
ลําดับที่ หนวยงาน นักวิจัย งบประมาณ(บาท)

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

1 การพัฒนาสารขนจากแปงกลอยเพื่อ นางสาวนงนุช ศศิธร 68,000

ใชในงานดานส่ิงทอ นางสาวกาญจนา ลือพงษ

2  การพัฒนาเครื่องทอผักตบชวา นายสัมภาษณ สุวรรณคีรี                           62,000

ผศ.กมล พรหมหลาวรรณ
รวมคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 2โครงการ 130,000
รวมผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 130,000
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

1  ปจจัยท่ีมีผลตอการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษา ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ(หัวหนาโครงการวิจัย) 35,000
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร นส.วารินี วีระสินธุ
อุตสาหกรรมบัณทิต(หลักสูตร 5 ป)   

2 การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผศ.ดร.นุชนาฎ ผองพุฒิ 100,000
สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม นายเริงศักดิ์ มานะสุนทร
มทร.พระนคร

3 การออกแบบและสรางระบบปฎิบัติการทางไกล นายอนุชา ไชยชาญ 120,000
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา นายพิสิฐ สอนละ

4 ปญหาและการใชนวัตกรรมการเรียนการสอนของ ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ 35,000
อาจารยในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม นายสําเริง กลิ่นดิษฐ

นายกิติพันธ บุญโตสิตระกูล
นายตฤณ ดิษฐลาํภู
นายเกษมชัย บุญเพ็ญ

รวม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 4โครงการ 290,000
5  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับ นางเกศรินทร เพ็ชรรัตน 29,000

ปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร นางนอมจิตต สุธีบุตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายนพพร สกุลยืนยงสุข  

นายแกวกาญจน  จันทนย่ิงยง  

นางสาวพรหทัย  พุทธวัน

6 การเปรียบเทียบกระบวนการทํางานของผูจัดการ นางสาวอัจฉราวรรณ ณ สงขลา 25,000

ส้ินคาเส้ือผาในการผลิตเส้ือผาแฟชั่นแบรนด นางสาวสรรษนยี เต็มเปยม

และเสื้อผาอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวณัชยา เปยแกว

นายไตรถิกา  พิชิตเดชาย

7 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูจัดการสิ้นคาเส้ือผา ผศ.ลักขณา จาตกานนท  25,000

ในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป  ผศ.ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ 

ผศ.จุฑาทิพ รัตนะนราพันธ  

ผศ.ศรัทธา  แขงเพ็ญแข

รวม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 3 โครงการ 79,000

8 การเปดรับส่ือและพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ นายเกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ 50,000
รณรงคเพื่อการงดสูบบุหร่ีของกลุมวัยรุนในเขต นายทิติพงษ สุทธิรัตน

กรุงเทพมหานคร

         โครงกาวิจัยงบประมาณเงินรายไดของคณะประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553



         โครงกาวิจัยงบประมาณเงินรายไดของคณะประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
9  ทัศนคติของกลุมผูรับสารในเขตกรุงเทพ นายอรรถการ สัตยพาณิชย                           50,000

มหานครและปริมณฑลตอโครงการเพื่อสังคมของ

หนวยงานที่มีการใชภาพยนตโฆษณาเพื่อสรางภาพ
ลักษณองคกร

10 การศึกษาภาพลักษณของคณะเทคโนโลยี ผศ.วิมลพรรณ อาภาเวท 50,000

ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นางสาวสาวิตรี ชีวะสาธน

พระนครในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6

ในเขตกรุงเทพมหานคร

11 การถายทอดแนวความคิดและความเชื่อผาน นายพงศกฤษฎิ์ พละเลิศ 30,000

การใชการภาพถายตกแตงบานกรณีศึกษา
บานบางสะแก

12 ความคาดหวังของประชาชนตอความ นายกฤชณัท แสนทวี 50,000

รับผิดชอบตอสังคมขององศกรธุรกิจ

13 การศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนการสอน นางดวงตา พิริยานนท 30,000

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญคณะเทคโนโลยีส่ือสาร นางสาวฉันทนา ปาปดถา

มวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รวม คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 6 โครงการ 260,000

คณะบริหารธุรกิจ
14 การสรางตัวแบบวัดการประหยัดพลังงาน ผศ.บุญธรรม พรเจริญ 40,000

เชื้อเพลิงของผูใชรถยนต ในจังหวัดนนทบุรี

15 การประเมินผลการจัดความรูของ คณะบริหารธุรกิจ  ผศ.จุไรรัตน  ศรีสัตตรัตน 20,000

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

16 การประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน ผศ. วาท่ีรอยตรี สมนึก  แกววิไล 20,000

ภาคธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคร่ืองสนาม 2525

จํากัด
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17 การพัฒนาโปรแกรมระบบจองหองเรียนของ นายพรคิด อั้นขาว 20,000

คณะบริหารธุรกิจผานเครือขายอินเตอรเน็ต

18 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตอบสนองอุปทาน นางสาวนัยนา หลงสะ  40,000

ขางนาปรังของเกษตรกรในเขตลุมนํ้าเจาพระยา นางชมพูนุท โภคณิตถานนท

19 การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ กรณีศึกษา ดร.ปริญญา มากลิ่น 40,000

เปรียบเทียบธนาคารพาณิชยในประเทศไทย

ระหวางป พ.ศ. 2549 – 2551

20 ทัศนะของนักศึกษาตอการนําแนวคิดปรัชญา                นายชูชัย พิทักษเมืองแมน 20,000

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ ดําเนินชีวิต

กรณีศึกษา: คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร”

21 การศึกษาประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียน ผศ.เจิมสิริ  ศิริวงศพากร 20,000

เปนสําคัญ   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พ.ศ. 2542คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

22 การศึกษาระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน : นางชัชรินทร   จุลกะเสวี 40,000

กรณีศึกษา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

23 การพัฒนาการอานขาวธุรกิจโดยใชนวัตกรรม นางสิริบุปผา  อุทารธาดา 20,000                         

ท่ีบูรณาการวิธีการสะทอนการปฏิบัติและ

การคนควาภายในกลุมสําหรับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รวมคณะบริหารธุรกิจ 10 โครงการ 280,000

24 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นางพิชญา พุกผาสุข 25,000

ตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

25 การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาการวิเคราะห นายภาคิณ อังศุณิศ 35,000

ธุรกิจเชิงธุรกิจเชิงสถิติแบบบูรณาการเชิงเน้ือหา

เพื่อสงเสริมทักษะการเชื่อมโยง เร่ืองการวิเคราะห

การถดถอยเชิงพหุ ระดับปริญญาตรี

26 ชุดทดลองสนามไฟฟาจากขั้วตัวนําไฟฟา นายวราวุฒิ พุทธให 28,000

27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางสาวนฤดี สมิทธปรีชา 30,000

ราชมงคลพระนคร

รวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 118,000
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28 ผลการสอดแทรกจริยธรรมในการสอนภาษาไทย ผศ.อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ 26,600
โดยใชเพลงไทยและธรรมะเปนส่ือ

29 การศึกษาปญหาและรูปแบบการจัดการแขงขัน นายจิรภัทร ตันติทวีกุล 25,400

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รศ.รังสรรค อักษรชาติ

แหงประเทศไทย

30 การรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    นางสาวอังคณา แวซอเหาะ 27,000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร            ผศ.สุธาทิพย เกียรติวานิช

รวมคณะคณะศิลปศาสตร 79,000

31 การบําบัดนํ้าเสียจากกระบวนการฟอกยอมดวย นางสาวกาญจนา ลือพงษ                           70,000

เทคนิคโฟโตแคตตาไลติครวมกับกระบวนการ นางสาวนงนุช ศศิธร
ดูดซับ

รวมคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น                           70,000

1,176,000

1,306,000

รวมผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

รวมจํานวนโครงการวิจัยท้ัง 2 ผลผลิต


