แบบ ก.พ.ร. วจ. 04
4.2.2 รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
ตออาจารยประจําและ / หรือนักวิจัยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
การใชประโยชน
ลําดับที่

ชื่องานที่นาํ ไปใชประโยชน

เชิง
วิชาการ

เชิง
สาธารณะ

เชิงนโยบาย หรือ
ระดับประเทศ

เชิง
พาณิชย

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1

จิตวิทยาการศึกษา



ใชประกอบการอบรมโครงการบริการวิชาการแกสังคม เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรการสอน

2

เทคนิคและวิธีการสอน



ใชประกอบการอบรมโครงการบริการวิชาการแกสังคม เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรการสอน

3

การออกแบบหนวยการเรียนรู



ใชประกอบการอบรมโครงการบริการวิชาการแกสังคม เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรการสอน

4

การสรางมือวัดผลการเรียน



ใชประกอบการอบรมโครงการบริการวิชาการแกสังคม เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรการสอน

5

การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโครโปรเซสเซอร



ใชประกอบการสอน E-Learning มทร.พระนคร
ใชประกอบการสอนออกอากาศทางไกลผานดาวเทียมรายราบ รายการ
ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ ทาง true 200 ระหวาง
วันที่ 3 มิ.ย.-23 ก.ย.2553

6
7

การพัฒนาผลิตภัณฑเสื้อผาฝานอินทรียเพื่อเด็กทารก
สมรรถนะพื้นฐานครูชางตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2542 ตามความ
ตองการของภาคตลาดแรงงาน




คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
8

โครงการวิจัยผลกระทบของธุรกิจรานอาหารจากการเปด
การคาเสรี หรือ เอฟทีเอ (FTA) กับประเทศญี่ปุน



จัดการสัมมนาผลการศึกษา และนําเสนอแนวทางการปรับตัวของ
ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารไทย จํานวน 10 ครั้ง ทั่วประเทศไทย

9

10 อาหาร-ขนมเดน 2552 “แปลกใหม-ใสใจสุขภาพ”



คอลัมภชองทางทํากิน หนังสือพิมพเดลินิวส วันที่ 27 ธันวาคม 2552

10

เรื่อง ขนมเปยะดอกไม หนาตาแปลกใหม..นาสน



คอลัมภชองทางทํากิน หนังสือพิมพเดลินิวส วันที่ 8 สิงหาคม 2553

11

เรื่อง ขนมจีน น้ําพริก เพื่อสุขภาพ..เปนจุดขาย
คอลัมภชองทางทํากิน หนังสือพิมพเดลินิวส วันที่ 5 กันยายน 2553



อื่นๆ
(ระบุ)

แบบ ก.พ.ร. วจ. 04
4.2.2 รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
ตออาจารยประจําและ / หรือนักวิจัยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
การใชประโยชน
ลําดับที่

ชื่องานที่นาํ ไปใชประโยชน

เชิง
วิชาการ

เชิง
สาธารณะ

เชิงนโยบาย หรือ
ระดับประเทศ

เชิง
พาณิชย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร(ตอ)
12



เรื่อง เมนูอาหาร...ลดความเครียด เคล็บลับจาก
มทร.พระนคร
หนังสือพิมพมติชน วันที่ 2 มิถุนายน 2553

13



เรื่อง มทร.พระนคร ชวนอนุรักษวัฒนธรรม รดน้ําดําหัว
ผูใหญดวยเครื่องหอมไทย
หนังสือพิมพบานเมือง วันที่ 11 เมษายน 2553

14



เรื่องอาหารไทย สรางชื่อใน “แอฟริกาใต”
หนังสือพิมพมติชน วันที่ 7 พฤษภาคม 2553

15



เรื่อง มทร.พระนคร คิด “น้ําอบ”
หนังสือพิมพขาวสด วันที่ 14 เมษายน 2553

16



เรื่อง 15 ขนมไทยในพระอาทิตยชิงดวง พระราชนิพนธใน
สมเด็จพระเทพฯ
คอลัมภหลากหลาย หนังสือพิมพขาวสด วันที่ 26 สิงหาคม 2553

17



เรื่อง แปรรูปนมถั่วเหลืองสามสี เอาใจกลุมคน “รักษ
สุขภาพ”
คอลัมภทําไดไมจน ในหนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 27 สิงหาคม 2553

18



เรื่อง ตะกรา..เห็ดเพื่อสุขภาพ เพิ่มมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตร
คอลัมภทําไดไมจน ในหนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 8 มกราคม 2553

19



หมอแกงถวยเมล็ดขนุน
คอลัมภ ชองทางทํากิน หนังสือพิมพเดลินิวส 2 พฤษภาคม 2553

20



ดัดแปลงยีนเกา
คอลัมภ ชองทางทํากิน หนังสือพิมพเดลินิวส 12 มิถุนายน 2553

21

ถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑน้ําสลัดชนิดขนจากเตาหูเพื่อ
ผศ.พจนีย บุญนา และคณะ



วันที่ 24 กันยายน 2553

22

สอนออกอากาศทางไกลผานดาวเทียมรายราบ รายการราช
มงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพผลิตภัณฑอาหาร ของใชในครัวเรือนและปาน
ศรนารายณ
วันที่ 11 ธันวาคม 2553 เวลาออกอากาศ 10.00-11.00 น. ทาง true 200



อื่นๆ
(ระบุ)

แบบ ก.พ.ร. วจ. 04
4.2.2 รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
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เชิง
วิชาการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร(ตอ)
23

สอนออกอากาศทางไกลผานดาวเทียมรายราบ รายการราช
มงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ เรื่อง เสื้อ
แจกเก็ตวัยรุนสวมใสได 3 ฤดู



วันที่ 25 ธันวาคม 2552 เวลาออกอากศ 10.00-11.00 น. true 200

24

สอนออกอากาศทางไกลผานดาวเทียมรายราบ รายการราช
มงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ เรื่อง APPLIED
EMBROIDERY FOR MAGIC BAG



วันที่ 25 ธันวาคม 2552 เวลาออกอากศ 10.00-11.00 น. true 200

25

สอนออกอากาศทางไกลผานดาวเทียมรายราบ รายการราช
มงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ เรื่อง เสื้อถักนิ
ตติ้งดายยืด



วันที่ 4 มิถุนายน 2553 เวลาออกอากศ 14.00-15.00 น. true 200

26

สอนออกอากาศทางไกลผานดาวเทียมรายราบ รายการราช
มงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ เรื่อง ชุด
ค็อกเทลวัยรุนจากการยอมผาฝายดวยสีดินลูกรัง



วันที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลาออกอากาศ 14.00-15.00 น. ทาง true 200

27

สอนออกอากาศทางไกลผานดาวเทียมรายราบ รายการราช
มงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ เรื่อง ชุดราตรี
จากการสรางลวดลายบนผืนผาดวยเทคนิค Water Marbling



วันที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลาออกอากาศ 14.00-15.00 น. ทาง true 200

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
28

29

การศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การศึกษาภาพลักษณของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขต
กรุงเทพฯ





เชิง
สาธารณะ

เชิงนโยบาย หรือ
ระดับประเทศ

เชิง
พาณิชย

อื่นๆ
(ระบุ)

แบบ ก.พ.ร. วจ. 04
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เชิง
วิชาการ

เชิง
สาธารณะ

คณะบริหารธุรกิจ
30

คุณภาพบริการการทองเที่ยวของตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง

31

ปจจัยทางการตลาด สิ่งแวดลอมทางสังคมและทัศนคติที่มี
อิทธิพลตอการซื้อหนังสือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยที่มีผลตอการไดงานทําและลักษณะงานที่ทําของ
บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
การวางแผนทางการเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร: ผศ.วาที่ร.ต.สมนึก แกววิไล
ปจจัยเชิงสาเหตุและผลตอความรวมมือในการชําระภาษี
อากรกับกรมสรรพากรของผูประกอบกิจการรานคาใน
แหลงชุมชนกรุงเทพมหานคร
แนวโนมความตองการบัณฑิตดานบริหารธุรกิจ

32

33
34

35
36
37







การพัฒนาการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา
การไหวพระ 9 วัด บริเวณรอบเกรัตนโกสินทร
กลยุทธการตลาดและการวางแผน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
38

พลังงานเชื้อเพลิงอัดแทงจากเปลือกเมล็ดมะมวงหิมพานต

39

E – Learning รายวิชา ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
(Physics I for Engineers) ในเว็ป
http://lms.rmutp.ac.th/moodle/course/view.php?id=137
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนแบบสอนเสริม
บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ตามหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประกอบการเรียนการสอนวิชา
ระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management
System) รหัส 02-212-213-50 ที่ลิงค

40

http://lms.rmutp.ac.th/moodle/course/view.php?id=39 หรือเขา
ไปทีบ่ ทเรียนโดยตรงที่
http://uhost.rmutp.ac.th/wanida.si/index.html ที่ผานมาไดใชกับ
นักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ภาคเรียนที่
1/2553






เชิงนโยบาย หรือ
ระดับประเทศ

เชิง
พาณิชย

อื่นๆ (ระบุ)

แบบ ก.พ.ร. วจ. 04
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เชิง
เชิง
เชิง
เชิงนโยบาย หรือ

ลําดับที่

วิชาการ

สาธารณะ

ระดับประเทศ

พาณิชย

คณะศิลปศาสตร
41
42

การพัฒนาเว็บเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานของเยาวชนไทย :
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พลวัตรการปรับตัวและการดํารงตนของบุตรในครอบครัวที่
พอแมหยาราง

43

วิเคราะหโวหาร และถอยคําสํานวนทางการเมือง ที่
ปรากฏในรอยกรอง “ขางคลองคันนายาว” ของ
เนาวรัตน พงษไพบูลย ชวง พ.ศ.2549-ก.ย.2551

44

ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและการเรียนปกติ
โดยใชเพลงไทยสากลเปนสื่อ
ความพึงพอใจและความคาดหวังของผูบริหารสถาน
ประกอบการตอทักษะการสื่อสารของบัณฑิต
มทร.พระนคร
สื่อการสอนออนไลน : แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

45

46
47

อัตลักษณคนลาวเวียง : กระบวนการสราง และการปรับเปลี่ยนใน
กระแสของการเปลี่ยนแปลง











คณะวิศวกรรมศาสตร
48 เครื่องหยอดขนมครกอัตโนมัติ
49 เครื่องแกะเมล็ดบัว
50
51
52
53
54

55

รถดูดฝุนแบบนั่งขับ
เครื่องแยกเสนใยจากกาบกลวย
เครื่องบดเมล็ดถั่วเหลืออัตโนมัติ
หุนยนตตรวจสอบวัตถุตองสงสัยและหุนยนตทําลายวัตถุระเบิด

Competency Assessment for Administrators
Under Jurisdiction the Office of Vocational
Education Commission
Performance analysis of adsorption refrigeration
system with water-thermosyphon cool adsorber and
evaporator enhanced with near-ultrasonic wave












อื่นๆ (ระบุ)
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