รายชื่องานวิจัยอาจารย์ มจพ.
เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง

Res น364ร 2551 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย ตัวชี้วัดทาง
สังคม : การศึกษาสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจเพื่อการ
บริหารจัดการลุ่มน้้าปากพนัง

นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง,
จินตนีย์ จินตรานันท์

ปีพิมพ์
2551

Res น363ร

รายงานการวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ นาตยา สุเมธโชติเมธา
เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง

2556

Res ก174ท

เทคนิคการใช้ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping) เหมาะสม โกวิทย์ เกียรติเสวี
กับแบบการเรียนของวผู้เข้าอบรมทบทวนหลักสูตร
ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

2554

Res ก174ผ

ผลการใช้ RRD-Model ในการสร้างบรรยากาศการ
พัฒนาการเรียนรู้ วิชาพระราชบัญญัติอาวุปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490

โกวิทย์ เกียรติเสวี

2553

Res ก232ป

ประสิทธิผลของการน้านโยบายและแผนงานการป้องกัน กนกทิพย์ บ้ารุงศรี
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมของเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ ไปปฏิบัติ

2556

Res ก244ร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การจัดการโซ่
อุปทานผักสดในจังหวัดนครปฐม

กมล เลิศรัตน์ และคณะ

2551

Res ก245ร

รายงานวิจัย การบริหารเชิงกลยุทธ์ธุรกิจกาแฟสดใน
อ้าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

กฤษณะ ดาราเรือง

2555

Res ก245ร

รายงานวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
กฤษณะ ดาราเรือง
วัฒนธรรมองค์การและการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อ
นวัตกรรมของกลุ่ม KTIS GROUP

2557

Res ก274ร

รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
จัดการการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนต้าบลเสม็ดใต้

กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ

2553

Res ก278ผ

รายงานวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับภูมิหลังของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยาประจ้าปีการศึกษา 2552

กฤษณะ ดาราเรือง

2552

Res ก295ร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กลไกการท้างานที่หลากหลาย โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
ของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันและการเกิดพยาธิสภาพในโรค
ติดเชื้อเอชไอวี

2552

Res ก388ก

รายงานวิจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กัลยาณี เขียวหลง

Res ก425ก
Res ค152ท

การบริหารจัดการในชั้นเรียน
กาญจนา จันทร์ลอย
งานวิจัยในชั้นเรียนเทคนิคการใช้ผังมโนทัศน์ (Mind
คนางค์ มากพานิช
Mapping) เหมาะสมกับแบบการเรียนของผู้เข้าอบรม...

Res จ225ท

รายงานวิจัยทัศนคติของผู้ใช้บริการเว็บไซต์โรงแรมแก
รนด์วิษณุพลาซ่าอ้าเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

Res จ264ร

รายงานวิจัย พฤติกรรมการใช้ Facebook ของนักศึกษา จารุวรรณ กมลสินธุ์
ระดับอุดมศึกษา ในเขต อ.เมือง จ.นครสวรรค์

2555

Res จ264ร

รายงานวิจัยการเปิดรับสื่อกับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมใน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

2558

Res จ264ร
Res จ264ร

รายงานวิจัยการท่องเที่ยว
รายงานวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของบุคคลวัยสูงอายุ
ในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

2558
2558

Res จ272ก

รายงานวิจัยภาวะเป็นหนี้สินและแนวทางการด้าเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่อ้าเภอ
เมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

จันทร์เพ็ญ ดวงแก้ว

2552

Res จ272บ

รายงานวิจัยบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ของ จันทร์เพ็ญ ดวงแก้ว
นายจ้างในกลุ่มบริษัทไทยเอกลักษณ์

2553

Res จ272ป

รายงานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จในการท้าบัญชี จันทร์เพ็ญ ดวงแก้ว
ครัวเรือนของเกษตรกรในเขตพื้นที่อ้าเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์

2552

Res จ273ร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
เนื้อที่พร้อมขยายโอกาสทางการตลาด

2552

Res จ337ป

รายงานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อรถจักรยานยนตร์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

2550

จักรพันธ์ จันทร์เขียว และคณะ

จารรุวรรณ กมลสินธุ์

2552

2553

2552

Res ช229ร

รายงานการวิจัย แนวทางในการพัฒนาการให้บริการแก่ ชงโค แซ่ตั้ง, วีระพล แจ่มสวัสดิ์,
ผู้โดยสารเรือข้ามฟากศรีราชา-เกาะสีชัง เพื่อส่งเสริม
กมลรัตน์ สุริยะสาร, วิลาวัลย์ ฤทธิ์
การจัดการพลังงาน
เรืองโรจน์

2554

Res ฐ364ช

รายงานวิจัย ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ชั้นปีที่ 1

2555

Res ณ342ร

ตัวชี้วัดทางสังคม การศึกษาสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจ ณรงค์ ปั้นนิ่ม
เพื่อการบริหารจัดการกลุ่มน้้าปากพนัง

2551

Res ณ362ร

รายงานผลกสนวิจัย โครงการวิจัยชุดการสื่อสาร
ณิชาภา แก้วประดับ
จิตส้านึกสาธารณะ เรื่อง บทบาทสื่อมวลชนในการสร้าง
จิตส้านึกสาธารณะ:กรณีศึกษา สถานีวิทยุร่วมด้วย
ช่วยกัน เอฟ เอ็ม 96.0 เมกกะเฮิรตซ์

2550

Res ด116ศ

รายงานวิจัยศักยภาพและความพร้อมของทรัพยากรการ ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
ท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์

2551

Res ท621ก

การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบผสมผสาน
รายวิชา ภาษาสื่อการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศส้าหรับครู

2552

Res ธ364ร

รายงานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ Share ธีรพงษ์ อ้าพิน
data web page โดยการเข้าถึงข้อมูลผ่าน QR CODE

2558

Res ธ364ร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พฤติกรรมการหลีกหนีสารเคมี ธีรภาพ เจริญวิริยภาพ
ฆ่าแมลงของยุงพาหะน้าโรคมาลาเรียชนิด Anopheles
minimus ในประเทศไทย

2543

Res น362น

รายงานการวิจัยการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม นิจจารีย์ มีโชติ
(โชห่วย) ในเขตพื้นที่อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

2556

Res น363ป

รายงานการวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ นาตยา สุเมธโชติเมธา
เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง

2556

Res น366ก

รายงานวิจัย การปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โช นิจจารีย์ มีโชติ
ห่วย) ในเขตพื้นที่อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

2556

Res น836ก

รายงานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคกระจกเงารวมแสง

2552

ฐิราวัลย์ เส็งพาณิช

รศ.ดร.มังกร ทองสุขมี

เนาวรัตน์ ปิ่นอ้านาจ

Res น836ก

รายงานวิจัยการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวบึงบอ
ระเพ้ดจังหวัดนครสวรรค์

เนาวรัตน์ ปิ่นอ้านาจ

2551

Res น836ก

รายงานวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาโครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริธึมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

เนาวรัตน์ ปิ่นอ้านาจ

2553

Res น836ก

รายงานวิจัยการพัฒนาระบบประเมินออนไลน์เพื่อ
ประเมินการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

เนาวรัตน์ ปิ่นอ้านาจ

2550

Res ป324ร

รายงานวิจัยเรื่อง ศักยภาพทางวิชาการและการฝึกของ ปกรณ์ เส็งทอง
นักเรียนนายสิบต้ารวจ สังกัดศูนย์ฝึกอบรมต้ารวจภูธร
ภาค 6 ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนนายสิบต้ารวจรุ่นที่ 7

2559

Res ป363ก

รายงานการวิจัย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร เขตพื้นที่ จังหวัด
นครสวรรค์ ปี 2555

ปานทิพย์ แสนสง

2555

Res ป363ก

รายงานการวิจัย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร เขตพื้นที่ จังหวัด
นครสวรรค์ ปี 2555

ปานทิพย์ แสนสง

2555

Res ป363ก

รายงานวิจัย การศึกษาศักยภาพและปัญหาการฝึก
ปานทิพย์ แสนสง
ปฏิบัติงานของนักศึกษาประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน ใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา นักศึกษาจากสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ปี พ.ศ. 2556-2557

2556

Res ป363ร

รายงานวิจัยการส่งเสริมการจัดท้าบัญชีครัวเรือนแบบมี
ส่วนร่วมของสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน หมู่ 6 ต้าบลหนองกรด
อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

2560

Res ป546ป

รายงานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ปีการศึกษา 2552

ปานทิพย์ แสนสง

2552

Res ป577ก

รายงานการวิจัยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนใน ปานทิพย์ แสนสง
การลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรเขตพื้นที่ จังหวัด
นครสวรรค์ ปี 2555

2555

Res พ425ร

รายงานวิจัยความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ในการจัด
การศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2558

Res พ463ก

งานวิจัยเรื่อง การจัดการมลพิษทางเสียงเพื่อการจัดการ นิตดา สวัสดิพงษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสะอาดใน
กระบวนการผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษา
โรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จ้ากัด จังหวัด
สมุทรสาคร

2552

Res พ465บ

รายงานการวิจัยบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลต่อ พิษณุ กันเตง
การพัมนาการศึกษา กรณีศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

2553

Res พ465ป

รายงานการวิจัย บทบาทของสถบันอุดมศึกษาที่มีผลต่อ พิษณุ กันเตง
การพัฒนาการศึกษา กรณีศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

2553

Res พ472บ

บทบาทในการพาหะเชื้อปรสิตแบบเชิงกลของแมลงสาบ เพ็ญนภา ชมะวิต
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

2550

Res พ499ร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย ตัวชี้วัดทาง
สังคม : การศึกษาสภาวะทางสังคมเสรษฐกิจเพื่อการ
บริหารจัดการลุ่มน้้าปากพนัง

ไพโรจน์ นวลนุ่ม

2550

Res พ684ก

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนมี ดร.พิษณุ กันแตง
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ วิชา หลักการบริหารจัดการในชั้น
เรียน

2552

Res ภ463ร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย"ตัวชี้วัดทางสังคม ภัทรวรรณ แท่นทอง
; การศึกษาภาวะทางสังคมเศรษฐกิจเพื่อการบริหาร
จัดการลุ่มน้้าปากพนัง" กรณีศึกษา"พื้นที่นาข้าวบริเวณ
คลองชะอวด-แพรกเมืองและพื้นที่ต้าบลหัวไทร ต้าบล
แหลม ต้าบลควนชะลิก ต้าบลเขาพังไกร ต้าบลรามแก้ว
อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2551

Res ม427ค

รายงานการศึกษาค้นคว้าโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
สร้างชุมชน พื้นที่กลุ่มภาคเหนือ ต้าบลกลางแดด อ้าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์

2545

Res ม427ส

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการค่ายเรียนรู้
คุณธรรม น้าชีวิตพอเพียง ปี2550

ศุภชัย จันทร์ทวี

2550

Res มจพ24

รายงานการศึกษาค้นคว้าโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์
สร้างชุมชนพื้นที่กลุ่มภาคเหนือ 3 : กิจกรรมที่ 2
Internet ต้าบล

สมพร พูลพง, มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

2545

Res มจพ24

รายงานการศึกษาค้นคว้าโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์
สร้างชุมชนพื้นที่กลุ่มภาคเหนือ 3 : กิจกรรมที่ 4
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เฉลิมพล ยาพานแก้ว, พยงค์ ทองดี,
จันทนา ศรีสุวรรณ, จันนิภา เนียม
หอม, มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

2545

Res มจพ24

รายงานการศึกษาค้นคว้าโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์
สร้างชุมชนพื้นที่กลุ่มภาคเหนือ 3 : กิจกรรมที่ 6
สมุนไพร/อาหารเสริม

ธัญญาลักษณ์ โตเรือง, มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา

2545

Res มจพ24

รายงานการศึกษาค้นคว้าโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์
สร้างชุมชนพื้นที่กลุ่มภาคเหนือ 3 : กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

กฤษณา บุญชื่น, มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา

2545

Res ย454ร

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาผลกระทบนโยบาย
ส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E85 ต่อการใช้พลังงานใน
ภาคขนส่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

2551

Res ย475ร

รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศ
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด้าเนินการ
ของรายวิชา

2558

Res ย475ร 2558 รายงานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ
Res ย546ก
รายงานวิจัยการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบผลส้าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

เยาวเรศ กาฬภักดี

2558
2553

Res ย546ก

รายงานวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลคลังข้อสอบ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

เยาวเรศ กาฬภักดี

2552

Res ย546ร

รายงานวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงาน
วิชาการกรณีศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

เยาวเรศ กาฬภักดี

2551

Res ร472ก

รายงานวิจัย การติดตามผลการเข้าร่วม โครงการสหกิจ รุ่งทิวา ยาวิเลิง, วิรัช กาฬภักดี
ศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

2556

Res ว426ก

รายงานวิจัยการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนส้าหรับทักษะ
พื้นฐานทางภาษาอังกฤษเรื่อง Tense

2550

วันชัย เพ็งวัน

Res ว539ค

รายงานวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ให้บริการของส้านักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา

วิชัย แสนสง

2552

Res ว562ร

รายงานวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษา คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนต่อการให้บริการของส้านัก
ทะเบียนและวัดผล ประจ้าปีการศึกษา 2557

วิชัย แสนสง

2557

Res ว564ก

รายงานวิจัย การพัฒนาระบบ Matching งานสหกิจ
ศึกษา ออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

วิรัช กาฬภักดี

2554

Res ว564ก

รายงานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการแปลงไร่ บริษัทน้้าตาลไทยเอกลักษณ์ จ้ากัด

วิรัช กาฬภักดี, สุกัญญา หนองกาวี

2556

Res ว564ร

รายงานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศการประกัน
วิรัช กาฬภักดี
คุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา

2558

Res ว564ร

รายงานวิจัยการพัฒนาระบบสืบค้นบทความ
วารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์
โค้ด กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

วิรัช กาฬภักดี

2558

Res ว564ร

รายงานวิจัยผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจ้าปีการศึกษา
2557

วิรัช กาฬภักดี

2558

Res ว689ก

รายงานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อควบคุม
พัสดุครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

วิรัช กาฬภักดี

2550

Res ว689ผ

รายงานวิจัยผลการใช้ซอฟตืแวร์ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ วิรัช กาฬภักดี
ใช้ในการวิจัยโดยการสั่งงานด้วยเสียง

2552

Res ว689ร

รายงานวิจัยระบบฐานข้อมูลขั้นตอนการด้าเนินงาน
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

วิรัช กาฬภักดี

2553

Res ว74ก

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสื่อสารเพื่อสร้างมนุษย
สัมพันธ์และจิตวิทยาส้าหรับงานต้ารวจ

วีณา มโนหมั่นศรัทธา

2555

Res ว785ก
Res ว785น
Res ว785น

การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์
รายงานการวิจัยนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติด
รายงานการวิจัยนโยบายต่างประเทศของไทยต่อ
ประชาคมอาเซียน

วสันต์ สิงห์ดา
วสันต์ สิงห์ดา
วสันต์ สิงห์ดา

2554
2555
2555

Res ว785ป

ปัญหาการเขียนบันทึกจับกุม ตรวจค้นของนักเรียนนาย วสันต์ สิงห์ดา
สิบต้ารวจ สังกัดต้ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

2555

Res ว785ป

ปัญหาการจัดท้าหมู่บ้านชุมชนสัมพันธ์ศึกษาเฉพาะกรณี วสันต์ สิงห์ดา
หมู่บ้านตุ๊กแก ต้าบลดอนคา อ้าเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์

2552

Res ศ546ก

การดัดแปลงวิธีอิมมูโนเพอร์ออกซิเดส ส้าหรับตรวจหา ศราวุธ สุทธิรัตน์
แอนติบอดีชนิด IgM ต่อเชื้อเลปโตสไปรา

2550

Res ศ546ค

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว คุณค่าทาง
โภชนาการสูง

สถาบัน Opinion

2543

Res ศ546ค

ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
รองรับการถ่ายโอนอ้านาจการศึกษาขั้นพื้นฐาน :
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตจังหวัด
นครสวรรค์

ศราวุธ ศรีแสงใส

2556

Res ศ562ร

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการตอบสนองของไซโต ศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน์, เพ็ญนภา
ไคน์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โดยการตรวจหา คลังสินศิริกุล, จันทร์แรม พรมฉิม
ไซโดไคน์ภายในเชลล์ด้วยวิธีโฟลไซโตเมตรี่

2550

Res ศ64ร

รายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยรูปแบบเมนูอาหารของ
ศีรุษา กฤษณะพันธ์ และคณะ
หอยหวานจากการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มอุปสงค์ของผลผลิต
และการขยายตลาดภายในประเทศ

2550

Res ศ886จ

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความ ศศิภา พึ่งเนียม
ขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ
ปริญญาตรีฯ

2553

Res ส111ก

รายงานวิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สุเมธ พิลึก
ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์

2553

Res ส111ก

รายงานวิจัยการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพของ สุเมธ พิลึก
ผู้ส้าเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

2550

Res ส111ร

รายงานวิจัยระบบสารสนเทศศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา

สุเมธ พิลึก

2551

Res ส111ส

รายงานวิจัยสมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยาที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

สุเมธ พิลึก

2552

Res ส549ร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย ตัวชี้วัดทาง
สังคม:การศึกษาสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจเพื่อการ
บริหารจัดการลุ่มแม่น้าปากพนัง

สมใจ หนูผึ้ง

2551

Res ส563ร

รายงานวิจัยเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายจราจรของ
สันต์ฤทัย ธนปุณยานันท์
เจ้าหน้าที่ต้ารวจจราจร สถานีต้ารวจภูธรเมืองนครสวรรค์

2559

Res ส573ร

รายงานฉบับสมบูรณ์ ลักษณะทางกายภาพและการ
ยอมรับของผู้บริโภคต่อมะละกอที่ปลูกโดยใช้วัสดุปลูก

สุนทรี สุวรรณสีชณน์

2552

Res ส573ร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย ตัวชี้วัดทาง
สังคม การศึกษาสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจเพื่อการ
บริหารจัดการลุ่มน้้าปากพนัง กรณีศึกษา พื้นที่ริมสอง
ฝั่งแม่น้าปากพนังและพื้นที่นา บริเวณต้าบลบ้านเพิง
ปากแพรก และท่าพญา

สุนทราภรณ์ จันทภาโส

2551

Res ส573ร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาผลัตภัณฑ์เค้กจาก
แป้งสาลีผสมแป้งข้าวสีนิล

สุนทรี สุวรรณสีชณน์

2552

Res ส574ก

รายงานวิจัย การพัฒนาระบบหลังข้อมูลนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

สุรพงษ์ วิริยะ

2554

Res ส574ร

รายงานการวิจัย การพัฒนาแอพพลิเคชัน นครสวรรค์
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

สุรพงษ์ วิริยะ

2556

Res ส574ร

รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบประสานแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์

สุเมธ พิลึก

2558

Res ส574ร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์คุณลักษณะฝีมือแรงงานที่พึง สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ
ประสงค์ของอุตสาหกรรมการโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยว
ภาคใต้

Res ส577ก

รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร
แผนการด้าเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สุเมธ พิลึก

Res ส577ก

รายงานการวิจัยการพัฒนาสารสนเทศตรวจสอบ
ความก้าวหน้าผลการเรียนส้าหรับ นักศึกษาหลักสูตร
เทียบโอน

สุเมธ พิลึก

2555

Res ส577ก

รายงานวิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สุเมธ พิลึก
ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์

2553

2550

Res ส577ก

รายงารการวิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพ สุเมธ พิลึก
ของผู้ส้าเร็จการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

2550

Res ส577ร

รายงานวิจัย ระบบสารสนเทศศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา

2551

Res ส577ร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแนวทาง
สุเมธ ปานจ้าลอง และคนอื่นๆ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในภาค
อีสานตอนกลาง

2551

Res ส827จ

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความ สังเวียน อันตระโลก
ขยันอดทนทางการเรียนอละจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
เข้ารับราชการต้ารวจชั้นประทวน...

2553

Res ส852ก

รายงานวิจัยการเรียนรู้บทเรียนบนเว็บไซต์เรื่องระบบ สุรพงษ์ วิริยะ
เลขฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

2553

Res ส852ท

รายงานวิจัยทัศนะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อศาสตร์
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

สุรพงษ์ วิริยะ

2552

Res ส866ป

ปัญหาทางกฎหมายของการน้าตัวผู้ต้องหาท้าแผน
ประกอบค้ารับสารภาพ

สมพร สันติสวัสดิ์

2555

Res อ496ผ

รายงานวิจัยผลการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า อัจจิมา สมบัติปัน
ในวิชาหลักการบัญชี 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

2552

Res อ536ร

รายงานการวิจัยคุณลักษณะบัณพิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต

อธิวัฒน์ โพธิ์พนา

2558

Res อ536ร

รายงานวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัย อธิวัฒน์ โพธิ์พนา
เจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557

2558

Res อ537ร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการพัฒนา
ความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย สู่ชายฝั่งทะเลกัมพูชา
โดยใช้จังหวัดตราดเป็นฐาน

อนุชา เล็กสกุลดิลก

2550

Res อ544ช

ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์แบบโครงการ ส้าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา

อรพรรณ ธรรมมา, ปิยพร สีสันต์

2554

สุเมธ พิลึก

Res อ546ร

รายงานวิจัยโปรแกรมประมาณการรายได้ออนไลน์ของ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย กรณีศึกษา หมู่ 7 ต้าบลพระนอน
อ้าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

อภิรักษ์ สุขหิรัญ

2557

Res อ562ค

โครงการ โรคลมชักชนิดดื้อต่อการรักษาที่เริ่มมีอาการใน อัจรีย์ อินทุโสมา
วัยทารกและไม่ทราบสาเหตุกับการผ่าเหล่าของจีนซีดีเค
แอลไฟฟ์ในเด็กไทย

2552

Res อ562พ

พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาที่ผ่านการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 กับนักศึกษาที่ไม่เคยเรียนวิชา
หลักการบัญชี 1 กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัย
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาที่ผ่านการเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 กับนักศึกษาที่ไม่เคยเรียนวิชา

2557

Res อ562ร

รายงานวิจัย ภาวะการมีงานท้าของบัณฑิตสาขาวิชา
อัจจิมา สมบัติปัน, จันทร์เพ็ญ ดวง
การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ที่ แก้ว
ส้าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551-2553

2554

Res อ957ก

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นคนพิการใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

อนุรักษ์ พัสสร

2555

Res อ957ป

ปัญหาของกฎหมายในการใช้อ้านาจของเจ้าพนักงาน
ต้ารวจจากการค้นตัวบุคคลในสาธารณสถาน

อนุรักษ์ พัสสร

Res อ967ก

การศึกษาการใช้บริการของส้านักหอสมุด มหาวิทยาลัย อ้าไพวรรณ ขุนภักดิ์นา
เจ้าพระยา

2551

Res อ96ก

การศึกษาการใช้บริการของส้านักหอสมุด มหาวิทยาลัย อ้าไพวรรณ ขุนภักดิ์นา
เจ้าพระยา

2551

