสดได้ยาวนานกว่าการใช้สารส้ม และการใช้ความ
เย็น   การประเมินผลพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจรูปแบบผลิตภัณฑ์งานบัวแบบไทยในระดับดี    เป็นการเพิม่ มูลค่าและยืดอายุ
การใช้งานของผลิตภัณฑ์งานบัวแบบไทย  เพิ่มรายได้ของชุมชนและภาคเอกชน   อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่และอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ชื่อผลงาน : การพัฒนาชิ้นส่วนวัสดุผงอัดขึ้นรูปที่ผ่านการใช้งานกลับมาใช้ใหม่
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน
: ผศ. สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ  อ. สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง และ อ. คมพันธ์  ชมสมุทร
/ คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบประมาณ   
800,000  บาท  
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ Recycled เศษโลหะแข็ง (hard materials) ชนิดความแข็งรูป
(high hardness) และเป็นเศษโลหะ (cemented carbide) ที่ผลิตด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป (press formed) และอบผนึก
(sintering process) ได้แก่ เศษโลหะซีเมนต์คาร์ไบด์  งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อ Recovery โลหะทังสเตน ให้กลับมาใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมการผลิตได้อีกครั้ง ผลการวิจัยพบว่า การ Recovery เศษโลหะซีเมนต์คาร์ไบด์ สามารถนำ�กลับมาผลิตโลหะผง
ทังสเตนคาร์ไบด์ ที่มีสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมการอบผนึก และผลิตเป็นโลหะแข็ง ทนการสึกหรอ จึงเชื่อมั่น
ได้ว่าผงโลหะที่ได้จากการวิจัยนี้นำ�ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้และมีสมบัติทีดีต่อการใช้งาน และเป็นแนวทางสำ�หรับการ
ผลิตวัตถุดิบทังสเตนคาร์ไบด์ ในอุตสหกรรมการผลิตโลหะเพื่อทดแทนการนำ�เข้าของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนโลหะแข็ง
ภายในประเทศต่อไป
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ชื่อผลงาน : การพัฒนาเว็บเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเยาวชนไทย : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ผศ.เกษสุนีย์   บำ�รุงจิตต์ และคณะ  / คณะศิลปศาสตร์
งบประมาณ     400,000  บาท  
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำ�รวจอุปนิสัยการรักการอ่านของเยาวชนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ
พัฒนาเว็บส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเยาวชนไทย   เพื่อทดลองใช้และหาประสิทธิภาพของเว็บไซด์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน เพื่อเปรียบเทียบการใช้เว็บส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเยาวชนไทยก่อนและหลังการใช้เว็บ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และเพื่อเปรียบเทียบการใช้เว็บส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเยาวชนไทยภาคกลางตอนล่างกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 120 คน พบว่า เว็บเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเยาวชนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประสิทธิภาพที่ 95.71/97.00 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำ�หนดไว้

ชื่อผลงาน : การพัฒนาและสร้างเครื่องจักตอกกึ่งอัตโนมัติ
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : อ. พลังวัชร์  แพ่งธีระสุขมัย / คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบประมาณ    50,000  บาท  
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
เป็นการสร้างตามแนวคิดเพื่อจัดสร้างเครื่องจักรช่วยในการจักตอกไม้ไผ่ทำ�ได้สะดวกกว่าใช้แรงงาน โดยการนำ�
หลักการจักตอกไม้ไผ่ด้วยมือ และเครื่องต้นแบบมาใช้เป็นหลักการในการสร้างเครื่องจักรตอกไม้ไผ่ จากการทดลองได้ใช้ไม้ไผ่
นวลในการทดลอง พบว่าระบบกลไกต่างๆ สามารถจักตอกไม้ตอกแต่ละเส้นใช้เวลาโดยประมาณ 3 วินาทีที่ขนาดความยาว 100  
มิลลิเมตร และสามารถจักตอกได้อยู่ในช่วงความหนา 0.3-0.7 มิลลิเมตร โดยทำ�การผลิตได้ประมาณ 750 ชิ้น/ชั่วโมง

ชื่อผลงาน : การผลิตกระดาษจากฟางข้างทดแทนกระดาษสาเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุบน้ำ�ยางพารา
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : อ.สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี และคณะ/ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   
งบประมาณ
200,000      บาท  
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
การนำ�ฟางข้าวผ่านกระบวนการทางเคมีได้เส้นใยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพและทางเคมี มีความเหมาะสำ�หรับทำ�
กระดาษจากฟางข้าวทดแทนกระดาษสา และสามารถนำ�กระดาษจากฟางข้าวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม มีจดุ คุม้ ทุนสูง
สามารถผลิตออกสูเ่ ชิงพาณิชย์ได้ งานวิจยั ดังกล่าวนีไ้ ด้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีให้กบั กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าหัตถกรรม อำ�เภอโพธิท์ อง จังหวัด
อ่างทอง และผลิตออกจำ�หน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
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ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  อ.ธวัชชัย  แสงน้ำ�เพชร  และคณะ / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   
งบประมาณ
280,000      บาท  
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกเป็นโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงการพระราชดำ�ริระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในเรื่องหญ้าแฝก โครงการนี้ได้นำ�หญ้าแฝกมาแปรรูปเพื่อส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มสินค้า OTOP และ
SME เพื่อสินค้า อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตสินค้า และสร้างมาตรฐานให้กับตัวสินค้า โครงการนี้ได้ทำ�การถ่ายทอด
เทคโนโลยี ที่บ้านห้วยทราย อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2552

ชื่อผลงาน : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในการก่อผนังเพื่อการอนุรักษ์ การใช้พลังงานภายในอาคาร
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : อ. ชานนท์  ตันประวัติ และคณะ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
งบประมาณ    250,000  บาท  
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บล็อกใช้ในการก่อผนัง สามารถสกัดกั้นความร้อนไม่ให้ส่งผ่านจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
ได้ง่ายหรือมีความเป็นฉนวนกันความร้อน เพื่อลดการใช้พลังงาน ในการปรับอุณหภูมิภายในอาคาร และสามารถตกแต่งผนังได้ใน
การก่อครั้งเดียวเพราะมีการเคลือบทั้ง 2 ด้าน ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง
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ชื่อผลงาน :       การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกระดาษมูลช้าง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   : อ. มยุรี  เรืองสมบัติ และคณะ  / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
งบประมาณ   220,000  บาท  
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำ�หรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกระดาษมูลช้าง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นที่
ยอมรับ ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยผู้สนใจสามารถนำ�รูปแบบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษมูลช้าง ในกลุ่มอื่นๆ หรือท้องถิ่นอื่นได้อย่างกว้างขวางต่อไป

ชื่อผลงาน : การพัฒนาเครื่องเสริมทักษะการเรียนพยัญชนะเบรลล์ไทย
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  อ.ประชา    พิจักขณา    อ. ทินวงษ์    รักอิสสระกุล
  / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  อ. นพพร สกุลยืนยงสุข  /  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ
227,770.55    บาท  
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
งานวิจัยนี้พัฒนาเครื่องเสริมทักษะการเรียนพยัญชนะเบรลล์ไทย   ที่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของสูตรการเรียน
พยัญชนะเบรลล์ไทย ก – ฮ   และสามารถตอบสนองทางด้านประสาทสัมผัสการฟังและให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นใช้
เรียนรู้ได้เองและสามารถเอื้ออำ�นวยความสะดวกในการศึกษานอกเวลาเรียนให้กับเด็กซึ่งจะเพิ่มความชำ�นาญในการเรียนพยัญชนะ
เบรลล์ไทย   อีกทั้งยังเป็นแนวทางสำ�หรับหน่วยงานที่จะนำ�ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ โรงเรียน   มหาวิทยาลัย   สมาคม  
องค์กร  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
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ชื่อผลงาน :
การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อ่างล้างจาน
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :   อ.คมเขต เพ็ชรรัตน์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
งบประมาณ
277,500 บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อ่างล้างจานสาหรับสำ�หรับสถานประกอบการ ที่มีความถี่ในการล้างจานสูงให้มีความ
เหมาะสมตามหลักการยุทศาสตร์ของคนไทย โดยมุ่งเน้นด้านประโยชน์ใช้สอย ความต้องการของผู้ใช้งาน การวิจัยใช้วิธีการศึกษา
ข้อมูลปฐมภูมิจากการสำ�รวจภาคสนาม (Field survey) และการทดลองแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experiment) ของพนักงานล้างจาน
ในสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาการจัดองค์ประกอบพื้นที่ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำ�หนด
ประเด็นในการศึกษา คือ การศึกษาลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรมในการล้างจาน รวมถึงศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมกายภาพที่
เป็นอุปสรรคต่อพฤติกรรมการใช้อ่างล้างจาน ในขนาดพื้นที่ ตำ�แหน่งการจัดวาง และขนาดของพื้นที่จัดเก็บ เพื่อทราบถึงแนวทาง
การปรับปรุงองค์ประกอบผลิตภัณฑ์อ่างล้างจานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ชื่อเรื่อง :   การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ไข่เค็ม  และไวน์สำ�หรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร หุบกะพง  จำ�กัด
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   : ผศ.จุฑา  พีรพัชระ    สถาบันวิจัยและพัฒนา / คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
    อ.ก้องเกียรติ  มหาอินทร์  / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
    อ.ประชา  พิจักขณา  /  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
งบประมาณ
400,000  บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ไข่เค็มและไวน์ และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ�
บรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง   จำ�กัด   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินต้นแบบบรรจุภัณฑ์เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้
บริการของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง  จำ�กัด จำ�นวน 100 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ กลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเป็นสมาชิกกลุ่มของใช้ในครัวเรือน ไข่เค็มและไวน์   จำ�นวน  30  คน  ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบที่เหมาะสมของบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ของชุมชนหุบกะพง  คือ  ของใช้ในครัวเรือน ไข่เค็ม  และไวน์  เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กระดาษ พลาสติก และ
ผ้าเป็นวัตถุดิบหลัก  คือ  ขวดพลาสติกที่มีการพัฒนารูปแบบและสลากสำ�หรับของใช้ในครัวเรือน  10  รายการ  กล่องกระดาษและ
ตะกร้าสำ�หรับบรรจุไข่เค็ม  2  รายการ  และถุงผ้าสำ�หรับใส่ไวน์  10  รายการ  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อต้นแบบ
บรรจุภัณฑ์พบว่า  ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.98  สำ�หรับผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการฝึก
อบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน
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ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารจากสับปะรดสำ�หรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร หุบกะพง จำ�ดัด
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :
รศ. ดวงสุดา  เตโชติรส / สำ�นักงานอธิการบดี
      ผศ. จุฑา  พีรพัชระ    สถาบันวิจัยและพัฒนา / คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
      อ. วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์ / คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ
500,000  บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
กระบวนการผลิตน้ำ�เชื่อมสับปะรดและสับปะรดแช่อิ่มอบแห้งมีผลต่อคุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทาง
เคมี โดยทำ�การศึกษาผลของน้ำ�เชื่อมที่มีระดับความเข้มข้นเริ่มต้นต่างกัน (20, 30 และ 40%) และเพิ่มความเข้มข้นของน้ำ�เชื่อมทุก
วันๆ ละ 10% จนมีความเข้มข้นสุดท้าย 60% ในการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง พบว่าความเข้มข้นของน้ำ�เชื่อมเพิ่มขึ้นส่งผลให้
ปริมาณการสูญเสียน้ำ�และมีปริมาณน้ำ�ตาลเพิ่มขึ้น  และการแช่สับปะรดในน้ำ�เชื่อมที่ความเข้มข้นสูง ส่งผลให้มีการสูญเสียน้ำ�และ
มีปริมาณน้ำ�ตาลเริ่มต้นลดลง (P<0.05)   และผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบสับปะรดแช่อิ่มอบแห้งที่แช่ในน้ำ�เชื่อมเริ่มต้น 30%
มากที่สุด (P<0.05)  และทำ�การศึกษาระดับความเข้มข้นสุดท้ายของน้ำ�เชื่อมสับปะรด (65, 70 และ 75 Brix) ในกระบวนการผลิต
น้ำ�เชื่อมสับปะรด พบว่าน้ำ�เชื่อมสับปะรดมีความข้นหนืดและปริมาณน้ำ�ตาลรีดิวซิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความข้นสุดท้ายของน้ำ�เชื่อม
สับปะรด (P<0.05)  และผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบน้ำ�เชื่อมสับปะรดที่มีความเข้มข้นสุดท้ายที่ 70 Brix    ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสอง
ชนิดสามารถเก็บรักษาได้มากกว่า 12 สัปดาห์   จากนั้น ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มขนมชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำ�กัด
จำ�นวน 40 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผูร้ บั การถ่ายทอดเทคโนโลยีมคี วามพึงพอใจในระดับมากทัง้ ภาพรวมและรายด้าน

ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์มัดย้อมสำ�หรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำ�กัด  
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :    อ.กฤตพร  ชูเส้ง    อ.สุวดี ประดับ   อ.เกศทิพย์   กรี่เงิน
/ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ
300,900  บาท
คุณลักษณะของผลงานและการใช้ประโยชน์
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์มัดย้อมสำ�หรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบ
กะพง  และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ�ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์มัดย้อม โดยศึกษาลักษณะของเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ใช้มัด
ย้อมเป็นเส้นใยที่ถักเปีย   ลวดลายที่ใช้มัดเป็นลายธรรมชาติประเภทสัตว์และพืช   การมัดลายใช้วิธีการมัดแบบทึบ และแบบโปร่ง  
ย้อมสีไดเร็กซ์   โดยย้อมร้อนตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป  จัดทำ�ผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าและหมวกอย่างละ 3 ใบ  นำ�ไปสอบถามความคิด
เห็นของผู้บริโภค  และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนเป้าหมาย จำ�นวน 30 คน พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋า
และหมวกในระดับมากถึงมากที่สุด สำ�หรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
การฝึกอบรมในระดับมาก   โดยมีค่าเฉลี่ย 4.39  4.35 4.17 4.14  4.11 และ 4.05  ตามลำ�ดับ
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ผลงานบริการสังคมประจำ�ปี 2552
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ผลงานบริการสังคมประจำ�ปี 2552
งานฝึกอบรม/สัมมนา

-  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบด้วย
   คอมพิวเตอร์
-  การหัตกรรมไทย เสริมรายได้แก่ชุมชน
-  การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานและไฟฟ้าในเครือ่ งจักรกล
-  การอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
-  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบชิ้นส่วน
-  การเสริมความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่ผู้ด้วยโอกาส
   อุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม Unigraphic  Nx”
-  การเปิดโลกอาชีพด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน
-  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้และบำ�รุงรักษาซีลใน
-  การถ่ายทอดองค์ความรู้งานบริการวิชาการและวิจัยด้าน
   เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม”
   เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่สากล
-  การออกแบบใช้งานและการบำ�รุงรักษาระบบลมสำ�หรับ
-  อบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
-  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ พื้นฐานการสร้างภาพยนตร์    โรงงานอุตสาหกรรมระบบนิวแมติกส์ เบื้องต้นสำ�หรับงาน
   ดูแลรักษาเครื่องจักร
   แอนิเมชั่น 3D ”
-  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   “คอมพิวเตอร์กราฟิก สำ�หรับ -  การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารระบบงานบำ�รุงรักษาและการจัดการ
-  การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานการออกแบบแม่พมิ พ์ฉดี พลาสติก
   งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์”
-  การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร  “ความรูพ้ น้ื ฐานทางภาพยนตร์” -  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมเครื่องจักรกล
   อัตโนมัติ CNC Milling  และเทคนิคการปฏิบัติงาน        
-  การจัดนิทรรศการร่วมกับ  สวพ.  ณ ศูนย์การเรียนรู้
-  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
   กรมการสารวัตรทหารบก
-  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีด
-  การอบรมงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
   พลาสติกด้วย Hot  Runner
-  การเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
-  การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “การวัดและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพไฟฟ้า”
   และสังคมใน ชุมชน  หลักสูตร การทำ�มุ้งลวด
-  การฝึกอบรมวิชาชีพตามยุทธศาสตร์
   ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม รุ่นที่ 1 (อ100292)
-  การฝึกอบรมวิชาชีพด้านการออกแบบเพือ่ สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
-  การเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
-  การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบสู่ชุมชน  
   และสังคมใน  ชุมชน  หลักสูตร การทำ�มุ้งลวด
   งานวิเคราะห์ ทดสอบ  ตรวจสอบ
   ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม รุ่นที่ 2 (อ100293)
-  การจัดฝึกอบรมความรู้และการปฏิบัติงานด้านเบรกรถยนต์ -  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบ
   อาหารไทย ระดับ 1
-  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ (E-mail)
-  หน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนงานบริการวิชาชีพ
-  การให้ข้อมูลและคำ�ปรึกษาของกิจกรรมภายในสหกรณ์
-  การบริการข่าวสารมอเตอร์เวย์
   การเกษตรเมืองเชียงราย
-  การผลิตรายการสารคดีสั้นทางสื่อโทรทัศน์ ของสำ�นักงาน
-  การเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
   ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
   และสังคมในชุมชน  หลักสูตร พื้นฐานช่าง
   อุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 (อ100420)
-  สัมมนาเชิงปฏิบัติการบำ�รุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายใน
   อาคารสำ�นักงาน
-  การส่งมอบเครื่องคั้นน้ำ�มันมะพร้าว
-  การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยให้แก่ชุมชนพื้นที่กลุ่ม
   จังหวัดภาคใต้
-  การบำ�รุงรักษารถยนต์สำ�หรับพนักงานขับรถเบื้องต้น
-  การอบรมการเขียนแบบเบื้องต้น
-  การจัดฝึกอบรมวิชาเทอร์โมไดนามิกส์
-  การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
-  ภาษาอังกฤษสำ�หรับบุคลากรสำ�นักงาน
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ชื่อผลงาน : การอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ     200,000       บาท
การดำ�เนินงาน   จัดอบรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนที่กำ�ลังศึกษาใน สถานศึกษาสามารถ
สร้างงานด้วยตนเองได้ในระหว่างเรียนหรือระหว่างปิดภาคเรียน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้    โดยจัดอบรมให้แก่
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  อาจารย์สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  ด้านคหกรรมศาสตร์ และนักศึกษา อบรมในวันที่
23 – 24 กุมภาพันธ์ 2552 จำ�นวน 8 หลักสูตร
ผลการดำ�เนินงาน  ดำ�เนินการจัดอบรม 8 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพวงกุญแจวัยใส   หมูยอ    เครื่องดื่มและไอศกรีม   
กระเป๋าพอเพียง  การตกแต่งเสื้อยืดด้วยเศษผ้า   ดอกไม้แทนใจ  กระเป๋าผ้าน่ารัก  และหลักสูตร Heat Fix Stud Create T-shirt   มี
ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 102 คน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.34

ชื่อผลงาน :  การเสริมความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ     250,000       บาท
การดำ � เนิ นงานดำ � เนิ นการถ่ า ยทอดความรู้ ให้ แ ก่ ผู้ ด้ อ ยโอกาสตั ว แทนมู ล นิ ธิ แ ละองค์ ก รของภาครั ฐ กลุ่ ม ผู้ ว่ า งงาน
และกลุ่มผู้ถูกเลิกจ้าง เป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะวิชาชีพทางด้าน คหกรรมศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน อบรมวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2552
ผลการดำ�เนินงาน  โดยดำ�เนินการจัดอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากผ้า  ของใช้ในบ้าน  อาหารไทย   
ขนมไทย และและหลักสูตรงานประดิษฐ์   มีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งหมด 106 คนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.88
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ชื่อผลงาน : การเปิดโลกอาชีพด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ     300,000     บาท
การดำ�เนินงาน เพื่อสร้างอาชีพและเปิดโอกาสในการเพิ่มเติมความรู้และทักษะอาชีพแก่ชุมชน  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
ศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ มีความรู้ความสามารถในการสร้างงาน มีประสบการณ์ในการสร้างอาชีพ   ช่วยเหลือชุมชนหรือสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง มีอาชีพที่มั่นคง เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ  และเป็นผู้ประกอบการที่ดีอย่างมั่นคงได้ในอนาคต    จัดอบรม
วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2552 จำ�นวน 5 หลักสูตร
ผลการดำ�เนินงาน  โดยดำ�เนินการจัดอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรด้านการวางแผนการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์  
อาหารและขนมไทย เบเกอรี่ เครื่องดื่มและไอศกรีม และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก/ศิลปะประดิษฐ์ จำ�นวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 150 คน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.91

ชื่อผลงาน   : การถ่ายทอดองค์ความรู้งานบริการวิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่สากล
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ     250,000       บาท
การดำ�เนินงาน   ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากงานบริการวิชาการและวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์     โดย
การรวบรวมความรู้ด้านงานบริการวิชาการและวิจัยของคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์   จัดทำ�เป็นเอกสารและCD ถ่ายทอดองค์
ความรู้ไปยังห้องสมุดหรือสถานศึกษา   และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย    ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
นักเรียน นิสิต นักศึกษา  ประชาชนหรือผู้สนใจทั่วไป  สามารถสืบค้นข้อมูลได้
ผลการดำ�เนินงาน  จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยของคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2552
จำ�นวน 10 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแกงเผ็ดเป็ดย่าง ตกแต่งกระเป๋าผ้าน่าใช้ สวนถาดกระดาษสา   ไส้กรอกเปรี้ยวข้าวหอมนิล  
ธัญพืชอัดแท่ง  กล่องกระดาษใบอ้อย  เส้นพาสต้าผัดฉ่า  ปลาจ๊อจากปลานิล  กระเป๋าทำ�มือจากผ้าใยกล้วย  ปลาแผ่นสมุนไพร
จากปลานิล  จำ�นวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 100  คน  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.24
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ชื่อผลงาน : อบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ
385,500     บาท  
การดำ�เนินงาน    จัดอบรมวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ให้กับบุคลทั่วไป   เพื่อเผยแพร่ความรู้ และทักษะวิชาชีพทาง
คหกรรมศาสตร์สู่สังคม  สนับสนุนให้ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์  นำ�ความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ
ผลการดำ�เนินงาน  ดำ�เนินการจัดอบรมวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์   ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จำ�นวน 4 ครั้ง
รวม 27 หลักสูตร   เช่น   การตัดเย็บเสื้อ การตัดเย็บกระโปรง  เบเกอรี่   แต่งหน้าเค้ก  อาหารและขนมไทย   อาหารนานาชาติ  
อาหารจานเดียว  อาหารว่าง  การจัดดอกไม้   แกะสลักผัก-ผลไม้ ฯลฯ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 320 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.30  

ชื่อผลงาน : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ พื้นฐานการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3D ”
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   :  อ. ณัฐภณ    สุเมธอธิคม  , อ. อัญชุลี  วงษ์บุญงาม / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณ
30,400  บาท  
การดำ�เนินงาน   จัดอบรมเชิงปฏิบัติ สำ�หรับประชาชนทั่วไป จำ�นวน 40 คน โดยมีคุณสมบัติที่สำ�คัญคือ เป็นผู้มีความรู้
พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพอใช้ และต้องการหาความรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3D
ผลการดำ�เนินงาน ให้บริการจำ�นวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมจำ�นวนทั้งสิ้น 48 คน ตอบแบบสอบถามจำ�นวน 21 ชุด
(เนื่องจากในวันสุดท้ายของการอบรม (9 เมษายน 2552) เกิดเหตุประท้วงบริเวณสี่เสาเทเวศร์) ผลการประเมินผู้ตอบแบบสอบถาม
จำ�นวน 21 คน มีสถานภาพเป็นนักเรียน / นักศึกษามากที่สุด จำ�นวน  9 คน (ร้อยละ 42.9) รองลงมามีสถานภาพเป็นประชาชน
ทั่วไป จำ�นวน 7 คน (ร้อยละ 33.3) ถัดไปมีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน จำ�นวน 5 คน (ร้อยละ23.8) ความ
พึงพอใจต่อการให้บริการโครงการ “พื้นฐานการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3D” อยู่ในระดับดี 4.33 (86.70%)
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ชื่อผลงาน :  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “คอมพิวเตอร์กราฟิก สำ�หรับงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์”
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   : อ.พงศ์กฤษฎิ์   พละเลิศ / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณ   
22,200  บาท  
การดำ�เนินงาน   เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก สำ�หรับงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เน้นการ
ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์
ผลการดำ�เนินงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำ�นวน 29 คน ดำ�เนินการจัดฝึกอบรมจำ�นวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกในงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี

ชื่อผลงาน : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้พื้นฐานทางภาพยนตร์”
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   : อ.เกรียงไกร  พัฒนกุลโกเมธ / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณ    24,000  บาท  
การดำ�เนินงาน    จัดเป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทาง
ภาพยนตร์ ระยะเวลา 3 วัน โดยเน้นความรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ไปพร้อมกัน
ผลการดำ�เนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการจำ�นวน 31 คน ผลการดำ�เนินงานพบว่า ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 84 และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมในทุกด้านอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.04  และผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐาน
ทางภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้น
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ชื่อผลงาน:
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน:

การจัดนิทรรศการร่วมกับ  สวพ.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ กรมการสารวัตรทหารบก
อ.สมเกียรติ ทองแก้ว  และ  อ.เจริญ  สมชื่อ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจียและพัฒนา

งบประมาณ
20,000 บาท  
การดำ�เนินงาน   ร่วมจัดนิทรรศการภายใน ศูนย์การเรียนรู้กรมการสารวัตรทหารบก  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 และ
วันเสาร์ที่ 1 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2552   จัดอบรมการชุบเครื่องหมายโลหะให้กับเจ้าที่ของกรมการสารวัตรทหารบก  
นำ�หุ่นยนต์ ที่ได้ร่วมเข้าแข่ง ABU ชิงแชมป์ประเทศไทย จัดนิทรรศการให้เด็กๆ ในศูนย์การเรียนรู้ได้ร่วมทดลองบังคับหุ่นยนต์
ผลการดำ�เนินงาน ผู้ชมงานให้ความสนใจเข้ารับการอบรม ที่ศูนย์การเรียนรู้ กรมการสารวัตรทหารบก ผู้สนใจที่เข้าร่วม
งาน 150 คนจากการประเมินและทดลองการบังคับหุ่นยนต์ที่ทำ�ให้ร่วมจัดแสดง ตลอดการจัดงาน

ชื่อผลงาน : การอบรมงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :    อ.พิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ์  /  คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบประมาณ
53,755.86  บาท  
การดำ�เนินงาน   จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนผู้ที่สนใจ
ในชุมชนกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ฯลฯ
ผลการดำ�เนินงาน ดำ�เนินการฝึกอบรม เกี่ยวกับการเชื่อมโลหะเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จำ�นวนผู้รับบริการ  
25  คน  จำ�นวนผลผลิต 1 ครั้ง  ความพึงพอใจ 93.88 %  
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ชื่อผลงาน :
การเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน หลักสูตร
          
การทำ�มุ้งลวดประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม รุ่นที่ 1 (อ100292)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : อ. จักรวัฒน์   เรืองแรงสกุล / คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบประมาณ
50,000 บาท  
การดำ�เนินงาน   เป็นพัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพของแรงงาน ภายใต้โครงการต้นกล้าอาชีพ  จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้
ผู้ว่างงาน รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ได้มีโอกาสมีงานทำ�มากขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานในประเทศ หลังจากได้
รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก  
ผลการดำ�เนินงาน ดำ�เนินการฝึกอบรม เกี่ยวกับการทำ�มุ้งลวดประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
จำ�นวนผู้รับบริการ  10 คน  จำ�นวนผลผลิต 1 ครั้ง  ความพึงพอใจ 80 %  

ชื่อผลงาน :     การเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  
            
หลักสูตรการทำ�มุ้งลวดประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม รุ่นที่ 2 (อ100293)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   : อ.จักรวัฒน์  เรืองแรงสกุล /  คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบประมาณ    175,000 บาท  
การดำ�เนินงาน   เป็นโครงการที่เน้นพัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพของแรงงาน ภายใต้โครงการต้นกล้าอาชีพจัดขึ้นเพื่อ
สนับสนุนให้ผู้ว่างงาน รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ได้มีโอกาสมีงานทำ�มากขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานในประเทศ
หลังจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ฯลฯ
ผลการดำ�เนินงาน ดำ�เนินการฝึกอบรม เกี่ยวกับการทำ�มุ้งลวดประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
จำ�นวนผู้รับบริการ  25 คน  จำ�นวนผลผลิต 1 ครั้ง  ความพึงพอใจ 80 %
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ชื่อผลงาน :
การจัดฝึกอบรมความรู้และการปฏิบัติงานด้านเบรกรถยนต์
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : ว่าที่ร.ต. ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี  / คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบประมาณ
32,000 บาท  
การดำ�เนินงาน บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำ�กัด ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดฝึกอบรมความรู้
และการปฏิบัติงานด้านเบรกรถยนต์ให้แก่บุคลากรของบริษัท จำ�นวน 8 คน โดยเป็นกลยุทธ์ในการนำ�ไปสู่การเพิ่มพูนศักยภาพใน
การก้าวขึ้นสู่บริษัทชั้นนำ�ในด้านสินค้าและการบริการต่อไป โดยใช้สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถานที่จัดการอบรม
ผลการดำ�เนินงาน   บุคลากรของบริษัทจำ�นวน 8 คน สามารถทำ�การถอด-ประกอบและวิเคราะห์ผลรวมไปถึงสามารถ
ตรวจสอบระบบเบรกได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดของบริษัท อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน
วัดผลของโครงการที่มีเกณฑ์ไม่ต่ำ� 70 % และ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ 86.07 %

ชื่อผลงาน : การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ (E-mail)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :
อ. วัชรินทร์  แสงมา   /  คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบประมาณ
35,960.76  บาท  
การดำ�เนินงาน   จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนผู้ที่สนใจ
ในชุมชนกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ฯลฯ
ผลการดำ�เนินงาน  ดำ�เนินการฝึกอบรม เกี่ยวกับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ (E-mail) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
จำ�นวนผู้รับบริการ  31 คน  จำ�นวนผลผลิต 1 ครั้ง  ความพึงพอใจ 89.80 %  
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ชื่อผลงาน : การให้ข้อมูลและคำ�ปรึกษาของกิจกรรมภายในสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : งานบริการวิชาการแก่สังคม  /  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
งบประมาณ
-   บาท  
การดำ�เนินงาน การให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ�เทคนิคการฉีดขวดพลาสติกในกิจการน้ำ�ดื่มของสหกรณ์การเกษตรเมือง
เชียงราย จำ�กัด สาขานางแล และการให้คำ�ปรึกษาการทำ�ความร่วมมือในด้านวิชาการกิจกรรมต่างๆ ระหว่างสหกรณ์การเกษตร
เมืองเชียงราย จำ�กัด สาขานางแลกับคณะ วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผลการดำ�เนินงาน    มีการตกลงความร่วมมือในการทำ�ขวดพลาสติกร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์  และ มีการเตรียม
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อดำ�เนินการจัดทำ�โครงการร่วมกิจกรรมในอนาคต

ชื่อผลงาน:
การเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  หลักสูตร
               
พื้นฐานช่างอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 (อ100420)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   : อ. รัชดาศักดิ์  สุเพ็งคำ� สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  /  คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบประมาณ
110,000  บาท  
		
การดำ�เนินงาน   เป็นการที่เน้นพัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพของแรงงาน ภายใต้โครงการต้นกล้าอาชีพจัด
ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้ว่างงาน รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ได้มีโอกาสมีงานทำ�มากขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานใน
ประเทศ หลังจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ฯลฯ
		
ผลการดำ�เนินงาน ดำ�เนินการฝึกอบรม เกี่ยวกับการทำ�มุ้งลวดประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ จำ�นวนผู้รับบริการ  16 คน  จำ�นวนผลผลิต 1 ครั้ง  ความพึงพอใจ 80 %
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ชื่อผลงาน :    สัมมนาเชิงปฏิบัติการบำ�รุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำ�นักงาน
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   : อ. สมเกียรติ  ทองแก้ว  / คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบประมาณ
34,092.2 บาท  
การดำ�เนินงาน   จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนผู้ที่สนใจ
ในชุมชนกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ฯลฯ
ผลการดำ�เนินงาน  ดำ�เนินการฝึกอบรม เกี่ยวกับระบบระบบปรับอากาศในอาคารทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จำ�นวนผู้รับ
บริการ  22 คน  จำ�นวนผลผลิต 1 ครั้ง  ความพึงพอใจ 94.41 %  

ชื่อผลงาน :   การส่งมอบเครื่องคั้นน้ำ�มันมะพร้าว
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   :  ผศ.วัลลภ  ภูผา /  คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบประมาณ   30,000  บาท  
การดำ�เนินงาน นำ�ส่งมอบเครื่องคั้นน้ำ�มันมะพร้าว ให้กับวัดเขาสมโภชน์ อำ�เภอไชยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อประโยชน์
ในการทำ�กิจกรรมของวัดและชุมชนใกล้เคียง  
ผลการดำ�เนินงาน ดำ�เนินการสาธิตการใช้และส่งมอบ เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2552  ความพึงพอใจ 80%  
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ชื่อผลงาน : การบำ�รุงรักษารถยนต์สำ�หรับพนักงานขับรถเบื้องต้น
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :   ผศ.สมใจ  เพียรประสิทธิ์  / คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบประมาณ
61,626.8 บาท  
การดำ�เนินงาน   จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนผู้ที่สนใจ
ในชุมชนกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ฯลฯ
ผลการดำ�เนินงาน  ดำ�เนินการฝึกอบรม เกี่ยวกับการบำ�รุงรักษารถยนต์เบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จำ�นวนผู้รับ
บริการ  30 คน  จำ�นวนผลผลิต 1 ครั้ง  ความพึงพอใจ 91.02 %
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ชื่อผลงาน :    การอบรมการเขียนแบบเบื้องต้น
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :
อ.วัชรินทร์  แสงมา  / คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบประมาณ
52,761.63
บาท  
การดำ�เนินงาน   จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนผู้ที่สนใจ
ในชุมชนกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ฯลฯ
ผลการดำ�เนินงาน   ดำ�เนินการฝึกอบรม เกี่ยวกับการเขียนแบบเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จำ�นวนผู้รับบริการ  
23 คน  จำ�นวนผลผลิต 1 ครั้ง  ความพึงพอใจ 90.86 %

ชื่อผลงาน : การจัดฝึกอบรมวิชาเทอร์โมไดนามิกส์
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   : อ.สมเกียรติ  ทองแก้ว  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  / คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบประมาณ
129,910
บาท  
การดำ�เนินงาน   จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนผู้ที่สนใจ
ในชุมชนกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ฯลฯ
ผลการดำ�เนินงาน  ดำ�เนินการฝึกอบรม เกี่ยวกับระบบเทอร์โมไดนามิกส์ จำ�นวนผู้รับบริการ  69  คน  จำ�นวนผลผลิต
1 ครั้ง  ความพึงพอใจ 86 %
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ชื่อผลงาน :    การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   : คณะศิลปศาสตร์
งบประมาณ      23,800   บาท  
การดำ�เนินงาน    ให้บริการ 1 ครั้ง แก่ผู้ขับรถแท็กซี่ และผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ 24 – 25  มกราคม 2552  เวลา 08.00 –
16.00 น.
ผลการดำ�เนินงาน  มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 25 คน จากเป้าหมาย 30 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.55 จากเกณฑ์
5 ระดับ  

ชื่อผลงาน :    ภาษาอังกฤษสำ�หรับบุคลากรสำ�นักงาน                                                                        
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์
งบประมาณ 		
     50,000       บาท  
การดำ�เนินงาน     ให้บริการ 1 ครั้ง แก่บุคลากรในสำ�นักงานและผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ 27 เมษายน 2552   ถึง วันที่ 1
พฤษภาคม 2552  เวลา 08.00 – 16.00 น.
ผลการดำ�เนินงาน   มีผสู้ นใจเข้าร่วมโครงการ 43 คน จากเป้าหมาย  50 คน มีระดับความพึงพอใจ 3.93  จากเกณฑ์ 5 ระดับ
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ชื่อผลงาน :    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   : คณะศิลปศาสตร์
งบประมาณ   
      3,150       บาท  
		
การดำ�เนินงาน   ให้บริการครั้งที่ 1 แก่บุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการ
(MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้สนใจทั่วไป โดยได้เพิ่มโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อสอบใหม่ในการอบรม
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 08.30 – 12.00 น.
		
ผลการดำ�เนินงาน   มีผสู้ นใจเข้าร่วมโครงการ 16 คน จากเป้าหมาย 30 คน มีระดับความพึงพอใจ 4.32   จากเกณฑ์
5 ระดับ

ชื่อผลงาน :
การหัตกรรมไทย เสริมรายได้แก่ชุมชน
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์
งบประมาณ       20,000       บาท  
		
การดำ�เนินงาน     ให้บริการ 1 ครั้ง แก่ประชาชนในชุมชนนางเลิ้ง และผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ 13 ธันวาคม 2552
เวลา 08.00 – 17.30 น.
		
ผลการดำ�เนินงาน    มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 38 คน จากเป้าหมาย 30 คน มีระดับความพึงพอใจ 4.64   จาก
เกณฑ์ 5 ระดับ
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ชื่อผลงาน :   การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานและไฟฟ้าในเครื่องจักรกล
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน     กลุ่มบริการเทคโนโลยี   สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ
59,000 บาท
การดำ�เนินงาน ครั้งที่ 1  วันที่  8 - 9  ธันวาคม    2551  ครั้งที่ 2  วันที่  18 - 19  ธันวาคม  2552  ณ  ห้องประชุม
กลุ่มบริการเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา  พื้นที่พระนครเหนือ
ผลการดำ�เนินงาน      ดำ�เนินกิจกรรมให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นการบริการแบบให้เปล่า
โดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน   มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยภายในและภายนอก จำ�นวน 21  คน  จากหน่วยงาน  11  แห่ง  
ผลการประเมินความพึงพอใจ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  จำ�นวน  15  คน  มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 84.00

ชื่อผลงาน :  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม Unigraphic  Nx”
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน  
กลุ่มบริการเทคโนโลยี   สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ
80,000    บาท
การดำ�เนินการ การดำ�เนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้    ครั้งที่ 1  วันที่  26  - 28  พฤศจิกายน  2551  ครั้งที่
2  วันที่  28 – 30 มกราคม  2552  ณ  ห้องประชุมกลุ่มบริการเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา  พื้นที่พระนครเหนือ
ผลการดำ�เนินงาน ดำ�เนินกิจกรรมให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นการบริการแบบให้เปล่าโดย
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยภายในและภายนอก จำ�นวน  25 คน  จากหน่วยงาน 12 แห่ง ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  จำ�นวน 20  คน  มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 83.00
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ชื่อผลงาน : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้และบำ�รุงรักษาซีลในเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม”
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : กลุ่มบริการเทคโนโลยี   สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ
49,000 บาท
การดำ�เนินงาน      วันที่  19 – 20  กุมภาพันธ์  2552  ณ   ห้องประชุมกลุ่มบริการเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
พื้นที่พระนครเหนือ
ผลการดำ�เนินงาน ดำ�เนินกิจกรรมให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นการบริการแบบ ให้เปล่าโดย
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยภายในและภายนอก จำ�นวน  27 คน  จากหน่วยงาน 12 แห่ง  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  จำ�นวน  24  คน  มีความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 84.00

ชื่อผลงาน :  การออกแบบใช้งานและการบำ�รุงรักษาระบบลมสำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรม
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : กลุ่มบริการเทคโนโลยี   สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ
45,000 บาท
การดำ�เนินงาน วันที่   12 – 13  กุมภาพันธ์   2552   ณ  ห้องประชุมกลุ่มบริการเทคโนโลยี   สถาบันวิจัยและพัฒนา  
พื้นที่พระนครเหนือ
ผลการดำ�เนินงาน   ดำ�เนินกิจกรรมให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นการบริการแบบให้เปล่าโดย
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยภายในและภายนอก จำ�นวน 27  คน  จากหน่วยงาน  12  แห่ง  
ผลการประเมินความพึงพอใจ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  จำ�นวน  26  คน  มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80.00
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ชื่อผลงาน : ระบบนิวแมติกส์เบื้องต้นสำ�หรับงานดูแลรักษาเครื่องจักร
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน กลุ่มบริการเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ
48,600 บาท
การดำ�เนินงาน   วันที่  1 – 3  เมษายน  2552   ณ  ห้องประชุมกลุ่มบริการเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา  พื้นที่
พระนครเหนือ
ผลการดำ�เนินงาน   ดำ�เนินกิจกรรมให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นการบริการแบบให้เปล่าโดย
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน   มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยภายในและภายนอก จำ�นวน 25  คน  จากหน่วยงาน  12  แห่ง  
ผลการประเมินความพึงพอใจ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  จำ�นวน  24  คน  มีความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 88.00

ชื่อผลงาน :
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบงานบำ�รุงรักษาและการจัดการ
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน กลุ่มบริการเทคโนโลยี   สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ
34,850 บาท
การดำ�เนินงาน   วันที่  13  – 15  พฤษภาคม  2552  ณ ห้องประชุมกลุ่มบริการเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
พื้นที่พระนครเหนือ
ผลการดำ�เนินงาน    ดำ�เนินกิจกรรมให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นการบริการแบบให้เปล่าโดย
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน   มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยภายในและภายนอก จำ�นวน 23 คน  จากหน่วยงาน  6  แห่ง  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  จำ�นวน  22  คน  มีความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 86.00
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ชื่อผลงาน :  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  กลุ่มบริการเทคโนโลยี   สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ
58,000 บาท
การดำ�เนินงาน    วันที่  3 – 5  มิถุนายน  2552 ณ  ห้องประชุมกลุ่มบริการเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา  พื้นที่
พระนครเหนือ
ผลการดำ�เนินงาน   ดำ�เนินกิจกรรมให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นการบริการแบบให้เปล่าโดย
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยภายในและภายนอก จำ�นวน 26  คน  จากหน่วยงาน  15  แห่ง  ผล
การประเมินความพึงพอใจ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  จำ�นวน  22  คน  มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 84.00

ชื่อผลงาน :   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ CNC Milling และเทคนิคการปฏิบัติงาน        
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  กลุ่มบริการเทคโนโลยี   สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ
49,000 บาท
การดำ�เนินงาน     วันที่  23 – 26  มิถุนายน  2552 ณ   ห้องประชุมกลุ่มบริการเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
พื้นที่พระนครเหนือ  
ผลการดำ�เนินงาน  ดำ�เนินกิจกรรมให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นการบริการแบบให้เปล่าโดย
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน   มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยภายในและภายนอก จำ�นวน  23 คน  จากหน่วยงาน 11 แห่ง  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  จำ�นวน 17  คน  มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89.00
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ชื่อผลงาน :   การฝึกอบรมวิชาชีพด้านการออกแบบเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   :  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
งบประมาณ
185,700    บาท       
การดำ�เนินงาน     จัดฝึกอบรม   ในวันที่   17-18   มกราคม   2552   ให้ความรู้ทางวิชาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  
บรรจุภณ
ั ฑ์ แก่ประชาชนทัว่ ไป โดยเปิดหลักสูตรทัง้ หมด  4  หลักสูตรคือ 1.แต้มสีสนั สร้างลายบนชุดเชิงเทียนและแจกัน  2. ออกแบบ
ลายพิมพ์สกรีนถุงผ้าลดโลกร้อน  3. ออกแบบการ์ดอวยพร  3  มิติ  ด้วยคอมพิวเตอร์  4. ออกแบบลายใส่สีสันให้รองเท้าผ้าใบ
ผลการดำ�เนินงาน    มีผู้เข้าฝึกอบรม ทั้งหมด   81  คน ระดับความพึงพอใจ คิดเป็น   ร้อยละ  90.11  

ชื่อผลงาน :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบสู่ชุมชน  
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   :  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
งบประมาณ
238,400  บาท     
การดำ�เนินงาน     จัดฝึกอบรม    ในวันที่    22-23  พฤษภาคม  2552    ให้ความรู้ทางวิชาชีพด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ แก่ประชาชนทั่วไป โดยเปิดหลักสูตรทั้งหมด 7   หลักสูตรคือ 1. ผลิตภัณฑ์จากแผ่นเงินแผ่นทอง  2. นาฬิกา
ติดผนังจากกระดาษ (Paper  Mache)  3. สกรีนสีสันบนเสื้อยืด  4. กระเป๋าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์   5. การจัดสวนถาดลดโลกร้อน   
6. การกัดกรดโลหะ  7. โคมไฟไม้ไผ่
ผลการดำ�เนินงาน  ผู้เข้าอบรม ทั้งหมด   140  คน   ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  87.31
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ชื่อผลงาน :
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : กลุ่มบริการเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ
33,100 บาท
การดำ�เนินงาน วันที่   21 – 22  พฤษภาคม 2552  ณ   ห้องประชุมกลุ่มบริการเทคโนโลยี   สถาบันวิจัยและพัฒนา  
พื้นที่พระนครเหนือ
ผลการดำ�เนินงาน  ดำ�เนินกิจกรรมให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นการบริการแบบให้เปล่าโดย
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน   มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยภายในและภายนอก จำ�นวน 30  คน  จากหน่วยงาน  6  แห่ง  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  จำ�นวน  25  คน  มีความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 88.00

ชื่อผลงาน :
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วย Hot  Runner
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : กลุ่มบริการเทคโนโลยี   สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ
39,500 บาท
การดำ�เนินงาน วันที่  30 – 31  กรกฎาคม 2552   ณ ห้องประชุมกลุ่มบริการเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา  พื้นที่
พระนครเหนือ
ผลการดำ�เนินงาน ดำ�เนินกิจกรรมให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นการบริการแบบให้เปล่าโดย
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน   มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยภายในและภายนอก จำ�นวน  32 คน  จากหน่วยงาน 12 แห่ง ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  จำ�นวน 31  คน  มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89.00
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งานวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ

- ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
- หน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชื่อผลงาน :
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   “การวัดและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า”
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : กลุ่มบริการเทคโนโลยี   สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ
7,800  บาท
การดำ�เนินงาน    วันที่  13 – 14  สิงหาคม 2552   ณ ห้องประชุมกลุ่มบริการเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา  พื้นที่
พระนครเหนือ
ผลการดำ�เนินงาน   ดำ�เนินกิจกรรมให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นการบริการแบบให้เปล่าโดย
ใช้งบประมาณจากภายนอก  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยภายในและภายนอก จำ�นวน 14  คน  จากหน่วยงาน  8  แห่ง  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  จำ�นวน  11  คน  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 81

ชื่อผลงาน :
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ
11,200  บาท  
การดำ�เนินงาน    ดำ�เนินการทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำ�หนด    เป็นการทดสอบ
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน  สาขาผู้ประกอบอาหารไทย  ระดับ 1 ทำ�การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   เพื่อมุ่ง
หวังให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบ  มีคุณภาพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน  มีความรู้และทักษะเฉพาะทาง  สาขาผู้ประกอบอาหารไทย  ให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  เพื่อก้าวสู่ระดับนานาชาติต่อไป   
ผลการดำ�เนินงาน โดยมีการดำ�เนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   สาขาผู้ประกอบอาหารไทย  ระดับ 1  
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2552  ดำ�เนินการจัดทดสอบทั้งหมด 1 ครั้ง  วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2552 มีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด  16  คน  
และ ผ่านการทดสอบ  จำ�นวน 16  คน  ผู้เข้ารับการทดสอบ มีความพึงพอใจต่อการจัดการทดสอบของศูนย์ทดสอบฯ อยู่ในระดับ
มาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.80
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ชื่อผลงาน :
หน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบประมาณ
211,280  บาท  
การดำ�เนินงาน ดำ�เนินการร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเป็นหน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานกำ�หนด อาทิ  ผลิตภัณฑ์ประเภท
ผ้า สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากผ้า งานประดิษฐ์   ของที่ระลึก เป็นต้น
ผลการดำ�เนินงาน   ดำ�เนินการตรวจสอบ ให้กับสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง   เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่กระบวนการคัดสรรสินค้าหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)   ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม  2551 – 30 กันยายน 2552 จำ�นวน 452  ชุดตัวอย่าง

งานบริการวิชาชีพ

- การบริการข่าวสารมอเตอร์เวย์
- การผลิตรายการสารคดีสั้นทางสื่อโทรทัศน์ ของสำ�นักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

ชื่อผลงาน : การบริการข่าวสารมอเตอร์เวย์
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   : ผศ.วิมลพรรณ   อาภาเวท  อ.นิศากร   ไพบูลย์สิน / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณ  4,680,000 บาท  
การดำ�เนินงาน   ผลิตรายการวิทยุในรูปแบบสารคดีสั้น 1 นาที ออกอากาศทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร FM 89.5 MHz และสถานีวิทยุ อสมท. FM 96.5 MHz   นอกจากนี้ยังมีการทำ�ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านสื่อ
อื่น เช่น สื่อหนังสือพิมพ์มติชน  ข่าวสด   สื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และสื่อโทรทัศน์ถวาย
พระพร
ผลการดำ�เนินงาน ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับข่าวสาร ข้อมูล ความรู้มากขึ้น  สามารถใช้ทางหลวงพิเศษ อย่างถูกกฎ และ
มีความปลอดภัยมากขึ้น เกิดความพึงพอใจต่อการใช้ทางหลวง ระดับมาก
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ชื่อผลงาน  
: การผลิตรายการสารคดีสั้นทางสื่อโทรทัศน์ ของสำ�นักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   : อ. ดวงตา    พิริยานนท์ และคณะ / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
งบประมาณ   3,949,000   บาท  
การดำ�เนินงาน   ผลิตรายการสารคดีสั้น 1 นาทีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ทุกวันเสาร์เวลา 14.45 น. ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำ�นักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง โดยใช้สื่อมวลชนทำ�หน้าที่เผยแพร่ดัง
กล่าว แต่ละตอนนำ�เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจ บทบาท หน้าที่ของสำ�นักงาน ความทันสมัยทางเทคโนโลยีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับถนนหรือเส้นทางต่าง ๆ  ซึ่งผู้ดำ�เนินการได้วางแผนในเรื่องของการใช้สื่อ การผลิตรายการ และการประเมินผลของกลุ่มเป้า
หมายไว้ด้วย โดยมีระยะเวลาในการทำ�งานระหว่างเดือน ตุลาคม 2551 – เมษายน 2552  รวมจำ�นวนออกอากาศทั้งสิ้น 28 ครั้ง
โดยเป็นการดำ�เนินงานต่อเนื่องจากโครงการผลิตรายการสารคดีสั้นทางสื่อโทรทัศน์
ผลการดำ�เนินงาน สามารถดำ�เนินการได้ผลเป็นที่พอใจโดยวัดจากการประเมินผลของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เส้นทาง
มอเตอร์เวย์ ประชาชนรู้จักหน่วยงานมากขึ้น
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ผลงานคลินิกเทคโนโลยีประจำ�ปี 2552
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ผลงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำ�ปี 2552
-

การจัดนิทรรศการงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3)
การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำ�ปี 2552
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมการสารวัตรทหาบก
การให้คำ�ปรึกษาและบริการข้อมูล
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอการย้อมสีและการทำ�ผ้ามัดหมี่
การบริการให้คำ�ปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยให้แก่ชุมชนพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
การให้คำ�ปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชนจังหวัดราชบุรีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ�สมุนไพรแปรรูปสำ�หรับสมาชิก อสวท. ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัด
สมุทรสงคราม
- การให้คำ�ปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผ้าและผลิตภัณฑ์
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ชื่อผลงาน :  การจัดนิทรรศการงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับจังหวัด  (ครั้งที่ 3)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน    :         คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
งบประมาณ    40,000  บาท        
การดำ�เนินงาน   เป็นโครงการที่ดำ�เนินงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง  การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับจังหวัด  ครั้งที่   3  ณ โรงแรม ลองบีช  ชะอำ�   จังหวัดเพชรบุรี  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการจากผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยี   และเพื่อจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนผู้รับการ
ถ่ายทอด
ผลการดำ�เนินงาน    นำ�เสนอผลงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการแปรรูปผลไม้   โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ�ผลิตภัณฑ์   บรรจุภัณฑ์    และการตลาดผ้ามัดย้อมเพื่อเศรษฐกิจชุมชน   ส่งตัวแทนชุมชนร่วมเสวนา  
เรื่อง  ความสำ�เร็จของการดำ�เนินโครงการ  การทำ�ผ้าและป่านศรนารายณ์มัดย้อม  จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน  กลุ่มผลิตภัณฑ์  
แปรรูปการเกษตรสตรีบ้านทาน และชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง  จำ�กัด  รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานการเยี่ยมชมผลงาน  กลุ่ม
สตรีสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง  จำ�กัด  ป่านศรนารายณ์   ของผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คือ  ดร.คุณหญิง
กัลยา  โสภณพาณิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดร.สุจินดา  โชติพาณิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  พร้อมทั้งผู้บริหารของกระทรวงฯและผู้บริหารท้องถิ่น

ชื่อผลงาน
:  การฝึกอบรมวิชาชีพตามยุทธศาสตร์
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   :  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
งบประมาณ
70,000    บาท         
การดำ�เนินงาน จัดฝึกอบรม ในวันที่ 31 มีนาคม  2552  ให้ความรูท้ างวิชาชีพด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป
โดยเปิดหลักสูตรทัง้ หมด  3  หลักสูตรคือ  1.ปัน้ ตุก๊ ตาจากกระดาษทิชชู  2. รัด  มัด  ย้อม  3. แต่งแต้มเติมลวดลายบนเก้าอีต้ วั โปรด
ผลการดำ�เนินงาน   มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ทั้งหมด  68  คน  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  90.29

101

ชื่อผลงาน:  
การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำ�ปี 2552
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน     :   คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งบประมาณ    40,000       บาท     
การดำ�เนินงาน เป็นโครงการที่ดำ�เนินงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และศูนย์
คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตอุดมศักดิ์  โชติเวช  และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการดำ�เนินงาน จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยี   ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   ประจำ�ปี  
2552  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี  ระหว่างวันที่   8 – 23  สิงหาคม  2552  โดยร่วมจัดนิทรรศการ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ�แป้งเผือกและผลิตภัณฑ์อาหาร   โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยให้แก่ชุมชนพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ภายในพื้นที่  9  ตารางเมตร  สาธิตเทคโนโลยีจำ�นวน  3  รายการคือ  วุ้นสวรรค์น้ำ�อ้อย  การทำ�กรอบ
รูป  โดนัทแป้งกล้วย  จัดนิทรรศการถาวรร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำ�นวน  3  รายการ  คือ  แป้งเผือกและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร  แป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร  และผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยแมลงภู่ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้า
ชมงานและคณะกรรมการจำ�นวน 115 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ  90  โดยพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ   ค่าเฉลีย่ 4.50

ชื่อผลงาน :   การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (อสวท.)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน    :    คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งบประมาณ       66,000 บาท    
การดำ�เนินงาน เป็นการประเมินโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ซึ่งเป็นส่วนที่รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำ�ปี  2552  ในตัวชี้วัดที่  3.1.2  
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินข้อมูล  
ทัศนคติ  และจัดทำ�รายงานผลการติดตามในกิจกรรมการอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก  อสวท.  ตามโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (อสวท.)  ประจำ�ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552  จำ�นวน  6  แห่ง  ในมิติความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผลการดำ�เนินงาน  รวบรวม  วิเคราะห์  และประเมินผลข้อมูลจากแบบประเมิน  ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการอบรม
ของหน่วยงาน  6  แห่ง  คือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  วิทยาเขตน่าน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลภาคอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดตรัง  วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.15
หรือคิดเป็นร้อยละ 83.00  และมีความคิดเห็นว่า ควรเพิ่มระยะเวลาและจำ�นวนครั้งของการจัดกิจกรรมและควรจัดในพื้นที่ชุมชน
เพิ่มขึ้นด้วย
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ชื่อผลงาน   :   การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมการสารวัตรทหารบก
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน      :    คลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งบประมาณ           300,000  บาท  
การดำ�เนินงาน  จากการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรมการสารวัตรทหารบก  โดยความร่วม
มือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกรมการสารวัตรทหารบก  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้รับ
เชิญให้เข้าร่วมดำ�เนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้  และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
ผลการดำ�เนินงาน
1.กิจกรรมการเรียนรูข้ องเป็นลักษณะการจัดนิทรรศการผลงาน และฐานกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จำ�นวน  5  ฐาน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ   วันที่  20  มิถุนายน  2552  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำ�นวน  341  คน  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจพบว่า  ผูร้ ว่ มกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ 90.80 โดยพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ   ค่าเฉลีย่ 4.54
2.กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่หลักสูตรการชุบโลหะและหลักสูตรการแปรรูปอาหารและ
เครื่องดื่ม ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 1-2 สิงหาคม 2552 มีผู้เข้ารับการอบรม จำ�นวน 106 คน การประเมินความพึง
พอใจ พบว่าผู้เข้าอบรมพึงพอใจ ร้อยละ  91.00 หรือ พึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55
3. กิจกรรมการจัดทำ�สิ่งการเรียนรู้จัดทำ�เอกสาร จำ�นวน 2,000 เล่ม

ชื่อผลงาน :  การให้คำ�ปรึกษาและบริการข้อมูล
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน  :   อ. พจนา  นูมหันต์  / ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
งบประมาณ     100,000   บาท
ผลการดำ�เนินงาน
ชุมชนมีความต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเสื้อผ้าเกี่ยวกับการสร้างแบบเสื้อในลักษณะต่างๆ และการนำ�ผ้าตีนจก
ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาพัฒนาประยุกต์ใช้กับเสื้อผ้าสตรี และต้องการแปรรูปผ้าตีนจกให้มีลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ชุมชนมีความต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 65 ชุมชนมี
ความต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประดิษฐ์สินค้าหัตถกรรม ร้อยละ 26
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ชื่อผลงาน :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอการย้อมสีและการทำ�ผ้ามัดหมี  ่ (กลุม่ แม่บา้ นตำ�บลทรายขาว  อำ�เภอโคกโพธิ  ์ จังหวัดปัตตานี)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  อ.สัมภาษณ์   สุวรรณคีรี /ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
งบประมาณ    
300,000   บาท
ผลการดำ�เนินการ
ผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอ การย้อม และการทำ�ผ้ามัดหมี่ เป้าหมายในการดำ�เนินการจำ�นวน 20 คน ซึ่งจาก
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทำ�ให้เกิดการสร้างรายได้แก่สมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้น ซึ่งสมาชิกในกลุ่มได้ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการ
ออกแบบลายทอให้มีลายที่หลากหลาย และทำ�ให้ผ้ามัดหมี่ที่ได้จากการย้อมมีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งสามารถทำ�ให้เพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ครอบครัวของสมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น

ชื่อผลงาน     :    การบริการให้คำ�ปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์  การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
หน่วยงาน    :    ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช
งบประมาณ         250,000  บาท
ผลการดำ�เนินงาน
เริ่มตั้งแต่เดือน  1 ต.ค. 2551 –  30 ก.ย. 2552 ดำ�เนินการให้บริการคำ�ปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรม
ศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค. 2551 –  30 ก.ย. 2552  เป้าหมาย  80  คน  มีผู้รับบริการ
ขอคำ�ปรึกษา จำ�นวน 120 คน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
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ชื่อผลงาน :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน     :   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช
งบประมาณ     258,000   บาท
ผลการดำ�เนินงาน
ตั้งแต่เดือน  1 ต.ค. 2551 –  30 ก.ย. 2552  ดำ�เนินการจัดอบรม 2 ครั้ง หลักสูตรอบรม คือ เส้นพาสต้าจาก
ข้าวไร่ การประกอบอาหารจากเส้นพาสต้า
น้ำ�มะม่วงพร้อมดื่ม ฮ่อยจ๊อสุขภาพ ธัญพืชสมุนไพร โดย อ.น้อมจิตต์
สุธบี ตุ ร อ.เชาวลิต อุปฐาก อ.ธนภพ โสตรโยม อ.เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ และอ.ฐิตพิ ร เพ็งวัน อ.ชมพูนชุ เผือ่ นพิภพ ครั้งที่ 1
กลุ่มชุมชน/วิสาหกิจชุมชน  ณ เทศบาลตำ�บลหนองประดู่  อำ�เภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จำ�นวน 60 คน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 93.15 และ  ครั้งที่ 2  กลุ่มชุมชน/วิสาหกิจชุมชนน้ำ�ใจอารีย์  หมู่
3 ตำ�บลหนองโอ่ง อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  จำ�นวน 60 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็น
ร้อยละ 94.44 ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 93.80

ชื่อผลงาน   :  การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยให้แก่ชุมชนพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :
อ.วิเชียร  มหาวัน / ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ  ผศ.ปริศนา บุญศักดิ์
อ.ธนาธิป   สะและหน่าย ผศ.วันดี  มาตสถิต  /  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อ.นฤพน ไพศาลตันติวงศ์
งบประมาณ
400,000     บาท
การดำ�เนินงาน เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของชุมชนในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ
แผนงานคลินิกเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานจังหวัดพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตสินค้าชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพเสริมแก่
กลุ่มเกษตร/กลุ่มแม่บ้านเกษตร
ผลการดำ�เนินงาน สร้างเครือ่ งมือสำ�หรับการเจียระไนเปลือกหอย ออกแบบเปลือกหอยเป็นเครือ่ งประดับและส่วนประกอบ
ตกแต่งเสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย ถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ชมุ ชนบ้านบางมัน อำ�เภอสุขสำ�ราญ จังหวัดระนอง จำ�นวน 75 คน ระหว่างวันที่
1 – 5 สิงหาคม 2552
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ชื่อผลงาน   :   การให้คำ�ปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   :  ผศ. จุฑา  พีรพัชระ / ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ     250,000 บาท   
การดำ�เนินงาน   เป็นโครงการในแผนงานการบริการให้คำ�ปรึกษา  และบริการข้อมูลเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
จัดทำ�ข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด   และข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำ�ปรึกษา   และบริการข้อมูลเทคโนโลยีของคณะในสังกัด
มทร.พระนคร  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของคลินิกเทคโนโลยี  และเพื่อประสานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัด  
มทร.พระนคร
ผลการดำ�เนินงาน   จัดทำ�เอกสารข้อมูลเทคโนโลยีจำ�นวน   83   เทคโนโลยี   จัดทำ�รายงานคลินิกเทคโนโลยีประจำ�ปี  
2549 – 2552  จำ�นวน  500  เล่ม  ให้คำ�ปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี  5  ประเภท  แก่ผู้รับบริการจำ�นวน  410  คน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานคลินิกเทคโนโลยี  14  ครั้ง  

ชื่อผลงาน   :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชนจังหวัดราชบุรีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน  :   ผศ. จุฑา  พีรพัชระ / ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ   25,000       บาท  
การดำ�เนินงาน  เป็นโครงการในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ�
แป้งจากกล้วยน้ำ�ว้า  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ�ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วย  เพื่อประเมินและติดตามผลความสำ�เร็จ
ของโครงการ
ผลการดำ�เนินงาน   ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่   กลุ่มพัฒนาตำ�บลหัวโพ   อำ�เภอ
บางแพ  จังหวัดราชบุร  ี และกลุม่ ชุมชนโรงเรียนวัดหัวโพ  อำ�เภอบางแพ  จังหวัดราชบุร  ี จำ�นวน  56  คน  ณ  โรงเรียนวัดหัวโพ  
ระหว่างวันที่  15 – 19  มีนาคม  2552  ผลการประเมินความพึงพอใจ  พบว่า  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการร้อยละ  90.40  หรือพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  4.52  การติดตามผลการนำ�ไปใช้ประโยชน์  พบว่า  
ผู้สำ�เร็จการฝึกอบรมร้อยละ  80.36  นำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์  โดยใช้ประโยชน์ในครอบครัวและชุมชน  
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ชื่อผลงาน   :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ�สมุนไพรแปรรูปสำ�หรับสมาชิก อสวท.ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   :  ผศ. จุฑา  พีรพัชระ / ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ    140,000   บาท  
การดำ�เนินงาน เป็นโครงการทีผ่ ลักดันโดยอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ�สมุนไพรแปรรูป เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ�ธุรกิจสมุนไพรแปรรูป  เพื่อ
ประเมินและติดตามผลความสำ�เร็จของโครงการ
ผลการดำ�เนินงาน   ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่ม  ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  จำ�นวน  32   คน  ณ  ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา  ระหว่างวันที่  11 – 13  พฤษภาคม  2552  และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวเรือง  ณ  วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวเรือง  ระหว่างวันที่  14 – 17  พฤษภาคม  2552  รวม  
58  คน  ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ  95.0  
โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.75    

ชื่อผลงาน   :   การให้คำ�ปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผ้าและผลิตภัณฑ์
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน  :
ผศ. จุฑา  พีรพัชระ / ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา  
อ.สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี / ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
งบประมาณ    300,000     บาท   
การดำ�เนินงาน  เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของชุมชน  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดสระแก้ว  และจังหวัดตรัง  
ในการประชุมการบูรณาการแผนงานคลินิกเทคโนโลยี  เพื่อสนับสนุนงานจังหวัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำ�ปรึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปและเครื่องประกอบการแต่งกายแก่ชุมชนจังหวัดอุดรธานี   การทำ�สีธรรมชาติในผ้าทอ
ของชุมชนจังหวัดสระแก้ว  ด้านคุณภาพเส้นใยและการแปรรูปผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดตรัง  เพื่อประเมินและติดตามผล
ความสำ�เร็จของโครงการ
ผลการดำ�เนินงาน   ให้คำ�ปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้                 
1. การทำ�เครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบการแต่งกาย  แก่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า  บ้านโคกสว่าง  ตำ�บลสีออ  อำ�เภอ
กุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  จำ�นวน  31  คน  ณ  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์และกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ  บ้านโคกสว่าง  ระหว่าง
วันที่  23 – 27  กรกฎาคม  2552  ผลการประเมินความพึงพอใจ  พบว่า  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ    
89.40  โดยพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.47
2. อบรมการย้อมผ้าสีธรรมชาติ แก่กลุ่มทอผ้าตำ�บลพระยา อำ�เภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำ�นวน 30 ณ  กลุ่มทอผ้าตำ�บล
ตาพระยา ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2552 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อ
โครงการร้อยละ 92.00 โดยมึความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 4.60
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ผลงานการพัฒนาบุคลากรวิจัยประจำ�ปี 2552

วิจัยสัญจร
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักวิจัยมืออาชีพ หัวข้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพ ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการต้นกล้านักวิจัย มทร.พระนคร

คณะศิลปศาสตร์

เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยสำ�หรับนักวิจัยมือใหม่
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ชื่อผลงาน :  วิจัยสัญจร
เจ้าของผลงาน /หน่วยงาน  :  สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ    130,000  บาท
ผลการดำ�เนินงาน
จัดโครงการวิจัยสัญจร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยประกอบด้วย นักวิจัย และอาจารย์ที่สนใจ และบุคลากรสาย
สนับสนุน จำ�นวน 106 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำ�วิจัย คิด
เป็นร้อยละ 45.1 เมื่อพิจารณาในด้านผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในเรื่องความรู้ความสามารถในเรื่องที่บรรยายของวิทยากร
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = 4.33) และจากผลการดำ�เนินโครงการ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความสนใจทำ�วิจัยเพิ่มมากขึ้น มีความรู้และความ
เข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพิ่มขึ้น และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ�วิจัยและการจดทะเบียนสิทธิบัตร

ชื่อผลงาน   : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักวิจัยมืออาชีพ หัวข้อ “ การวิจัยเชิงคุณภาพ ”
เจ้าของผลงาน /หน่วยงาน    :  สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ    450,000       บาท
ผลการดำ�เนินงาน
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักวิจัยมืออาชีพ หัวข้อการวิจัยเชิงคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 20-29  
เมษายน 2552  ณ  ห้องประชุมกลุ่มบริการเทคโนโลยี ชั้น 2  อาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และ
ชุมชนบุ่งเข้ ต. หนองแสง อ. ปากพลี จ. นครนายก  ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยประกอบด้วย นักวิจัย และอาจารย์ที่สนใจ จำ�นวน  
23 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำ�วิจัย 1-2 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 56.52 เมือ่ พิจารณาในด้านด้านผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าทีส่ งู สุดมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (x = 4.74)
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ชื่อผลงาน   การอบรมเชิงปฏิบัติการต้นกล้านักวิจัย มทร.พระนคร
เจ้าของผลงาน /หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ    400,000     บาท
ผลการดำ�เนินงาน
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต้นกล้านักวิจัย มทร.พระนคร ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2552
ณ ห้องประชุมกลุ่มบริการเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 40 ปี และห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารอเนกประสงค์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยประกอบด้วย นักวิจัย และอาจารย์ที่สนใจ จำ�นวน 35 คน  ผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำ�วิจัยคิดเป็นร้อยละ 45.7 เมื่อ
พิจารณาในด้านผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในเรือ่ งความรู้ ความสามารถของวิทยากรทีส่ งู สุด มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (x = 4.33)

ชื่อผลงาน :      เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยสำ�หรับนักวิจัยมือใหม่
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   : งานวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์
งบประมาณ
-     บาท  
ผลการดำ�เนินงาน
จัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2552   ณ   ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มีผู้เข้าอบรม 20 คน ได้พัฒนาศักยภาพ
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย   ส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นในการทำ�วิจัยและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ ปัญหาและผลกระทบการวิจัย ประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยที่ดี ปัจจัยการทำ�วิจัยให้ได้ผลดีและมี
ประสิทธิภาพ  จรรยาบรรณนักวิจัย  แผนยุทธศาสตร์และนโยบายการวิจัย เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัย และการเขียนแบบข้อ
เสนอโครงการวิจัย
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ผลงานการพัฒนาบุคลากรวิจัยประจำ�ปี 2552
- การจัดนิทรรศการวิจัยในงานวันนักประดิษฐ์” และ“วันนักประดิษฐ์นานาชาติ” ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2552
- การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในรายาการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำ�ปีการ
ศึกษา 2552
- วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
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ชื่อผลงาน   :   การจัดทำ�เอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการประจำ�ปี 2552
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน     :    สถาบันวิจัยและพัฒนา
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เอกสารและซีดีเผยแพร่ฯ ประจำ�ปี  2552  ประกอบด้วยการรวบรวมผลงานในรอบปี 2551 ได้แก่ ผลงานวิจัย  
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ของบอร์ดนิทรรศการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์   จำ�นวน 19 ผลงาน ภายในพื้นที่ 72 ตารางเมตร (8 บูธมาตรฐาน)
ระหว่างวันที่ 8-23 สิงหาคม 2552  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ชื่อผลงาน :  

การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 2” และ “ราชมงคลวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 1”
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน   :  สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ         429,280    บาท
ผลการดำ�เนินงาน
จัดประชุมสัมมนาวิชาการ“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 2” และ“ราชมงคลวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 1”   จัดนิทรรศการผลงานวิจัย จำ�นวน 22 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็นผลงานระดับชาติ 15 เรื่อง แบ่งเป็นภาค
บรรยาย 8 เรื่อง  ภาคโปสเตอร์ 7 เรื่อง และผลงานระดับนานาชาติ 7 เรื่อง แบ่งเป็นภาคบรรยาย 3 เรื่อง ภาคโปสเตอร์ 4 เรื่อง  
และมีผลงานประดิษฐ์ในระดับนานาชาติ   ผลงานประดิษฐ์ในโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริฯ รวมถึงผล
งานเด่นของมหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 23 – 28  สิงหาคม  2552  ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่  
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ชื่อผลงาน     :    การจัดนิทรรศการวิจัยในงานการนำ�เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand  Research  Expo 2009)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน     :  สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ        35,500  บาท
ผลการดำ�เนินงาน
จัดนิทรรศการวิจัยในงาน “การนำ�เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552” (Thailand Research Expo 2009) ของ
มทร.พระนคร  ผลงานคลินิกเทคโนโลยี   และผลงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  ในรูปของบอร์ดนิทรรศการงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์และ
ผลิตภัณฑ์  จำ�นวน  7  ผลงาน  ภายในพื้นที่  27  ตารางเมตร  (3 บูธมาตรฐาน) ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์
ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ชื่อผลงาน  :   งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย  ประจำ�ปี  2552  (TechnoMart – InnoMart 2009)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ        36,600    บาท
ผลการดำ�เนินงาน
จัดนิทรรศการวิจัยในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำ�ปี 2552 (TechnoMart – InnoMart  2009)   
ของ มทร.พระนคร  ผลงานคลินิกเทคโนโลยี  และผลงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  ในรูปของบอร์ดนิทรรศการงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์
และผลิตภัณฑ์  จำ�นวน  7  ผลงาน  ภายในพื้นที่  54  ตารางเมตร  (6 บูธมาตรฐาน) ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2552  ณ  ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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ผลงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจประจำ�ปี 2552

การสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา UBI
กิจกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนครปีที่ 2
กิจกรรมการจัดตั้งชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ
กิจกรรมการจัดนิทรรศการ
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
การเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (ต้นกล้าอาชีพ)
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ชื่อผลงาน    :   การสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  (UBI)    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : ศูนย์บ่มเพาะธรุกิจ มทร.พระนคร
งบประมาณ

งบประมาณภายนอก จากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งบประมาณที่ได้รับ 2,000,000 บาท

ผลการดำ�เนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร ได้ดำ�เนินโครงการ/กิจกรรม ระหว่าง  1 เมษายน. – กันยายน 2552  ( รอบ  6  เดือน )  
ดังนี้
1.การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
2.กิจกรรมสร้างความตระหนักสู่การเป็นผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา
        2.1  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนครปีที่ 2
      
2.2  การจัดตั้งชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ จำ�นวน  8  กลุ่ม จาก 3  คณะ  คือ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์  
คณะบริหารธุรกิจ   และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
       
2.3 การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก   จำ�นวน   3   หน่วยงาน   คือสำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสำ�นักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3.    การประชุมคณะกรรมการ

ชื่อผลงาน :   กิจกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ศูนย์บ่มเพาะธรุกิจ มทร.พระนคร
ผลการดำ�เนินงาน
1.  การพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็น Start-up Companies  เดิม  เป็น  Spin off  จำ�นวน 2  ราย  คือ
                    -  นายธนาธิป  สะและหน่าย  บริษัท  จิออจิโอ  จีที  จำ�กัด  ผลิตภัณฑ์:เครื่องประดับจิวเวอรี่ส่งออก
                    -  นายสุรพงษ์  ชัยรัตน์ธรรม  บริษัท จีเอ็มดี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด ผลิตภัณฑ์: ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
2.  การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาเป็น  Start-up Companies  จำ�นวน 3  ราย   คือ
      -  น.ส.อรอุมา  มุ่งเจียกกลาง ผลิตภัณฑ์   :  คุกกี้สมุนไพรไทย
      -  น.ส.ชนิดา  ประจักษ์จิตร ผลิตภัณฑ์  :   เฉาก๊วยพร้อมรับประทาน
      -  นายอาณัฎ  ศิริพิชญ์ตระกูล  ผลิตภัณฑ์   :   สื่อสิ่งพิมพ์
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ชื่อผลงาน  :    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนครปีที่ 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   ศูนย์บ่มเพาะธรุกิจ มทร.พระนคร
งบประมาณ
95,300 บาท
ผลการดำ�เนินงาน
1.  การประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  มทร.พระนคร ให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกรับทราบการดำ�เนินงาน  มี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 120 คน โดยเป็นบุคลากรภายใน จำ�นวน 113 คน  และบุคคลภายนอกจำ�นวน 7 คน  ณ  ห้องประชุมชั้น
3 อาคารเอนกประสงค์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
2.  การจัดนิทรรศการและสาธิตผลงานของผู้รับการบ่มเพาะและสมาชิกชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ  
           2.1 การจัดนิทรรศการของผูเ้ ข้ารับการบ่มเพาะ/นักศึกษาผูป้ ระกอบการ/บุคคลภายนอก  มีผเู้ ข้าร่วมจัดนิทรรศการ  จำ�นวน 6  ราย  
          2.2 การจัดกิจกรรมการสาธิต ประกอบด้วยกิจกรรมสาธิตการทำ�เยลลี่ผลไม้  และการทำ�ตุ๊กตาแขวนแฮนด์เมค
       3. การรับสมัครสมาชิกชมรมนักศึกษาผูป้ ระกอบการมีนกั ศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมชมรมนักศึกษาผูป้ ระกอบการจำ�นวน 7
ชมรม โดยมีสมาชิกรวมทัง้ สิน้ 50 คน
       4.   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะอื่น  มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอื่นๆเข้าร่วม  3  หน่วยงานดังนี้  สำ�นักงาน
เทคโนโลยี SMEs   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  
5.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมสัมมนาและคณะกรรมการดำ�เนินงาน จำ�นวน 92 คน  พบว่าในภาพ
รวมผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.18) หรือคิดเป็น ร้อยละ 83.60
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ชื่อผลงาน :      กิจกรรมการจัดตั้งชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์บ่มเพาะธรุกิจ มทร.พระนคร
ผลการดำ�เนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ   มทร. พระนคร   ได้จัดตั้งชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ (SEC) ขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษาจัดตั้งชมรมในกลุ่มธุรกิจที่ตนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพในขณะที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย   ใน
ปี  2552  มีชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ  จำ�นวน  8  กลุ่ม  ดังนี้
1.  กลุ่ม Malago  ผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาแขวน  นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
2.  กลุ่ม D – Dolls  ผลิตภัณฑ์  D – Dolls(ตุ๊กตาผ้า)  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3.  กลุ่ม Nara Delivery ผลิตภัณฑ์ อาหารกลางวัน (ปิ่นโต) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4.  กลุ่ม Congaze ผลิตภัณฑ์  ร้านจำ�หน่ายเครื่องดื่มร้อน – เย็นอาหารเช้า  นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
      คหกรรมศาสตร์
5.  กลุ่ม  KSNP  ผลิตภัณฑ์  การบูรหรรษา  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
6.  กลุ่ม  พวงกุญแจลั่ลล้า  ผลิตภัณฑ์  พวงกุญแจลั่ลล้า นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
7.  กลุ่ม  Paper Star  ผลิตภัณฑ์  สิ่งประดิษฐ์ในโหลแก้ว  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
8.  กุล่ม  JS  ผลิตภัณฑ์  เครื่องเช็ดกาวรองเท้า  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
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ชื่อผลงาน :    กิจกรรมการจัดนิทรรศการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บ่มเพาะธรุกิจ มทร.พระนคร
ผลการดำ�เนินงาน
  
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเข้าร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานภายนอกดังนี้
1. เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาในนิทรรศการ “สกอ.         ปีแห่งคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย”  วันที่  3-5  เม.ย. 2552  ณ  ศูนย์ประชุมบางกอก  คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  ชั้น 5    เซ็นทรัลลาดพร้าว  ผู้เข้าร่วมงาน  
จำ�นวน  2   คน
2. ประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  และจัดนิทรรศการในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   มทร.  พระนคร วันที่   29 พ.ค.
2552   ณ  อาคารนิมิบุตร  สนามกีฬาแห่งชาติ
3. เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการในงาน “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ประจำ�ปี  2552 ”  วันที่  8-23  ส.ค. 2552  
ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำ�นวน 2 คน
4. เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงานสัมมนา การรังสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยพัฒนา และเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ปัจจัยความ
สำ�เร็จของการทำ�ตลาดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และพิธีมอบสิทธิการผลิต Bfex  ในเชิงพาณิชย์ วันที่  26  ส.ค. 2552 ที่สำ�นักงาน
เทคโนโลยี SMEs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำ�นวน 2 คน
5. เข้าร่วมแสดงผลงาน การนำ�เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ   วันที่   26 – 30 ส.ค. 52 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำ�นวน 2  คน
6. เข้าร่วมแสดงผลงาน  วันเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติประจำ�ปี  2552 วันที่ 1 - 4 ต.ค. 2552  ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมเมืองทองธานี  ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำ�นวน 2  คน

120

ชือ่ ผลงาน :   กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ : ศูนย์บม่ เพาะธรุกจิ มทร.พระนคร
ผลการดำ�เนินงาน
1.  การประชุมคณะกรรมการโครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  (UBI)    ประจำ�ปี  งบประมาณ  
พ.ศ.  2552  ครัง้ ที่ 1 /2552  วันที  ่ 1 มิ.ย. 2552  ณ  ห้องประชุมชัน้ 5 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี  ผูเ้ ข้าร่วมประชุม  จำ�นวน  19  คน
2.   การประชุมคณะกรรมการโครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)   ประจำ�ปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2552  ครัง้ ที  ่ 2/2552  วันที  ่ 8  มิ.ย. 2552  ณ ห้องประชุมชัน้ 4  อาคารสำ�นักงานอธิการบดี  ผูเ้ ข้าร่วมประชุม  จำ�นวน  18  คน
3.   การประชุมคณะกรรมการโครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา   ( UBI )ประจำ�ปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2552  ครัง้ ที  
่ 3/2552  วันที  
่ 5  ต.ค.  2552  ณ  ห้องประชุม  1501  คณะเทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชน  ผูเ้ ข้าร่วมประชุม  จำ�นวน  
18  คน
การประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
1.   สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน( สตง.)  เข้าเยีย่ มศูนย์บม่ เพาะธุรกิจ  มทร. พระนคร ในวันที่ 25 มิ.ย.2552 เวลา  09.30-12.00  น.  
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม  จำ�นวน  7  คน
2.  คณะผูแ้ ทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เข้าเยีย่ มชมมหาวิทยาลัย  ในวันที  ่ 29 มิ.ย. 2552  ณ  ห้องประชุมรพีพฒ
ั น์  ชัน้   
3  อาคารสำ�นักงานอธิการบดี  มทร.  พระนคร  ผูเ้ ข้าร่วมประชุม  จำ�นวน  22  คน
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ชื่อผลงาน : การเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ( ต้นกล้าอาชีพ )
		
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บ่มเพาะธรุกิจ มทร.พระนคร
งบประมาณ
งบประมาณภายนอก จากสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
งบประมาณที่ได้รับ        3,220,000   
บาท  
ผลการดำ�เนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีในการดำ�เนิน
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  หรือเรียกชื่อสั้น ๆ ว่า โครงการต้นกล้าอาชีพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้าง  และผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ  รวมทั้ง
เพื่อรองรับปัญหาการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่   ให้มีความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้น  การดำ�เนินงานครั้งนี้เป็นช่วงของไตรมาส
ที่ 3 -4  ระหว่างเดือน  เมษายน - กรกฎาคม  2552  อบรม  12  รุ่น คือ หลักสูตรการทำ�มุ้งลวดประตู  หน้าต่างอลูมิเนียม   
( 2 รุ่น )  การสร้างโฮมเพจแบบมืออาชีพ  การทำ�กรอบรูป  การฝึกพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม  การให้บริการอาหารปิ่นโต ( 2 รุ่น )
การประกอบอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า การประกอบอาชีพด้านศิลปะงานผ้า ( 4 รุ่น ) ผู้รับบริการจำ�นวน 210 คน โดยมีหน่วยงาน
ร่วมโครงการ 5 หน่วยงาน คือ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
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คณะกรรมการจัดทำ�เอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร				
รองอธิการบดีทุกฝ่าย					
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน					
คณบดีทุกคณะ						

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒. คณะกรรมการดำ�เนินงาน
รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ			
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม			
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 		
หัวหน้างานวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์			
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
		
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 		
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ		
ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ				
หัวหน้างานบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ			
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์		
หัวหน้างานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์			
หัวหน้างานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์		
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์			
หัวหน้างานวิจัย คณะศิลปศาสตร์				
หัวหน้างานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา			
รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ฝ่ายวิจัย)				
เจ้าหน้าที่งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี					

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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