
ลําดับ เรื่องการวิจัย เจาของความรู รูปแบบ สถานที่จัดเก็บ หนวยงานเจาของเรื่อง

1 การสรางตัวแบบวัดการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงของผูใชรถยนตในจังหวัดนนทบุรี ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ เอกสาร สวท. คณะบริหารธุรกิจ

2 คาใชจายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการทํางานกอสรางประเภทอาคาร นายสุนันท  มนตแกว เอกสาร สวท. กองนโยบายและแผน

นายธวัชชัย  นวเลิศปญญา

3 การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร ผศ.ดร.นุชนาฎ  ผองพุฒิ เอกสาร สวท. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม ผศ.เริงศักดิ์  มานะสุนทร

4 ปจจัยที่มีผลตอการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ผศ.สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ เอกสาร สวท. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หลักสูตรครุศาสตรือุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูต 5 ป) และคณะ

5 ปญหาและการใชนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารยในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ผศ.สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ เอกสาร สวท. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

และคณะ

6 ชดทดลองสนามไฟฟาจากขั้วตัวนําไฟฟา วราวฒิ  พทธให เอกสาร สวท. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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6 ชุดทดลองสนามไฟฟาจากขวตวนาไฟฟา วราวุฒ  พุทธให เอกสาร สวท. คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย

7 การประยุกตใชตัวแบบเบย สําหรับวิเคราะหความเสี่ยงของการถอนรายวิชาแคลคูลัส 2 ผศ.สุนีย  สัมมาทัต และคณะ เอกสาร สวท. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8 ความหลากหลายของชนิดพนธุและชวงเวลาสืบพันธของพืชวงศ Podostemaceae เพ็ชรรัตน  เวฬุคามกุล เอกสาร สวท. คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนดลยี

ในอําเภอนาแหว จังหวัดเลย ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ลออ  อัมพรพรรดิ์

9 พฤติกรรมความไมซื่อสัตยทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นฤดี  สมิทธปรีชา เอกสาร สวท. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

10 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย พิชญา   พุกผาสุข เอกสาร สวท. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

11 การประเมินผลการจัดองคความรูของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ผศ.จุไรรัตน  ศรีสัตตรัตน เอกสาร สวท. คณะบริหารธุรกิจ

ราชมงคลพระนคร
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12 ทัศนะของนักศึกษาตอการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต ผศ.ชูชัย  พิทักษเมืองแมน เอกสาร สวท. คณะบริหารธุรกิจ

กรณี : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

13 การพัฒนาระบบจองหองเรียนของคณะบริหารธุรกิจผนเครือขายอินเตอรเน็ต พรคิด   อั้นขาว เอกสาร สวท. คณะบริหารธุรกิจ

14 การเรียนรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อังคณา  แวซอเหาะ เอกสาร สวท. คณะบริหารธุรกิจ

ราชมงคลพระนคร สุธาทิพย  เกียรติวานิช

15 พฤติกรรมการเปดรับและระดับการเรียนรูเทาทันสื่อของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร         กฤชณัท  แสนทวี เอกสาร สวท. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

16 การศึกษาภาพลักษณของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผศ.ดร. วิมลพรรณ  อาภาเวท เอกสาร สวท. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

พระนครในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตกรงเทพมหานคร สาวิตรี   ชีวะสาธนพระนครในทศนะของนกเรยนมธยมศกษาปท 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร สาวตร   ชวะสาธน

17 การศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญคณะเทคตโนโลยี ดวงตา   พิริยานนท  เอกสาร สวท. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ฉันทนา   ปาปดถา

18 ความคาดหวังของประชาชนตอความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ         กฤชณัท  แสนทวี เอกสาร สวท. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

19 การเปดรับสื่อ ความรู และพฤติกรรมการมีสวนรวมในการรณรงคเพื่อการงดสูบบุหรี่ของ เกรียงไกร  พัฒนกุลโกเมธ เอกสาร สวท. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ทิติพงษ  สุทธิรัตน

20 การปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกและการบํารุงรักษาแมพิมพฉีดพลาสติก ผศ.ประสงค  กานแกว เอกสาร สวท. คณะวิศวกรรมศาสตร

21 เปรียบเทียบคาการหดตัวของพลาสติก (shrinkage) ที่กําหนดจากผูผลิตกับการฉีด ผศ.ประสงค  กานแกว เอกสาร สวท. คณะวิศวกรรมศาสตร

ชิ้นทดสอบมาตรฐาน ASTM D955 Standard Test Method
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22 การศึกษาประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษา ผศ.เจิมศิริ  ศิริวงศพากร เอกสาร สวท. คณะบริหารธุรกิจ

แหงชาติ พ.ศ.2542 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

23 การศึกษาการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ :กรณีศึกษาบริษัทไทยเครื่องสนาม ผศ.วาที่ร.ต.สมนึก  แกววิไล เอกสาร สวท. คณะบริหารธุรกิจ

2525 จํากัด

24 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ดร.นขุรี  อุปภัย เอกสาร สวท. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

25 การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วิชากระบวนการผลิต ผศ.วัลลภ ภูผา เอกสาร สวท. คณะวิศวกรรมศาสตร

บทที่ 5-8 

26 การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วิชาเศรษฐศาสตร ผศ.ขจรศักดิ์ ศิริมัย เอกสาร สวท. คณะวิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรม บทที่ 1-4 วศวกรรม บทท 1 4 

27 การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วิชากลศาสตรวัสดุ ผศ. ประเสริฐ วิโรจนชีวัน เอกสาร สวท. คณะวิศวกรรมศาสตร

บทที่ 3-6 

28 การพัฒนาการอานขาวธุรกิจโดยใชนวัตกรรมที่บูรณาการวิธีการสะทอนการปฏิบัติกับ สิริบุปผา  อุทารธาดา เอกสาร สวท. คณะบริหารธุรกิจ

การคนควาภายในกลุมสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมสวน  เตชะพะโลกุล

29 ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชสารสนเทศทางการบัญชี ของผูบริหารบริษัท วรรณวิมล  ศรีหิรัญ เอกสาร สวท. คณะบริหารธุรกิจ

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

30 การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การปฏิบัติงานเฟองตรง นายพลังวัชร แพงธีรสุขมัย เอกสาร สวท. คณะบริหารธุรกิจ

ดารปฏิบัติงานไส การปฏิบัติงานเครื่องกัด และการปฏิบัติงานเครื่องเจาะ

31 การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ธนวัฒน ฉลาดสกุล เอกสาร สวท. คณะบริหารธุรกิจ

วิชาการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง บทที่ ๓-๖

32 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับจิตสํานึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท เอกสาร สวท. คณะศิลปศาสตร

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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33 พลวัตการปรับตัวของประเพณีทําบุญทอดกระถิน ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท เอกสาร สวท. คณะศิลปศาสตร

34 การศึกษาระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน : กรณีศึกษาอําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีษะเกษ ชัชรินทร  จุลกะเสวี เอกสาร สวท. คณะบริหารธุรกิจ

35 การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ กรณีศึกษาเปรียบเทียบธนาคารพาณิชย ดร.ปริญญา มากลิ่น เอกสาร สวท. คณะบริหารธุรกิจ

ในประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2549-2551

36 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตอบสนองอปุทานขาวนาปรังของเกษตรกร นางสาวนัยนา หลงสะ เอกสาร สวท. คณะบริหารธุรกิจ

ในเขตลุมน้ําเจาพระยา

37 เครือขายตรวจจับไรสายอัตราต่ําเพื่อใชเตือนภัยน้ําทวม นายวณพันธ วัยวุฒิ เอกสาร สวท. คณะวิศวกรรมศาสตร

สธาดา ศรีเกตสุธาดา ศรเกตุ

38 การวิจัยและพัฒนากิจกรรมการอานขาวธุรกิจ โดยใชวิธีการสะทอนการปฏิบัติ สิริบุปผา  อุทารธาดา เอกสาร สวท. คณะบริหารธุรกิจ

และการการคนควาภายในกลุม สําหรับนักศึกษาบริการธุรกิจ

39 เครื่องคัดแยกขนดาเมล็ดสารกาแฟโรบัสตา นายพลรัชต  บุญมี และคณะ เอกสาร สวท. คณะวิศวกรรมศาสตร 

40 การวางแผนการผลิตรวมเพื่อหาปริมาณการผลิตเหมาะที่สุดภายใตปริมาณความ นายดํารงฤทธิ์  พลสุวัตถิ์ เอกสาร สวท. คณะวิศวกรรมศาสตร 

ตองการสิ้นคาที่ไมแนนอน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว นายพิษณ ุ ทองขาว

41 การวิเคราะห็ระบบอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของไทย : กรณีศึกษาการ ผศ.วัชรินทร  แสงมา เอกสาร สวท. คณะวิศวกรรมศาสตร 

วางแผนและควบคุมการผลิตโดยไมคิดคาใชจายสินคาขาดมือในชวงเวลาที่มีจํากัด นายพิษณุ  ทองขาว

42 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอรจากเถาแกลบและเถาชานออย ดร.สําเริง  รักซอน เอกสาร สวท. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

นายนิโรจน  เงินพรม

43 พลังงานเชื้อเพิลงอัดแทงจากเปลือกเมล็ดมะมวงหิมพานต สังเวย  เสวกวิหารี และคณะ เอกสาร สวท. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

                ผลผลิต : เพื่อสรางองคความรู



ลําดับ เรื่องการวิจัย เจาของความรู รูปแบบ สถานที่จัดเก็บ หนวยงานเจาของเรื่อง

ทะเบียนความรูที่ไดรับการบงชี้  ปงบประมาณ  2553

               ผลผลิต : เพื่อสรางองคความรู

44 การพัฒนาผลิตภัณฑเสื้อผาฝายอินทรียเพื่อเด็กทารก  ผศ.มาล  หวังวณิชพันธุ เอกสาร สวท. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

 และคณะ

45 การศึกษาความหยาบผิวงานมีอิทธิพลตอการวัดคาความแข็ง นายสุทธิพงศ  จํารูญรัตน เอกสาร สวท. คณะวิศวกรรมศาสตร 

นายประสิทธิ์  แพงเพชร

46 ความคาดหวังของประชาชนตอความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ นายกฤชณัท แสนทวี เอกสาร สวท. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

47 การถายทอดแนวความคิดความเชื่อผานการใชภาพถายตกแตงบาน นางพงศกฤษฎิ์ พละเลิศ เอกสาร สวท. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

กรณีศึกษาบานบางสะแก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

48 พัฒนาและสรางเครื่องปงหมสะเตะกึ่งอัตโนมัติ นายพลังวัชร แพงธีระสขมัย เอกสาร สวท. คณะวิศวกรรมศาสตร 48 พฒนาและสรางเครองปงหมูสะเตะกงอตโนมต นายพลงวชร แพงธระสุขมย เอกสาร สวท. คณะวศวกรรมศาสตร 

49 การพัฒนากระบวนการผลิตผงโลหะคารไบดจากเศษทังสเตนคารไบด ผศ.สหรัตน วงศศรีษะ เอกสาร สวท. คณะวิศวกรรมศาสตร 

กลับคืนมาใชใหม และคณะ

50 การพัฒนาระบบจองหองเรียนของคณะบริหารธุรกิจผานเครือขายอินเตอรเน็ต นายพรคิด  อั้นขาว เอกสาร สวท. คณะบริหารธุรกิจ


