
ลําดับ เรื่อง เจาของความรู รูปแบบ สถานที่จัดเก็บ หนวยงานเจาของเรื่อง

1 การเสนอของบประมาณวิจัย น.ส.อรอุมา  มุงเจียกกลาง เอกสาร เว็บ KM สวพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา

2 การทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย น.ส.อรอุมา  มุงเจียกกลาง เอกสาร เว็บ KM สวพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา

น.ส.ชมพู  บริหาร

3 การติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัย  รายไตรมาส น.ส.อรอุมา  มุงเจียกกลาง เอกสาร เว็บ KM สวพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา

น.ส.ชมพู  บริหาร

4 การตีพิมพบทความในวารสาร น.ส.เจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน เอกสาร เว็บ KM สวพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา

5 การจัดนิทรรศการวิจัย น.ส.บุศรินทร  มั่นวิชาชัย เอกสาร เว็บ KM สวพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา

6 การเผยแพรงานวิจัยผานระบบทางไกล น.ส.บุศรินทร  มั่นวิชาชัย เอกสาร เว็บ KM สวพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา

7 การจัดโครงการพัฒนานักวิจัย น.ส.รัชนี  รุยันต เอกสาร เว็บ KM สวพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา

8 การบริการใหคําปรึกษาและบริการขอมูล น.ส.ชนิดา  ประจักษจิตร เอกสาร เว็บ KM สวพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา

9 การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน น.ส.ชนิดา  ประจักษจิตร เอกสาร เว็บ KM สวพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา

10 การจัดประชุม นางสุจินดา   รังสิกรรพุม เอกสาร เว็บ KM สวพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา

11 การประชาสัมพันธขาวประจําเดือน น.ส.อารีย  ชาวบานใหม เอกสาร เว็บ KM สวพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา

12 การบมเพาะธุรกิจ เอกสาร เว็บ KM สวพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา

                ผลผลิต : เพื่อสรางองคความรู

0001 คุณภาพบริการการทองเที่ยวของตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ผศ. สุทธยา    สมสุข เอกสาร กลุมบริหารงานวจิจัย คณะบริหารธุรกิจ

0002 ความคาดหวังของนักศึกษาตอสภาพแวดลอม มทร.พระนคร อ.สลักจิต   พุกจรูญ เอกสาร กลุมบริหารงานวจิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร 

      อ. ประยุทธ   สุวรรณศรี

0003 การสรางสัญญาณไชนูซอยดอลดวยออสซิลเลเตอรแบบเวณบริดจ    อ.พลกฤษณ    คุมกล่ํา เอกสาร กลุมบริหารงานวจิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อ.สลักจิต    พุกจรูญ

0004 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนแบบสอนเสริมบนระบบเครือขาย อ.วณิฎา    สิงหธรรม เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อินเตอรเน็ตตามหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  อ.อุบลวัลย    อินทรปญญา

ทะเบียนรายการความรูที่ไดรับการบงชี้

ปงบประมาณ  2552
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0005 การวางแผนทางการเงินของนักศึกษา มทร.พระนคร อ.สนทยา   เขมวิรัตน เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อ.ดวงใจ    เขมวิรัตน

0006 สมรรถนะพื้นฐานของครูชาง ตาม พ.ร.บ. การศึกษาป 2542  ตามความตองการ ผศ.ดร.สมศักดิ์    สงวนเดือน เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

ของตลาดแรงงาน  (ยืมออกไปใชตรวจที่คณะ)

0007 ศึกษาดานชนิดพันธุและชีพลักษณของพืชน้ําในอําเภอนาแหว จังหวัดเลย   อ.เพ็ชรรัตน    เวฬุคามกุล เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ดร.ละออ     อัมพรพรรดิ์

0008 การวิเคราะหโวหารและถอยคําสํานวนทางการเมืองที่ปรากฎในรอยกรอง ผศ.อํานาจ    เอื่ยมสําอางค เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะศิลปศาสตร

"ขางคลองคันนายาว"ของเนาวรัตน พงษไพบูลย ชวง พ.ศ.2549-กันยายน

พ.ศ. 2551

0009 การเปดรับขาวสาร การใชประโยชนและความพึงพอใจตอขาวสารพลังงาน ผศ. วิมลพรรณ     อาภาเวท เอกสาร      กลุมบริหารงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ทางเลือก:ศึกษาเฉพาะกรณี การใชแกสโซฮอล เอ็นจีวีและไบโอดีเซล นายกฤชณัท     แสนทวี

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

0010 การวิเคราะหความลาและการออกแบบหัวรีฟอรมโดยใชระเบียบวิธีไฟไนต           อ.ประกอบ   ชาติภุกต เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร 

เอลิเมนต และคณะ

0011 ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอสื่อรณรงค  อ.เกรียงไกร   พัฒนกุลโกเมธ เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เพื่องดสูบบุหรี่ที่ใชกลยุลยการรณรงคดวยความกลัว

0012 ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึการะดับปริญญาตรีที่เรียนจบบทเรียน อ.พรกนก      ศรีงาม เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะศิลปศาสตร

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียและการเรียนปกติโดยใชเพลงไทยสากลเปนสื่อ    อ.วิไลลักษณ    ตางาม

0013 การศึกษากระบวนการทํางานของโรงงานเสื้อผาอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา           อ.อัจฉราวรรณ  ณ  สงขลา เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย     คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

บริษัทบูติคนิวซิตี้  จํากัด  (มหาชน)                            และคณะ

0014 โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี            ผศ.อภิรัติ  โสฬศ เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

คหกรรมศาสตร และคณะ
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0015 การเปดรับภาพลักษณศิลปนเพลงร็อคในสื่อโทรทัศนคติตอการแตงกายของ          นายวนนท      อุรัจฉัทชัยรัตน เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

นักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายทิติพงษ      สุทธิรัตน

0016 ปจจัยที่มีผลตอการไดงานทําและลักษณะงานที่ทํางานของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ    ผศ.เจิมสิริ   ศิริวงศพากร เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0017 ความเข็มแข็งของชุมชนตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณีหมูบาน  ผศ.วาที่รอยตรี สมนึก  แกววิไล เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

เฉลิมเกียรติพัฒนา  ตําบลหวยใหญ   อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

0018 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ผศ.วาที่รอยตรี สมนึก  แกววิไล เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0019 การจัดการสารเคมีในหองปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผศ.อุดมวิชช   พลเยี่ยม เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ทรงสิริ   วิชิรานนท

0020 ฤทธิ์ตานมะเร็งและฤทธิ์ตานจุลชีพของเห็ดและพืชสมุนไพร ผศ.อุดมวิชช   พลเยี่ยม เอกสาร        กลุมบริหารงานวิจัย    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

0021 การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกสคณะบริหารธุรกิจผานเครือขายอินเตอรเน็ต อ. พรคิด       อั้นขาว เอกสาร        กลุมบริหารงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

0022 ความพึงพอใจและความคาดหวังของผูบริหารสถานประกอบการตอทักษะการ     อ. อุบลศรี  อุบลสวัสด เอกสาร        กลุมบริหารงานวิจัย คณะศิลปศาสตร

สื่อสารของบัญฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0023 การเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิธิพลตอการเขาศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย            อ. ยุพาพิน  อติกานตกุล เอกสาร        กลุมบริหารงานวิจัย    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครของนักศึกษาชั้นปที่ 1 

0024 การศึกษาการควบคุมตนเองที่มีผลตอความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักศึกษา     ผศ. ชัยชนะ  มิตรสัมพันธ เอกสาร        กลุมบริหารงานวิจัย คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

0001 พัฒนาและสรางเครื่องจักตอกกึ่งอัตโนมัติ นายพลังวัชร   แพงธีระสุขมัย เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร 

0002 การใชดินขาวผสม เสนใยมะพราว ฟางขาวและแกลบเพิ่มประสิทธิภาพ นายสัจจะชาญ  พลัดมะลิ เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

การปองกันความรอนในผนังคอนกรีตบล็อก  (ยืมออกไปใชตรวจที่คณะ) และคณะ
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0003 การพัฒนาชิ้นสวนวัสดุผงอัดขึ้นรูปที่ผานการใชงานกลับมาใชใหม ผศ.สหรัตน     วงษศรีษะ เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร 

และคณะ

0004 การพัฒนาเว็บเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานของเยาวชนไทย : กรณีศึกษา ผศ.เกษสุนีย    บํารุงจิตต เอกสาร กลุมบริหารงานวจัย คณะศิลปศาสตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

0005 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑอางลางจาน  (ยืมออกเจาของเรื่อง) อ.คมเขต   เพ็ชรรัตน เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และคณะ และการออกแบบ

0006 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกสที่ใชในการกอสรางเพื่อการ อ.ชานนท    ตันประวัติ เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร

อนุรักษการใชพลังงานภายในอาคาร และคณะ และการออกแบบ

0007 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากกระดาษมูลชางเพื่อสราง อ.มยุรี    เรืองสมบัติ เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร

รายไดใหแกชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และคณะ และการออกแบบ

0008 การพัฒนาเครื่องเสริมทักษะการเรียนพยัญชนะเบรลลไทย อ.ประชา     พิจักขณา เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบ

0009 ผลิตภัณฑบัวเชิงประยุกตเชิงธุรกิจ ผศ. อภิรัติ  โสฬศ เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

และคณะวิจัย    

0010 การใชประโยชนจากบัวหลวงเปนสวนประกอบในอาหารเพื่อเพิ่มมูลคา              อ.สุพรรณิการ     โกสุม  เอกสาร กลุมบริหารงานวิจัย      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

และคณะ


