
 
 

 
 
 
 
 

 
 

การจัดการความรู้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประจําปี ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
เร่ือง   ฐานข้อมลูงานวิจัยของนักเรียนนายร้อย 
หน่วย   แผนกหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

          หน้า 
การทําฐานข้อมูลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อย        ๒ 
ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติของ หอสมุด รร.จปร.              ๓-๔    
การจัดทํารายการทางบรรณานุกรม      ๕-๖ 
การเลือกลงรายการสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ     ๗-๘ 
ข้ันตอนการลงรายการสารสนเทศประเภทหนังสือในรูปแบบ MARC           ๙-๑๐ 
ระบบการสืบค้นข้อมูล              ๑๑-๒๒ 
ฐานข้อมูลงานวิจัย นนร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑) 
ช่ือผลงาน  ฐานข้อมูลงานวิจัยของ นนร. 
เจ้าของผลงาน/สังกัด ผหพ.รร.จปร. 
ประเภทผลงาน  การจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับผลงาน 
 รวบรวมผลงานวิจัยของ นนร.ในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีได้จัดทําในแต่ละปีการศึกษามาเข้าระบบ
จัดเก็บอย่างมีระเบียบแบบแผน และสามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว 
 
ลักษณะของผลงาน 
 จัดทําบทคัดย่อของผลงานวิจัยของ นนร.ท่ีมีอยู่ในหอสมุด รร.จปร. เพ่ือให้สามารถสืบค้นได้
สะดวกและรวดเร็ว 
 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

๑. เก็บรวบรวมผลงานอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ 
๒. หอสมุด รร.จปร.นําเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง 
๓. สกศ.รร.จปร. คัดสรรและจัดส่งผลงานวิจัยของ นนร. แต่ละสาขาวิชาอย่างต่อเน่ืองตาม

กําหนดเวลา 
 
ความสัมฤทธิ์ 
 เป็นการส่งเสริมผลงานวิจัยของ นนร.ให้เผยแพร่ และสามารถสืบค้นได้สะดวกและรวดเร็ว 
 
ความภาคภูมิใจ 

๑. เก็บรวบรวมเอกสารวิจัยอย่างเป็นหมวดหมู่และมีระเบียบ 
๒. สามารถสืบค้นผลงานวิจัยของ นนร.ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๒) 
การจัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยนักเรียนนายร้อย 

  

 ปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดสอนด้วยหลักสูตรนักเรียนนายร้อย โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.๒๕๔๔ จํานวน ๑๗ สาขาวิชาตามความต้องการของกองทัพบก 
ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรม จํานวน ๙ สาขาวิชา สาขาวิทยาศาสตร์ ๕ สาขาวิชา สาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ ๓ สาขาวิชา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าได้มีการส่งเสริมให้อาจารย์และ นนร. ดําเนินงานด้านการพัฒนาและการวิจัย เป็น
โครงงานมีการจัดแสดงผลงานและจัดทําเป็นรูปเล่มข้ึนในแต่ละปีการศึกษา 

งานวิจัย (Research) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการท่ีได้มาซ่ึงข้อความรู้ ความจริง การ
ค้นคว้าหาความจริง โดยวิธีการอย่างมีระบบท่ีเชื่อถือได้ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง 

แผนกหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยข้ึนตรงของ
กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซ่ึงมีภารกิจหลัก เป็นแหล่งกลางทางวิชาการของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดหารวบรวมจัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีการ
บันทึกในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ อย่างมีระบบ สามารถสืบค้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเอ้ือประโยชน์แก่ นักเรียนนายร้อย 
ข้าราชการ อาจารย์ พนักงานราชการตลอดจนครอบครัว และงานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 การปฏิบัติงาน ในการจัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อย ผู้รับผิดชอบนอกจาก
จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ในงานด้านบรรณารักษ์การลงรายการหนังสือแล้ว จะต้องเป็นผู้มีความรู้ใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในข้ันพ้ืนฐานตลอดจนมีความรู้ในระบบจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ  อีกด้วย 
 ระบบจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการทํางานของห้องสมุดท่ีมีการนําเอา
อุปกรณ์ประมวลผล ซ่ึงประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มาใช้เพ่ือจัดการงานของห้องสมุดใน
ลักษณะผสมผสาน มีการทํางานหรือเชื่อมโยงกันระหว่างระบบงานต่างๆของห้องสมุด ได้แก่ งาน
จัดหา งานทํารายงาน งานบริการยืม-คืน และงานสืบค้นข้อมูลและการจัดการวารสาร ปัจจุบันแผนก
หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ รร.จปร. ใช้ระบบจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB.Web 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๓) 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติหอสมุด รร.จปร. 

 

 พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานทุนทรัพย์
ส่วนพระองค์ จํานวน ๑ ล้านบาท ร่วมกับ รร.จปร. ในการดําเนินงานปรับปรุงหอสมุด รร.จปร.ใน
การดําเนินงานปรับปรุงหอสมุด รร.จปร. ตามแผนการปรับปรุงหอสมุด รร.จปร. เบ้ืองต้น อนุมัติแผน
เม่ือ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซ่ึงแบ่งงานออกเป็น ๓ ส่วนด้วยกัน คือ 

๑. งานติดต้ังระบบปฏิบัติการบนเครือข่ายการสืบค้นด้วยเครื่องอัตโนมัติ โดยใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB Web (Electronic on web) ติดต้ังเม่ือ ๙ กันยายน ๒๕๔๔ 

๒. งานปรับปรุงระบบประปาภายในและภายนอกอาคารหอสมุด รร.จปร. 
๓. งานจัดหาชั้นวางหนังสือ ชั้นไม้วางหนังสือ และเก้าอ้ีไม้สําหรับส่วนวารสาร และชั้น

เหล็ก ๒ หน้า สําหรับหนังสือวิชาการ 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ คือการนําเอาเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  

มาประยุกต์พัฒนาระบบการทํางานของห้องสมุด จากระบบเดิมท่ีใช้บัตรรายการในการค้นหาข้อมูล
เพียงอย่างเดียวมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยเก็บข้อมูล ค้นหา ช่วยให้ข้ันตอนการทํางานสามารถ
เชื่อมโยงประสานได้อย่างต่อเน่ือง ลดปัญหาความผิดพลาดในการบริการ การทํางานซับซ้อน 
ข้ันตอนในการบริการรวดเร็วข้ึน ทําให้ระบบการทํางานของห้องสมุดมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 ระบบหลักของ ELIB Web 

• ระบบการสืบค้นรายการออนไลน์ (OPAC) 
• ระบบการจัดทํารายการ (CATALOGING) 
• ระบบจัดการบริการยืม-คืน (CIRCULATION) 
คุณสมบัติการทํางานของระบบการทํางานหลัก 
• ระบบการสืบค้นข้อมูล (OPAC) 
๑. สนับสนุนการทํางานแบบ INTERNET WEB CLIENTS 
๒. สามารถสืบค้นคําภาษาไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงผลการสืบค้นเรียงลําดับ 

อักษรตามพจนานุกรมท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สืบค้นคําท่ีประกอบด้วยพยัญชนะ ๒ ตัวได้ ไม่
สืบค้นข้อมูลท่ีไม่ตรงตามความต้องการข้ึนมา ให้ผลการสืบค้นท่ีถูกต้องตรงตามความต้องการ 

๓. สามารถเพ่ิม – ลดเขตข้อมูลในการสืบค้นได้ตามความต้องการ 
๔. สามารถสืบค้นได้หลายรูปแบบ สืบค้นโดยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียก 

หนังสือและคําสําคัญ 
      ๕.  สามารถสืบค้นแบบเทคนิคตรรกะแบบบูลีน (Boolean) การใช้สัญลักษณ์แทนใน
การสืบค้น 

• ระบบการจัดทํารายการ (CATALOGING) 
๑. เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีสามารถทํารายการผ่านบน Web 
๒. สามารถจัดเก็บระเบียนบรรณานุกรมในรูปแบบของ US MARC 
๓. สามารถทํารายการในรูปแบบ MARC และรูปแบบท่ีไม่ใช้ MARC 
๔. สามารถบันทึกการทํางานของบรรณารักษ์ได้ 
๕. สามารถนําเสนอรูปแบบข้อมูลนําเข้าท่ีหลากหลาย โดยประเภททรัพยากรท่ี 

แตกต่าง อาทิ หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ 



(๔) 
๖. สนับสนุนการนําเข้าแฟ้มข้อมูลออกของระเบียน US MARC 

• ระบบการยืม – คืนทรัพยากร (CIRCULATION) 
๑. สามารถเชื่อมโยงระบบการทํารายการได้อย่างสมบูรณ์ 
๒. สามารถกําหนดกฎเกณฑ์ได้ตามระเบียบการยืม – คืนของห้องสมุด 
๓. ทํางานระบบยืม – คืนเบ้ืองต้นได้ เช่น การยืม – คืน  การยืมต่อ การคํานวณ

ค่าปรับ และค่าธรรมเนียม 
 
ฝ่ายเทคนิค เป็นส่วนหน่ึงในแผนกฯ มีหน้าท่ีตรวจรับหนังสือร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุท่ี รร.จปร.ได้แต่งต้ังข้ึนว่าส่งของจํานวนครบถ้วน ถูกต้อง เม่ือตรวจสอบแล้วจะดําเนินกรรมวิธี
ด้านบรรณานุกรม 
การเตรียมงานก่อนการให้บริการ 
 การเตรียมงาน หลังจากได้ตรวจรับหนังสือแล้ว ฝ่ายเทคนิคจะมีการจัดเตรียมการตาม
ข้ันตอนของหนังสือน้ันๆ ในด้านบรรณานุกรม เพ่ือจัดเก็บและเพ่ือนําไปสู่การให้บริการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๕) 
การจัดทํารายการทางบรรณานุกรม (Cataloging) 
 ในการลงรายการสารสนเทศ จะมีหน้าจอล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการลงรายการ 

• จากหน้าจอ ELIB คลิกท่ี ELIB Web Catalogue 
 

 
 

• จะปรากฏหน้าจอ ใส่ User ID : และ Password ลงในกรอบแล้ว คลิก Login  
 

 
 
 
 



(๖) 
• จะปรากฏหน้าจอ Elib web Catalogue 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๗) 
การเลือกลงรายการสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
 การลงรายการทางฝ่ายเทคนิค เลือกการลงรายการในรูปแบบ MARC ข้อมูลจะถูก
จัดเก็บเข้าระบบเป็นมาตรฐาน USMarc เดียวกันท้ังหมด การลงรายการสารสนเทศใน
รูปแบบ MARC  
 ฝ่ายเทคนิคกําหนด Tag ท่ีจะไปกําหนดรายละเอียดของหนังสือแต่ละเล่ม แล้ว
จัดทํา Work sheet เพ่ือใช้สําหรับการลงรายการ 
ตัวอย่าง 
 
016 เลขทะเบียน  
020 ISBN                                              :\cราคา 
050 เลขทะเบียนหนังสือ LC  
100 ช่ือผู้แต่ง  
110 ช่ือหน่วยงานท่ีจัดทํา  
245 ช่ือเรื่อง 

 
 

246 ช่ือเรื่องเทียบเคียง  
250 ครั้งท่ีพิมพ์  
260 สถานท่ีพิมพ์                     ;\b                                       ,\c 
300 จํานวนหน้า                หน้า:\b                                  ;\c              ซม. 
440 ช่ือชุด  
500 หมายเหต ุ  
650 หัวเรื่อง 1. 

2. 
3. 

700 ผู้แต่งร่วม 1. 
2. 

710 ผู้แต่งร่วม(นิติบุคคล)  
740 รายการเพ่ิม – ช่ือเรื่อง  
900 วันท่ีลงทะเบียน  
910 ปีงบประมาณ / บรจิาค                      โดย 
920 กลุ่มภาษา Tha / eng 
930 ประเภทสิ่งพิมพ์  
949 สถานท่ีจัดเก็บ หอสมุด รร.จปร. 
 

 
 
 
 
 
 

 



(๘) 
คําอธิบายต่างๆ ในหน้าจอ MARK FORM ประกอบด้วย 
ส่วนท่ีเป็นรายละเอียดของ Fixed Fields 
Rec. Status (Record Status)  สถานะของรายการ 
Tupe     ลักษณะของสื่อ เช่น เป็นวัสดุตีพิมพ์ ไม่ตีพิมพ์  

แผนท่ี ต้นฉบับ ตัวเขียน 
 Bib./v/.(Bibliographic Level)  ระดับของบรรณานุกรม 
 Creator     ผู้ทํารายการ 
 Modifier    ผู้แก้ไขรายการ 
 F8.06     รูปแบบของวันท่ี 
 Date 1     ปีเริ่มพิมพ์เอกสาร 
 Date 2     ปีสิ้นสุดของการพิมพ์ 
 Pub. Place (Publishing Place)  สถานท่ีพิมพ์ (ประเทศ) 
 Language    ภาษาของเอกสาร 
 ส่วนท่ีบันทึกข้อมูล (Variable Fields) 
 ช่องท่ี ๑  สําหรับการลบ Tag หรือบรรทัดของข้อมูลท่ีต้องการลบ โดยคลิกท่ีช่อง 

สี่เหลี่ยมของบรรทัดท่ีต้องการลบ และคลิกท่ีปุ่ม REMOVE 
  ช่องท่ี ๒ เป็นช่อง Tag ซ่ึงในช่องน้ีสามารถเปลี่ยนเป็นเลข Tag อ่ืนๆได้ และไม่ 

จําเป็นต้องให้ Tag เรียงจากน้อยไปหามากเพราะเม่ือจัดเก็บข้อมูลเข้า
ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเรียงให้โดยอัตโนมัติ 

 ช่องท่ี ๓  ช่องสําหรับการลง Indicator ของ Tag โดยระบบจะเน้นให้กรอก  
Indicator ของ Tag 245 ท่ีเป็นรายการชื่อเรื่อง ได้แก่ คําท่ีข้ึนต้นด้วย  
a ให้ใส่ Indicator เป็น 02 
an ให้ใส่ Indicator เป็น 03 
the ให้ใส่ Indicator เป็น 04 

 ท้ังน้ีเพ่ือให้ข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นประเภทเดียวกันกับข้อมูลท่ีไม่ได้ข้ึนต้น 
คําว่า a  an  the 
 ช่องท่ี ๔  เป็นช่องสําหรับการลงรายการ โดยกําหนดให้ในแต่ละ Tag สามารถลง 

รายการได้ ๒๕๐ อักขระ ยกเว้น Tag 5xx สามารถลงรายการได้ไม่จํากัด
ตัวอักษร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๙) 
ข้ันตอนการลงรายการสารสนเทศประเภทหนังสือในรูปแบบ MARC 
• เลือกรูปแบบการลงรายการเป็น Books MARC แล้วคลิกท่ี New Bib 

 
 
 
• จะปรากฏหน้าจอการลงรายการ New bib : Books MARC 

 
 
 



(๑๐) 
• เริ่มกรอกข้อมูลได้ทันที โดยพิมพ์ข้อมูลท่ีต้องการจัดเก็บในแต่ละเขตข้อมูล 

 

 
• กดบันทึกผล (Process) เพ่ือลําดับเลข BibID 26194 ตามตัวอย่าง  

 



(๑๑) 
ระบบการสืบค้นข้อมูล ( Online Access Cataloging – OPAC ) 
 เป็นระบบการสืบค้นสารสนเทศแบบออนไลน์ ซ่ึงผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศได้
หลากหลายประเภท เช่น หนังสือ วารสาร เอกสารมาตรฐาน โสตทัศนวัสดุ แฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ มีเมนูให้ผู้ใช้เลือก (Menu Driven) หรือ ใช้เป็นลูกศร (Cursor Pad) ในการสืบค้น 
ผู้ใช้สามารถศึกษาและทําความเข้าใจได้ง่าย และเกิดความคุ้นเคยกับระบบการสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
(User Friendly)  
 ประกอบด้วยการสืบค้น ๓ รูปแบบ ได้แก่ 

๑. การสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse Search) 
๒. การสืบค้นด้วยคําหรือวลี (Keyword Search) 
๓. การสืบค้นด้วยคําเชื่อมต่างๆ (Expert Search) 

 
ข้ันตอนการใช้งานระบบการสืบค้น 

๑. เรียก Browser 

 
จะปรากฏหน้าจอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑๒) 
๒. คลิกท่ี Elib Web Gateway ในหน้าจอหลักของ Elib Web page จะเข้าสู่หน้าจอระบบการ
สืบค้นสารสนเทศ ท่ีหน้าจอน้ีสามารถเลือกการแสดงรายการเมนูเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย 
หน้าจอภาษาอังกฤษ 

 
 
หน้าจอภาษาไทย 

 
เลือกรูปแบบการสืบค้น ดังต่อไปน้ี 
 
 
 



(๑๓) 
• การสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse Search) 

 
 
 
 
ข้ันตอนการสืบค้น  

๑. คลิกท่ีปุ่ม  
๒. ใส่คําท่ีต้องการสืบค้นในกรอบ 

Search Pattern :  
๓. เลือกเขตข้อมูลท่ีต้องการ Category :  

 
 
 
 
 

๔. เลือกฐานข้อมูลท่ีต้องการ Database :  
 ๕. เลือกประเภทของสิ่งพิมพ์ Materials : 
 ๖. เลือกภาษา Language :  
 ๗. เลือกประเทศ Publish Country :  
 ๘. เลือกปีท่ีพิมพ์ Start Year :  
 ๙. เลือกการแสดงผลหน้าจอ 
   Line perpage :  
 ๑๐. คลิกปุ่ม    เพ่ือทําการสืบค้นข้อมูล 
 
  

 

Author 
 

Author 
Title 
Subjet 

Search 

Browse  Search 



(๑๔) 
• ผลการสืบค้น 

ถ้าเลือกสืบค้นจากเขตข้อมูล “ชื่อผู้แต่ง” จะปรากฏหน้าจอรายการชื่อผู้แต่ง 
(Authors List) ปรากฏรายการชื่อหนังสือภายใต้ชื่อผู้แต่ง 

 
 
  
 จะปรากฏหน้าจอ บัตรรายการ (Card  Screen) 
 

 



(๑๕) 

ในหน้าจอบัตรรายการ (Card  Screen) 
จะแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมขอสื่อสารสนเทศ ท้ังน้ียังมีส่วนท่ีเป็น hyper link ซ่ึง

เป็นส่วนท่ีเชื่อมโยงกันในส่วนของชื่อผู้แต่ง (Author) และหัวเรื่อง (Subject) เพ่ือเชื่อมโยงไปยัง
รายการชื่อเรื่อง (Title) ท่ีมีหัวเรื่อง (Subject) และ/หรือ ชื่อผู้แต่ง (Author) ท่ีสัมพันธ์กันในระบบ 

ในกรณีท่ีผู้สืบค้นต้องการดูรายการเลขประจําเขตข้อมูล (Tag) ท่ีใช้ในรายการสามารถดูได้
จากหน้า Marc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑๖) 
 
หรือในกรณีท่ีผู้สืบค้นต้องการทราบเก่ียวกับรายการตัวเล่ม สามารถตรวจสอบได้จากหน้า 

Copy Menu 

 
 
 
ผู้สืบค้นจะทราบเลขรหัสหรือเลขบาร์โค้ดประจํารายการ หอสมุดท่ีมีทรัพยากรรายการน้ี ประเภท
ทรัพยากร สถานภาพ เล่มท่ีและสิ่งท่ีติดมากับตัวทรัพยากร 
• การสืบค้นแบบคําหรือวลี (Keyword Search) 

 

 
ข้ันตอนการสืบค้น 

๑. คลิกเลือกการสืบค้นท่ีปุ่ม Keyword Search  
๒. ใส่คําท่ีต้องการสืบค้น 

Search word/Phrase: 
๓. เลือกเขตข้อมูลท่ีต้องการสืบค้น 

From :  
 



(๑๗) 
๔. เลือกฐานข้อมูลท่ีต้องการสืบค้น 

Database :  
๕. คลิกปุ่ม 
 

• ผลการสืบค้น 
เม่ือสืบค้นคําใดๆ จะปรากฏหน้าจอการสืบค้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seach 



(๑๘) 
คลิกคําสืบค้นท่ีปรากฏภายใต้ 
 Seacch Resull : Occurrence List 
จะปรากฏหน้าจอ “รายการชื่อเรื่อง” (Tille List) เพ่ือให้เลือกเรื่องท่ีต้องการ 
ปรากฏหน้าจอบัตรรายการของรายการท่ีสืบค้น 

 
 

 
 
 
 
 



(๑๙) 
• การสืบค้นแบบบูลีน (Expert  Search) 

 
 
คําจํากัดการสืบค้น/ตรรกบูลีนท่ีใช้ในการสืบค้นมี ๕ คํา และแต่ละคํามีวิธีใช้ท่ีแตกต่างกัน ดังน้ี 

๑. and เม่ือเชื่อมด้วย and 
ระบบจะทําการค้นหาระเบียนท่ีคําหรือข้อความท้ังสองปรากฏอยู่ด้วยกัน ซ่ึงอาจจะปรากฏ 

อยู่ต่างเขตข้อมูลหรือในเขตข้อมูลเดียวกันก็ได้ 
๒. Or เม่ือเชื่อมด้วย Or 

ระบบจะทําการค้นหาระเบียนท่ีคําใด คําหน่ึงหรือข้อความใดข้อความหน่ึงท่ีปรากฏอยู่ ซ่ึง 
อาจจะปรากฏอยู่ต่างเขตข้อมูลหรือในเขตข้อมูลเดียวกันก็ได้ 

๓. not เม่ือเชื่อมด้วย not 
ระบบจะทําการค้นหาระเบียนท่ีคําหรือข้อความแรกปรากฏอยู่โดยท่ีระเบียนน้ันจะต้องไม่มี 

คําหรือข้อความท่ีสองปรากฏอยู่ภายในเขตข้อมูลเดียวกัน 
๔. adjacent เม่ือเชื่อมด้วย adjacent 

ระบบจะทําการค้นหาระเบียนท่ีคําหรือข้อความท้ังสองปรากฏอยู่ติดกันซ่ึงคําหรือข้อความ 
น้ันจะต้องปรากฏอยู่ในเขตข้อมูลเดียวกัน 

๕. with เม่ือเชื่อมด้วย with 
ระบบจะทําการค้นหาระเบียนท่ีคําหรือข้อความท้ังสองปรากฏอยู่ในเขตข้อมูลเดียวกันหรือ 

ข้อความน้ันไม่จําเป็นจะต้องติดกัน 
 
ข้ันตอนการสืบค้น 

๑. คลิกปุ่ม Expert 
Search 

๒. ใส่คําท่ีต้องการสืบค้นคําแรกใน Search Word/Phrase : 
๓. เลือกเขตข้อมูลท่ีต้องการสืบค้น From : 
๔. ใส่คําท่ีต้องการสืบค้นคําท่ีสองลงใน 



(๒๐) 
๕. เลือกเขตข้อมูลท่ีต้องการสืบค้น 
๖. เลือกคําเชื่อมท่ีต้องการใช้จํากัดการสืบค้น 

• And  
• Or  
• Not 
• Adjacent 
• With 

๗. เลือกฐานข้อมูลท่ีต้องการสืบค้น 
Database : 

๘. คลิกปุ่ม  Search 
• ผลการสืบค้น เม่ือสืบค้นคําใดๆ จะปรากฏหน้าจอคําท่ีพบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๒๑) 
คลิกคําท่ีใช้สืบค้นภายใต้ 
 Search Result : Occurrence List 
เลือกรายการชื่อเรื่องท่ีได้จากการสืบค้นในหน่วย Title List 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๒๒) 
จะปรากฏหน้าจอบัตรรายการของคําท่ีสืบค้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานข้อมูลงานวิจัย นนร. 
ปีการศึกษา 2549 

BibID Acc. No. Title Author 
Call  

Number 
Copy 

30446 070247  ความเป็นจริงของขอทานในสังคมไทย จารุพล เรืองสุวรรณ, นักเรียนนายร้อย. 
บดินทร์ อรุณสวัสอ์ิ, นักเรียนนายร้อย. 
สว่างพงษ์ อบแพทย์, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
จ328ค 

1 

30447 070248  ขวัญและกําลังใจของทหารท่ีปฏิบัติงาน ใน
พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

จิตติวัฒน์ วาดเจริญ, นักเรียนนายร้อย. 
เฉลิมพล ลิ่มสกุล, นักเรียนนายร้อย. 
ณัฐพล ภมูิหมั่น, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
จ419ข 

1 

30448 070249  การศึกษาเปรยีบเทียบปริมาณนํ้ามันจาก
เมลด็สบู่ดําท่ีมีผลแตกต่างกัน 

ทวิวรรธน์ แกว้จันทร์, นักเรียนนายร้อย.และคนอื่น ๆ 
ยศมณฑ์ สิทธิชัย, นักเรียนนายร้อย. 

ธนวัฒน์ กิติศรีวรพันธ์ุ, นักเรียนนายร้อย. 
วิเชียร เจรญิสุข, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ท189ก 

1 

30449 070250  เครื่องทํานํ้าผลไมเ้ข้มข้น เดชรวี ขําวิไล, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ วิทยานิพนธ์ 
ด48ค 

1 

30450 070251  เครื่องอุ่นอาหารด้วยไอนํ้าแบบฉับพลัน ชาญกิต กาฬภักดี, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
ปณต สรุะเสียง, นักเรียนนายร้อย. 
นรุตม์ เอกโพธ์ิ, นักเรียนนายร้อย. 
วิธาน ปิสาวงษ์, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ช481ค 

1 

30451 070252  เครื่องยนต์หัวฉีด ลือชา ศิลปรัศมี, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ วิทยานิพนธ์ 
ล569ก 

1 

30452 070253  จักรยานไฟฟ้า อมรวัต พลอยกระจ่าง, นักเรียนนายรอ้ย. และคนอืน่ ๆ วิทยานิพนธ์ 
อ279จ 

1 

30453 070254  การออกแบบถังบําบัดนํ้าเสียโดยใช้
เช้ือจุลินทรีย์ประสิทธิภาพ ร่วมกับการเพ่ิม

ปริมาณออกซิเจนในนํ้า 

สัญญา เล้าอรุณ, นักเรียนนายร้อย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
ส534ก 

1 

30454 070255  การออกแบบสายอากาศบังคับทิศแบบ 
Helical Antenna 

รติ ศุขมนัส, นักเรียนนายร้อย. 
เทวฤทธ์ิ ค้าสบาย, นักเรียนนายรอ้ย. 

ราชฤทธานนท์ นุชประยูร, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ร154ก 

1 

30455 070256  การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของลิ
นุกซ์คลัสเตอร์แบบไม่ใช้ดสิก์ 

ศิวาวุธ ศรีธรรมวุฒิ, นักเรียนนายร้อย. 
ธนรัตน์ บุญสอด, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ศ677ก 

1 

30456 070257  ระบบตรวจจับผู้บุกรุก Instrusion Detection 
System 

อาวธุ เมธารักษ,์ นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
เอก ศรีษา, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
อ664ร 

1 

30458 070258  การพัฒนาฮาร์ดแวร์ของหุ่นยนต์ Robocop 49 ภควัน หนุนวงษ์, นักเรียนนายร้อย. 
วรฉัตร หม่องจันทึก, นักเรียนนายร้อย. 

ภัทรพงศ์ เหมือนเพ็ชร,์ นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ภ14ก 

1 

30460 070259  การเพ่ิมระยะให้กับอุปกรณ์ทําลายวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคลื่นไมโครเวฟกําลังสูง

ทางกายภาพ Team A 

ปฐมพงศ์ อําไพบุศย์, นักเรียนนายร้อย. 
เกรียงไกร เอ่ียมคง, นักเรียนนายรอ้ย. 

จุมพล ไมตรีประศาสน์, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ป143ก 

1 

30463 070260  การปรับปรุงและพัฒนาระบบกังหันลมผลิต
ไฟฟ้า 

ปริชญ์ พรหมรักษ์, นักเรียนนายรอ้ย. 
เทียนชัย นาบุดดา, นักเรียนนายรอ้ย. 

วุฒิทวี ภักดี, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ป477ก 

1 



30466 070261  ออกแบบสายอากาศแบบยากิ ยูดะ เพ่ือเพ่ิม
ระยะให้กับ Wireless Access Point 

ชาญณรงค์ สุดโต, นักเรียนนายร้อย. 
กิตติกร พนาดร, นักเรียนนายร้อย. 

กฤษณะ ยะสาวงษ์, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิทยานิพนธ์ 
ช482อ 

1 

30467 070262  การทําลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคลื่น
ไมโครเวฟกําลังสูง (Team B) ศึกษา

ผลกระทบของคลื่นไมโครเวฟกําลงัสูงกับ
วงจรไฟฟ้า 

ศุภกิจ มีเงินทอง, นักเรียนนายร้อย. 
ธิติ ลิ้มขจรเดช, นักเรียนนายร้อย. 

ปณิธาน ฐิตสาโร, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ศ757ก 

1 

30468 070263  การศึกษาระดับความเครยีดของนักเรียนนาย
ร้อย ท่ีเกิดจากภาระหน้าท่ีและสิ่งแวดล้อม 

ฐิติชัย อภิวัฒนานันท์, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
ฐ43ก 

1 

30470 070264  การวิจัยเส้นทางท่ีดีท่ีสุดเพ่ือการสง่กําลัง นัทฐพงศ์ โพธิ์เต็ง, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
อนุสรณ์ สุบรรณา, นักเรียนนายรอ้ย. 
สุดเขตต์ แคล้วภัย, นักเรียนนายรอ้ย. 

ชาญณรงค์ สินเจรญิ, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
น427ก 

1 

30471 070265  การหาดัชนีบ่งช้ีการเสื่อมสภาพของเข่ือน อภินันทน์ ผลคํา, นักเรียนนายร้อย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
อ247ก 

1 

30473 070266  ถังดักไขมันกําลังสอง ธเนษฐ ชัยวัฒนธรรม, นักเรียนนายร้อย. และ
คนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
ธ11ถ 

1 

30474 070267  การวิเคราะห์การจัดการขยะในโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 

อาทิตย์ พรกิจการณุย์, นักเรียนนายร้อย. และ
คนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
อ612ก 

1 

30475 070268  การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดและการ
ประมวลผล เพ่ือประโยชน์ทางงานวิศวกรรม

โยธา 

จารุกฤษณ์ เรืองสุวรรณ, นักเรียนนายร้อย. 
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
จ326ก 

1 

30477 070269  การศึกษาการใช้ระบบบึงประดิษฐ์ในการ
บําบัดนํ้าเสีย จากโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า 

ทิตย์อานันท์ ชาญบรรเจิดสุข, นักเรียนนาย
ร้อย. และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
ท457ก 

1 

30479 070270  การออกแบบสายอากาศแบบ Dipole with 
Reflector เพ่ือเพ่ิมระยะการตดิต่อของ 

Wireless Access Point 

ณัฐพงศ์ นพศร,ี นักเรียนนายร้อย. 
ชนะ หล้าดวงด,ี นักเรียนนายร้อย. 
ศรายุทธ ศิริตัน, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ณ21ก 

1 

30481 070271  ระบบตรวจจับความผดิปกติด้วย Infrared 
Sensor 

ต่อศักด์ิ ไชยมาลี, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
กิติพงค์ เกตุเดชา, นักเรียนนายร้อย. 
อดิเรก วสันต์สกุล, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิทยานิพนธ์ 
ต38ร 

1 

30482 070272  กระบวนการเสริมสร้างอุดมการณนั์กเรียน
นายร้อย กรณีศึกษา : กลุ่ม "Share Smile" 

สาธนี แก้วสืบ, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
ส597ก 

1 

30484 070273  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติของนักเรียนนาย
ร้อย ต่อการเลือกเหล่าและหน่วยในการรับ

ราชการ 

วีนัส ทานาค, นักเรียนนายร้อย. 
ภานุวัฒน์ ไชยสรุะ, นักเรียนนายรอ้ย. 
ธีรนัย แก้วผาสุก, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ว822ป 

1 

30485 070274  ความพึงพอใจต่อการเป็นนักเรียนนายร้อย ปิยะเจตน์ มีเดช, นักเรียนนายร้อย. 
รัชภูมิ เหล็กแท้, นักเรียนนายร้อย. 

ขจรพล ปุณยจรสัพงษ์, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ป687ค 

1 

30486 070275  การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการหนี
เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กรณีศึกษา : โรงเรียนมัธยมแห่งหน่ึงในเขต 
อ.เมือง จ.นครนายก 

สมพงษ์ ศิลปกิจยาน, นักเรียนนายร้อย. 
ณัฐวัฒน์ เศวตเศรณ,ี นักเรียนนายร้อย. 
ภานุพงศ์ ม้วนทอง, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิทยานิพนธ์ 
ส242ก 

1 



30488 070276  ระบบบรหิารและจัดการเอกสาร Web 
Application 

ภควัส ภัคะมาน, นักเรียนนายร้อย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
ภ14ว 

1 

30489 070277  ไฟร์วอลล ์ กิตติพันธ์ เลิศจิตเมต, นักเรียนนายร้อย. 
สิริชัย พรหมอยู่, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ก633ฟ 

1 

30491 070278  Flash Animation ของการฝึกบุคคลเบ้ืองต้น โกศล สภานันท์, นักเรียนนายร้อย. 
เกียรติศักดิ์ พฤฒิสาร, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ก972ฟ 

1 

30492 070279  การฝังข้อมูลลงในรูปภาพดิจิตอล ภาณุ ไตละนันทน์, นักเรียนนายรอ้ย. 
อนนท์ สานนํ้าเขียว, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ภ431ก 

1 

30494 070280  โปรแกรมการจัดการห้องสมุดด้วยบาร์โค้ด พงศกร เสืองาม, นักเรียนนายร้อย. 
ศราวุฒิ ลือจันดา, นักเรียนนายร้อย. 

สุชิน วังช้ิน, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
พ119ป 

1 

30498 070281  ระบบกระทู้และแสดงความคิดเห็น ปรัชญา ตาคํา, นักเรียนนายร้อย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
ป455ร 

1 

30499 070282  ระบบการจองห้องประชุมและปฏทิินข่าว ปฏิพัฒน์ คําแผ่น, นักเรียนนายร้อย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
ป138ร 

1 

30500 070283  ระบบคลังตํารา กคศ.สกศ.รร.จปร. กฤตินันท์ นวนหนูปล้อง, นักเรียนนายร้อย. 
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
ก275ร 

1 

30501 070284  ระบบแบบสอบถาม On - Line ชาติชานินทร์ เฟ่ือขุนทด, นักเรียนนายร้อย. 
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
ช516ซ 

1 

30502 070285  โปรแกรมช่วยจัดทําข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลง 

วสุรัตน์ ตันติวิศาลเกษตร, นักเรียนนายร้อย. 
วรวิทย์ ปาริจฉัตต,์ นักเรียนนายรอ้ย. 

วิทยานิพนธ์ 
ว368ป 

1 

30503 070286  เครื่องขยายสัญญาณ Stethoscope เอกรัฐ มุขประภาต, นักเรียนนายรอ้ย. 
วิทยา จิตรประสงค์, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
อ865ค 

1 

30504 070287  การพัฒนาระบบสื่อสาร และการควบคุม
หุ่นยนต ์

ธํารงเกียรติ์ ชาติทรนง, นักเรียนนายร้อย. 
กิตินันท์ รัศม,ี นักเรียนนายร้อย. 

ไพโรจน์ พรหมตรุษ, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ธ51ก 

1 

30505 070288  การศึกษาค่าความดันท่ีเหมาะสมในการกรอง
นํ้ามันจากเมล็ดสบู่ดํา 

จักรภพ ชัยสุนทร, นักเรียนนายร้อย. 
สุริยงค์ กุดเป่ง, นักเรียนนายร้อย. 

รชต ธนกิตตตยิานุกูล, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
จ227ก 

1 

30506 070289  การศึกษาแบบจําลองเครื่องหีบสบู่ดําโดยใช้
ระบบไฮโดรลิก 

กิตติชัย ช้างน้อย, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
เฉลิมพล ปาปะโข, นักเรียนนายรอ้ย. 

ณรงค์ฉัตร มานิตย์นาค, นักเรียนนายร้อย. 
เพทาย สมฤทธ์ิ, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ก632ก 

1 

30507 070290  การศึกษาสภาพการรู้จักและแหลง่ความรู้ 
แหล่งความรูเ้ก่ียวกับสารเสพติด ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษา 

จารุกร ทองอร่าม, นักเรียนนายร้อย. 
ไตรศักดิ์ ปาลินทร, นักเรียนนายรอ้ย. 

แสนยาภาพ หงษ์วิไล, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
จ326ก 

1 

30508 070291  การศึกษาความจําเป็นในการใช้
โทรศัพท์มือถือของนักเรียนนายรอ้ย 

วิษณุ นาควัชระ, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
ภคภัทร คหชนม,์ นักเรียนนายร้อย. 
อานุภาพ มากล้น, นักเรียนนายร้อย. 
นเรนทร์ พรมจรูญ, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิทยานิพนธ์ 
ว769ก 

1 

30509 070292  การศึกษาไส้กรองท่ีเหมาะสมในการกรอง
นํ้ามันจากเมล็ดสบู่ดํา 

พงษ์สัณห์ ดํานิล, นักเรียนนายร้อย. 
ธนพล พละศิลป, นักเรียนนายร้อย. 

กิตติพงศ์ เสนคําสอน, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
พ163ก 

1 



30510 070293  กระบวนการเปรียบเทียบการซ่อมสร้าง 
(Overhaul) เครื่องยนตล์ูกสูบของ

เฮลคิอปเตอรฝ์ึก แบบ 300 ระหว่างการ
ว่าจ้างซ่อมโดยบริษัทเอกชน กับการซ่อมโดย

กองพันทหารขนส่งซ่อมบํารุงเครื่องบิน
ทหารบก 

สมภพ พงษ์คีร,ี นักเรียนนายร้อย. 
 และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
ส247ก 

1 

30511 070294  การศึกษาเปรยีบเทียบการเจริญเติบโตของ
ผักคะน้า โดยการใช้ปุ๋ยนํ้าชีวภาพท่ีผลิตจาก
เศษซากพืช และเศษซากปลาโดยใช้สารเร่ง 

จิรพงศ์ จะรอนรัมย,์ นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
วิฑูรย์ ยะเรือน, นักเรียนนายร้อย. 

กิตติพล พันธุรังษี, นักเรียนนายร้อย. 
สุธีดนย์ ณ โมรา, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
จ495ก 

1 

30512 070295  การศึกษาเปรยีบเทียบการเจริญเติบโตของ
กล้วยไม้หวาย เมื่อปลูกด้วยกาบมะพร้าว

และโฟม 

สิริเขตต์ วาณิชบํารุง, นักเรียนนายร้อย.  
และคนอ่ืน ๆ 

คุ้มธรรม สิงหนาท, นักเรียนนายรอ้ย. 
จิตบุณย์ พรมจันทร,์ นักเรียนนายร้อย. 
รังสรรค์ สูงเจริญ, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ส685ก 

1 

30513 070296  การศึกษาเปรยีบเทียบผลผลติของเห็ดนกยูง 
ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 3 ชนิดท่ีมีความเข้มข้น 

10 เปอร์เซ็นต ์

กนกพงษ์ นิลรัตน์, นักเรียนนายรอ้ย. 
 และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
ก128ก 

1 

30514 070297  การวิจัยความหลากหลายของพันธ์ุพืชในพ้ืนท่ี 
รร.จปร. โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2549 

นักเรียนนายร้อยช้ันปีท่ี 4 วิทยานิพนธ์ 
น388ก 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีการศึกษา 2550 

BibID Acc. No. Title Author 
Call 

Number 
Copy 

31563 070957  การเปรยีบเทียบการกัดกร่อนท่อยาง 
ระหว่างนํ้ามันไบโอดเีซลและนํ้ามนัดีเซล 

เอกลักษณ์ ไชยถาวร, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
อ866ก 

1 

31564 070958  การศึกษาเปรยีบเทียบปริมาณนํ้ามันจาก
เมลด็สบู่ดําท่ีมีสผีลแตกต่างกัน 

อัครพนธ์ จันทร์สงค์, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
อ467ก 

1 

31565 070959  การศึกษาความเป็นไปได้ในการนําเทคโนโลยี
สะอาดมาใช้ในหน่วยงาน กรณีศึกษา กอง

พันท่ี 4 กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ 

ดํารงศักดิ์ เรืองฤทธ์ิ, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ด29ก 

1 

31566 070960  การพัฒนาการจัดการพัสดุคงคลังกิจการผลิต
นํ้าดื่ม พัน.ร.รร.จปร. 

นิตินันทน์ เพชรโพธหาร, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
น615ก 

1 

31567 070961  การประยุกต์ใช้การโปรแกรมเชิงเส้นเพ่ือ
ปรับปรุงการผลตินํ้าดืม่ของ พัน.ร.รร.จปร. 

ศิริชัย ชาคํารุณ, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ศ592ก 

1 

31568 070962  การศึกษาชนิดวัสดุและความหนากระบอก
สูบไฮโดรลิกของเครื่องหีบนํ้ามันสบู่ดํา 

ชัยวัฒน์ ภู่ระหงษ์, นักเรียนนายรอ้ย. วิจัย 
ช431ก 

1 

31569 070963  การพัฒนาแบบจําลองเครื่องหีบเมล็ดสบู่ดํา
ด้วยระบบไฮโดรลิก 

ประสิทธ์ิ วงศ์อินทร,์ นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ป436ก 

1 

31570 070964  การศึกษาค่าความเป็นกรด - เบส ของ
นํ้ามันไบโอดีเซล ตามระยะเวลาท่ีจัดเก็บ

ภายใน 28 วัน 

พชร เปรมสุนทร, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
พ179ก 

1 

31571 070965  การออกแบบและสร้างเครื่องย่อยเศษใบไม ้ สุภชัย พานิช, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ส927ก 

1 

31572 070966  การศึกษาเปรยีบเทียบปริมาณนํ้ามันจาก
เมลด็สบู่ดํา เมื่อเก็บเมล็ดสบู่ดําท้ิงไว้ท่ี

ระยะเวลา 21 วัน 30 วัน 45 วัน 

นพพร เอ่ียวสานุรักษ์, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
น175ก 

1 

31573 070967  แนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคาร
เพ่ือลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 

เบญจพล คําขวา, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
บ769น 

1 

31574 070968  การศึกษาระบบแถวคอยเพ่ือรอรบัการตรวจ
โรคกระดูกและข้อของแผนกผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

อภินันท์ บัณฑิต, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
อ247ก 

1 

31575 070969  การศึกษาสภาพความเป็นกรดของนํ้ามันสบู่
ดําระหว่างการเก็บรักษา 

ปิติ กริษฐาทิพย์, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ป678ก 

1 

31576 070970  การศึกษาเปรยีบเทียบปริมาณนํ้ามันจาก
เมลด็สบู่ดํา เมื่อเก็บเมล็ดสบู่ดําท้ิงไว้ท่ี

ระยะเวลา 3 วัน 7 วัน 15 วัน 

บรรลือ พูดเพราะ, นักเรียนนายรอ้ย. วิจัย 
บ193ก 

1 

31577 070971  การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตโดยใช้ระบบ
ต้นทุนกิจกรรม กรณศึีกษาโรงงานผลิตชุด

ช้ันใน 

ไชยวรรณ มาศกุล, นักเรียนนายรอ้ย. วิจัย 
ช940ก 

1 

31578 070972  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติใน
สายการผลิตนมสดของแผนกโคนม โรงเรยีน

การสัตว์ทหารบก 

อภิวัฒน์ ทุมวงษ์, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
อ265ก 

1 



31832 071202 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร การส่งรหัสข้อความภาพ 

ภาณุพันธ์ จานแก้ว, นักเรียนนายร้อย. 
จักรพันธ์ คัณฑสมบูรณ,์ นักเรียนนายร้อย. 

ธีรพล ศรีหนา, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ภ36ร 

1 

31833 071203 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสญัญาณวิทยุ

ระยะใกล้ ด้วยตัวตรวจจับอินฟราเรด 

ปิยะพงษ์ ตรงศิริวัฒน,์ นักเรียนนายรอ้ย. และคนอืน่ ๆ 

นคร พิมสาร, นักเรียนนายร้อย. 
จิรวัฒน์ พิทักษ์, นักเรียนนายร้อย. 

ณัฐพงศ์ ภักดิ์ศรีแพง, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ป261ร 

1 

31834 071204 การพัฒนาเป้าฝึกยิงปืนฉับพลันแบบอัตโนมัติ 
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร ์

ภูมิรตัน์ วิระวงษ์นุสร, นักเรียนนายร้อย. 
ธวัชชัย อุทธา, นักเรียนนายร้อย. 

ศรศรันย์ ศิวประดิษฐ์, นักเรียนนายร้อย. 
ภาณุพันธ์ ขามจะโป๊ะ, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ภ78ก 

1 

31835 071205 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝังข้อมูลลงใน

รูปภาพส ี

พงศ์ตะวัน รัตนา, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
นพรัตน์ สืบกาส,ี นักเรียนนายร้อย. 

กฤษณพงศ์ เกิดทองคํา, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
พ119ร 

1 

31836 071206 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
ระบบการพิสูจน์ลายน้ิวมือแบบอัตโนมัต ิ

กิติชัย กฤษ์พิชัย, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
วรวุฒิ วัฒนกูล, นักเรียนนายร้อย. 
ณัฐพล จันทิมา, นักเรียนนายร้อย. 
ธีรพงศ์ สุริยะธง, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ก636ร 

1 

31837 071207 รายงานประกอบ โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การค้นหาช่องโหว่ของระบบ 

ทศพล เมลานนท์, นักเรียนนายร้อย. 
ภานุวัฒน์ มะคะสุด, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ท232ร 

1 

31838 071208 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
เครื่องตรวจข้อสอบปรนัยด้วยคอมพิวเตอร ์

ครุชน บุญเพศ, นักเรียนนายร้อย. 
เทียนชัย ท่าประโคน, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ค17ร 

1 

31839 071209 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
ระบบควบคุมความร้อนภายในห้องเก็บวัตถุ

ระเบิด โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

วัชรพล แก้วปัญญา, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
นพณัฐ เจียมเจรญิ, นักเรียนนายรอ้ย. 

กนก เจริญชัยประกิจ, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ว395ร 

1 

31840 071210 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
การตรวจสอบยานพาหนะโดยสญัญาณ RFID 

ธนากร วชิรมโนกุล, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
พิทูร พงษ์ธะนะ, นักเรียนนายร้อย. 
สันติ จันทรส์ูง, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ธ18ร 

1 

31841 071211 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนารถไร้

คนขับ 

อวิรุทธ์ อินทโส, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
ปรัชญา อัมพรพงศ์, นักเรียนนายรอ้ย. 
โสฬส สุวรรอาชา, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
อ418ร 

1 

31842 071212 การศึกษาเปรยีบเทียบปริมาณแอลกอฮอล์
จากผลผลติทางการเกษตร 

ณัฐอําพล อร่ามศรี, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
ภาณมุาศ ศรสีุระ, นักเรียนนายร้อย. 
วรวิทย์ ศรีสมบูรณ,์ นักเรียนนายรอ้ย. 
ยศศพงศ์ วัชรเก้ือ, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิจัย 
ณ21ก 

1 

31843 071213 การศึกษาการอัดแท่งเช้ือเพลิง อนันต์ เฉื่อยไธสง, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
รังสรรค์ เรืองทอง, นักเรียนนายรอ้ย. 
จักรวุธ แสนภูวา, นักเรียนนายร้อย. 

สุกฤษฐ์ กาญจนคลอด, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
อ162ก 

1 

31844 071214 การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันสบู่ดาํ พิศาล อินทนนท์, นักเรียนนายร้อย. 
ก้องภพ วังสิริโชต,ิ นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
พ769ก 

1 

31845 071215 รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การบรหิารและ

พัฒนาระบบคลังอาวุธ โดย RFID 

ธันยา ชมภูนอก, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
พงษ์สิทธ์ิ เสาวกูล, นักเรียนนายรอ้ย. 
ณัฐพงศ์ ชุ่มเชย, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ธ471ร 

1 



31846 071216 การประดิษฐ์เครื่องมือทดสอบการไหลซึม
ของนํ้าไร้อากาศในดิน 

อะโนทัย สุขประสงค์, นักเรียนนายรอ้ย. และคนอืน่ ๆ 
ภาณุพงศ์ ชาแจ้ง, นักเรียนนายร้อย. 
เพ่ิมพูน ออมสิน, นักเรียนนายร้อย. 
สุวิชชา งามเอนก, นักเรียนนายร้อย. 
จักรกฤษณ์ ผิวสุข, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิจัย 
อ229ก 

1 

31847 071217 ปัญหาและความเป็นไปได้ในการออกแบบ
ปรับปรุงสะพาน เพ่ือยุทธวิธีข้ามลาํนํ้าของ
ทหารช่างในประเทศ โดยการวิเคราะห์และ

ออกแบบโครงสรา้งสะพานท่ีมีอยู่ 

ธนกร งามจรุงจิต, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
ทวีชัย ชูเชิด, นักเรียนนายร้อย. 

สุธีร์ โชว์ทะเล, นักเรียนนายร้อย. 
พิชเญนทร์ พรประสิทธ์ิ, นักเรียนนายร้อย. 

ธนิต พุ่มดิษ, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ธ14ป 

1 

31848 071218 เครื่องคิดเลขกับงานในสนามทางทหาร นิรุต พรมมินทร์, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
วีรพงศ์ จันทรศิริภาส, นักเรียนนายร้อย. 

สุชิน ยาปัน, นักเรียนนายร้อย. 
สามารถ สนิท, นักเรียนนายร้อย. 

ศรายุทธ เรืองแก้ว, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิจัย 
น677ค 

1 

31849 071219 การศึกษาการใช้ระบบบึงประดิษฐ์ในการ
บําบัดนํ้าเสียจาก โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า 

ชนะชัย จันทร์ดี, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
พงศธร นุ่มนวลพิทักษ์, นักเรียนนายร้อย. 

ธีรวัฒน์ พลายมาต, นักเรียนนายรอ้ย. 
บัณฑิต เสรมิศักดิ์ศร,ี นักเรียนนายร้อย. 

นราเดช ไข่สม, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ช142ก 

1 

31850 071220 การศึกษาเก่ียวกับทุนทางสังคมท่ีมีผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้าน

โคกลําดวน จังหวัดนครนายก 

ทองสุข แสงลับ, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
ประสิทธ์ิ หุ่นเท่ียง, นักเรียนนายรอ้ย. 
สุทธิพงษ์ ฉายา, นักเรียนนายร้อย. 
ยุทธกร คําจุลลา, นักเรียนนายร้อย. 
พีรพัสต์ เสือยัน, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ท311ก 

1 

31851 071221 รายงานประกอบ โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ Website กรม.นนร.รอ. 

กชกร เบญจกุล, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
จักรพงษ์ ไมตรปีระศาสน์, นักเรียนนายร้อย. 
จักรพันธ์ เจรญิรัตดํารงค์, นักเรียนนายร้อย. 

ฉลอง เหมาะด,ี นักเรียนนายร้อย. 
พงพหล วุฒฑกนก, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิจัย 
ก115ร 

1 

31852 071222 การศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้าน
โคกลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

สงบ สุรินราช, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
ภาคภูมิ สารบรรณ, นักเรียนนายรอ้ย. 

คชธร สาลีทอง, นักเรียนนายร้อย. 
พิษณุ ทัศแก้ว, นักเรียนนายร้อย. 

เกียรติคุณ เกียรติวินัยสกุล, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ส137ก 

1 

31853 071223 ถังบําบัดนํ้าเสียเอนกประสงค์ ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมา, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
มาศพงศ์ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร, นักเรียนนายร้อย. 

วิศวะ บุญมา, นักเรียนนายร้อย. 
ประนาถ ตํานานจิตร, นักเรียนนายร้อย. 

อิทธิศักดิ์ ยาจาม,ิ นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ธ22ถ 

1 

31854 071224 เอกสารโครงงานวิจัย เรื่อง ใบยอด Online ณัฐพงศ์ สวยเนตรทอง, นักเรียนนายร้อย. 
และคนอ่ืน ๆ 

อภิชัย ลิ้มสุวิชาโน, นักเรียนนายรอ้ย. 
อนุสรณ์ ระลึก, นักเรียนนายร้อย. 

ปณต เชิงรู,้ นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ณ21อ 

1 



31855 071225 ระบบฐานข้อมลูข่าวในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

ฑิฆัมพร พูลพิพัฒน์, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
ศิริพงษ์ การกระวี, นักเรียนนายรอ้ย. 
ยุทธนา ไมตรีจิต, นักเรียนนายร้อย. 

จิรพล โพธ์ิไพรชยนต,์ นักเรียนนายร้อย. 
วินัย อ่อนหวาน, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ฑ4ร 

1 

31856 071226 โครงงาน ระบบค้นหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงประวัติศาสตร ์

ณฐวุฒิ รัตนกาล, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
สุเมฆ ศุภเลิศ, นักเรียนนายร้อย. 
นพดล แก้วมา, นักเรียนนายร้อย. 

ชนะ รักวงษ์ไทย, นักเรียนนายร้อย. 
ณัฐวุฒิ มาฆะเซ็น, นักเรียนนายร้อย. 
จุฑา ศรีสมพร, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ณ1ค 

1 

31857 071227 โครงงานค้นคว้าวิจัย เรื่อง โครงการสร้าง
หุ่นยนต์เพ่ือการศึกษาวิจัยระบบควบคุม

อัตโนมัต ิ

ปิยเชษฐ คําชมภ,ู นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
ธิติพงษ์ หล้าสุพรม, นักเรียนนายรอ้ย. 

ไพฑูรย์ สุกใส, นักเรียนนายร้อย. 
พนมศักดิ์ กันแต่ง, นักเรียนนายรอ้ย. 
ชลประคัลภ์ ชมพืช, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ป687ค 

1 

31858 071228 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
เพ่ือหาพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการฝังกลบ

มูลฝอย ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก 

รัตนโชติ บูลย์ประมขุ, นักเรียนนายร้อย. และคนอืน่ ๆ 

อภิสุนันท์ คําแฮ, นักเรียนนายร้อย. 
ภัทราวุธ ศิรสิานต,์ นักเรียนนายรอ้ย. 
อดิศัย เนตรสว่าง, นักเรียนนายร้อย. 
เรืองฤทธ์ิ ศรีโยธา, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิจัย 
ร467ก 

1 

31859 071229 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้าน
โคกลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

เอกพจน์ นามถาวร, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
ทรงพล มากจันทร,์ นักเรียนนายรอ้ย. 
พงษ์พัฒน์ กองชา, นักเรียนนายรอ้ย. 

ภูริ เพิกโสภณ, นักเรียนนายร้อย. 
ดิเรกสิน รัตนสิน, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
อ858ก 

1 

31860 071230 การศึกษาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน หมู่บ้าน
โคกลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

วสันต์ อรรณพไกรสร, นักเรียนนายรอ้ย. และคนอืน่ ๆ 
อนันต์ นามเผ้า, นักเรียนนายร้อย. 
กิตติคุณ วรแสน, นักเรียนนายร้อย. 

พงษ์เทพ อินทรโฆษิต, นักเรียนนายร้อย. 
อธิปัตย์ เข่ือนธรรม, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ว364ก 

1 

31861 071231 การประเมินศักยภาพความเหมาะสมทาง
กายภาพ ของท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีแปลงปลูกสบู่
ดํา ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

นิมล ทองปลาย, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
นิธิ แดงทองดี, นักเรียนนายร้อย. 

วาทพล ศรีดามาตย์, นักเรียนนายร้อย. 
บริภัทร จีนบันทึก, นักเรียนนายรอ้ย. 
อิทธิพร คูธนะเธียร, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิจัย 
น651ก 

1 

31862 071232 การศึกษาเปรยีบเทียบการเจริญเติบโตของ
ปลาดุกบ๊ิกอุย โดยการเลีย้งด้วยไสเ้ดือนดิน 
Perionyx Excavatus กับอาหารปลาสําเร็จรูป

ชนิดเม็ดลอยนํ้า 

นันทวัฒน์ ปานทโชติ, นักเรียนนายรอ้ย. และคนอืน่ ๆ 

อนุวัฒน์ เอ่ียมอร่าม, นักเรียนนายร้อย. 
ศุภชัย จีนขจร, นักเรียนนายร้อย. 

สยามรัฐ แก้วสวย, นักเรียนนายรอ้ย. 
เอกชัย ประเสริฐสังข์, นักเรียนร้อย. 

วิจัย 
น425ก 

1 

31863 071233 เครื่องย่อยก่ิงไม ้ ธนเทพ บวับุศย,์ นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
วรพงศ์ ลี้อิศรามาศ, นักเรียนนายร้อย. 

ปิยณัฐ หลม่ศร,ี นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ธ16ค 

1 



31864 071234 รถประดิษฐ์ประหยัดนํ้ามัน ณัฐพงษ์ ม่วงเกษม, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
รัฐพงศ์ น้อยศิร,ิ นักเรียนนายร้อย. 
ภาคภูมิ ภูมผิล, นักเรียนนายร้อย. 

สุริยะ สัมพันธรตัน์, นักเรียนนายรอ้ย. 
นนทกานต์ เพ็ชรัตน์, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ณ21ร 

1 

31865 071235 โครงงาน การระบายความร้อนภายในห้อง
โดยสารรถยนต ์

ธกรศักด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร, นักเรียนนายร้อย. 
และคนอื่น ๆ 

นิรุตต์ ดอกบานเย็น, นักเรียนนายร้อย. 
ธวัชชัย นาคะเสง่ียม, นักเรียนนายร้อย. 
ขจรกิตติ์ จรูญชาต,ิ นักเรียนนายรอ้ย. 
อภิวัฒน์ มูลสาร, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ธ11ค 

1 

31866 071236 วาล์วนิรภยัสําหรับรถขนส่งสารเคมี HCL 
35% 

ณภดล ลือสิน, นักเรียนนายร้อย. และคนอื่น ๆ 
นิชนุ เช้ือพรรณงาม, นักเรียนนายร้อย. 

สดายุ หนูทอง, นักเรียนนายร้อย. 
สุรเดช เหลี่ยมไทย, นักเรียนนายรอ้ย. 
กฤษณะ เปรยีบย่ิง, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิจัย 
ณ13ว 

1 
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33888 072885  รายงานวิจัย ภมูิปัญญาท้องถ่ินกับการพัฒนา 
กรณีศึกษาหมู่บ้านหุบเมย ตําบลหินตั้ง 

อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

วิศรุต วงศ์ศิริรตัน์, นักเรียนนายรอ้ย. 
อรรถพล โชติพนัส, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิจัย 
ว752ร 

1 

33889 072886  รายงานวิจัย บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบล
หินต้ัง ในการส่งเสริมอาชีพ หมู่บ้านหุบเมย 

เปรมชัย เปรมกมล, นักเรียนนายรอ้ย. 
เอกชัย นาคชุ่ม, นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ป853ร 

1 

33890 072887  การสร้างเครื่องแยกเมลด็กับเปลือกสบู่ดํา พลาธิป สอส่งเสรมิกุล, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
พ468ก 

1 

33891 072888  รายงานวิจัย กระบวนการเรียนรู้และการ
ปรับตัวของชาวนาชุมชนหุบเมย ภายใต้

บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการสร้างเข่ือน
ขุนด่านปราการชล ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 

ธรณินทร์ ลิ่มคํา, นักเรียนนายร้อย. 
พชรนันท์ ประสมศร,ี นักเรียนนายร้อย. 

วิจัย 
ธ25ร 

1 

33892 072889  รายงานวิจัย วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุ่มคนจนชุมชนหุบเมย กรณีศึกษา  

หมู่บ้านหุบเมย ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง  
จังหวัดนครนายก 

มาฆวัฒน์ ทับโทน, นักเรียนนายรอ้ย. 
ธนพล อุทิตสาร, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ม589ร 

1 

33893 072890  รายงานวิจัย กระบวนการรวมกลุม่เพ่ือการ
พัฒนา กรณีศึกษา หมู่บ้านหุบเมย ตําบลหิน

ตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

คมสัน ณัฐฐานันดร, นักเรียนนายร้อย. 
สันติวุฒิ ตุรงค์, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ค152ร 

1 

33894 072891  รายงานวิจัย ความคาดหวังในการประกอบ
อาชีพของวัยรุ่น กรณีศึกษา หมู่บ้านหุบเมย 
ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

วัชรพล ช่ืนชม, นักเรียนนายร้อย. 
พรหมรินทร์ แสนสมบัต,ิ นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ว395ร 

1 

33895 072892  รายงานวิจัย พัฒนาการใช้ท่ีดินในหมู่บ้าน
ภาคเกษตรกรรม กรณีศึกษา หมูบ้่านหุบเมย 
ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

พริก ชาศรี, นักเรียนนายร้อย. 
วิธกร ต้นพรหม, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
พ449ร 

1 

33896 072893  รายงานวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนประชาสังคม กรณีศึกษา  

หมู่บ้านหุบเมย ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง  
จังหวัดนครนายก 

อาทิตย์ วันทะมาตร, นักเรียนนายร้อย. 
วราวุธ พูลสวัสดิ,์ นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
อ612ร 

1 

33897 072894  การศึกษาความพึงพอใจในคุณลักษณะของ
ปืนเล็กยาวท่ีเหมาะสมกับทหารไทย 
กรณีศึกษา นักเรียนนายร้อยของ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

นาถเกียรติ วงศ์วรชาต,ิ นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
น478ก 

1 

33898 072895  การเปรยีบเทียบความเหมาะสมของปริมาณ
ผักตบชวา ต่อหน่วยพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการบําบัด 

นํ้าเสีย 

นฤพนธ์ อูบคํา, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
น277ก 

1 

33899 072896  การศึกษาอัตราส่วนวัสดุกรองต่อนํ้าเสียท่ี
เหมาะสม โดยใช้กระบวนการบําบัดนํ้าเสยีท่ี

มีหินภูเขาไฟเป็นวัสดุกรอง 

วิลิต จุลกะ, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
ว724ก 

1 

33900 072897  การพัฒนาเครื่องหีบนํ้ามันเมล็ดสบู่ดําด้วย
ระบบไฮโดรลิก 

ธีระพงษ์ ลิ้นทองคํา, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
ธ73ก 

1 



33901 072898  การศึกษาหาอายุการใช้งานของ ปลย. 
เอ็ม.16 เอ.1 

พิจิตร ฤกษ์วิร,ี นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
พ662ก 

1 

33902 072899  การศึกษาเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า 

เศรษฐา สกุลหงษ์, นักเรียนนายรอ้ย. วิทยานิพนธ์ 
ศ898ก 

1 

33903 072900  การหาท่ีตั้งท่ีเหมาะสมกองพันสรรพาวุธ
กระสุนท่ี 23 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 3 

สันติพงษ์ ทองวิเศษ, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
ส561ก 

1 

33904 072901  การศึกษาความคุ้มค่าในการเปลี่ยนจากการ
ใช้นํ้ามันเบนซินมาเป็นก๊าซธรรมชาติ  

พ.ศ.2551 

ธงทอง ทรงณัฐศิริ, นักเรียนนายรอ้ย. วิทยานิพนธ์ 
ธ12ก 

1 

33905 072902  การวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะความ
เหมาะสม ของท่ีดินสําหรับไม้ยืนตน้

เศรษฐกิจ บรเิวณพ้ืนท่ีโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

ระพีพัฒน์ มงคล, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
ร316ก 

1 

33906 072903  การทดสอบประสิทธิภาพของสารชีวินทรีย์ 
BT, SeNPV และยาฆ่าแมลง ในการควบคุม
แมลงศัตรูผัก : หนอนกระทู้หอม ในพืช

ตระกูลกะหล่ํา 

บุญญฤทธ์ิ แจ้งแสงทอง, นักเรียนนายร้อย.
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
บ562ก 

1 

33907 072904  การเพ่ิมคุณภาพปุ๋ยหมักท่ีได้จากการใช้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ชุมชนวัดหนองบัว 

พงษ์เทพ เปงเฟย, นักเรียนนายร้อย. 
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
พ156ร 

1 

33908 072905  การศึกษาอัตราส่วนผสมนํ้ามันจากสบู่ดํา กับ
นํ้ามันดีเซลต่อเครื่องยนตร์ถยูนิม็อก 

มานะชัย เก่งฉลาด, นักเรียนนายรอ้ย. วิทยานิพนธ์ 
ม637ก 

1 

33910 072906  การศึกษาความเป็นไปได้ในการนําผักตบชวา
มาทําเป็นเกราะกันกระสุน 

ชลากร วัฒน์ธนนันท์, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
ช236ก 

1 

33911 072907  การศึกษาเปรยีบเทียบคุณสมบัติของสี
คอนกรีต ท่ีมีผลต่อการสะท้อนความร้อน ณ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

สิงห์ ลี่แตง, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
ส664ก 

1 

33913 072908  การศึกษาหาระยะทางการเช่ือมตอ่โครงข่าย
เคเบิลทีวีของ รร.จปร. ท่ีสั้นท่ีสุดโดยใช้

ทฤษฎีการกระจายก่ิงต่ําสุด เปรียบเทียบกับ
การเช่ือมต่อโครงข่ายเคเบิลทีวีท่ีมอียู่เดิม 

วีรภัทร อุทัยธรรม, นักเรียนนายรอ้ย. วิทยานิพนธ์ 
ว834ก 

1 

33915 072909  การประยุกต์ใช้กําหนดการเชิงเส้นในการหา
ค่าต่ําสดุ ยูนิตการใช้ไฟฟ้า กองร้อยนักเรียน

นายร้อย 

ฤชฏ อารีราษฎร,์ นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
ฤ11ก 

1 

33916 072910  การกําหนดอายุการใช้งาน รยบ.1 1/4 ตัน 
(ยูนิม็อก) 

มงคล แสงธรรมธร, นักเรียนนายรอ้ย. วิทยานิพนธ์ 
ม122ก 

1 

33918 072911  สมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายร้อย 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

พงศ์ภทร ศิริสมัพันธ์, นักเรียนนายร้อย. 
กองการพลศึกษา รร.จปร. 

วิทยานิพนธ์ 
พ161ส 

1 

33920 072912  ความคิดเห็นเรื่องคุณลักษณะของนายทหาร 
ในนักเรียนนายร้อย ช้ันปีท่ี 4 โรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า 

วัชระ ขุนชิต, ร้อยโท. วิทยานิพนธ์ 
ว397ค 

1 
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34722 074052  การสร้างเป้าสาํหรับยิงปืนฉับพลัน ภายใน
ภูมิประเทศลม้ลุกแบบอัตโนมตั ิ

มกร ชีวะถาวร, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
ม112ก 

1 

34723 074053  การศึกษาหาค่าอุณหภมูิท่ีให้กับเมล็ดสบู่ดํา 
ก่อนเข้ากระบวนการหีบนํ้ามัน 

วรัฏฐา อริยา, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
ว295ก 

1 

34724 074054  ศึกษารูปแบบการวางกับระเบิดใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

ณรัชช์ สิรภิูบาล, นนร. วิทยานิพนธ์ 
ณ18ศ 

1 

34725 074055  อุปกรณ์ทําความสะอาดชุดลูกเลื่อนของปืน
เล็กยาว M16 A1 

โอฬาร ขอร่ม, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
อ988อ 

1 

34726 074056  การเปรยีบเทียบโครงการด้วยทฤษฎีการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน กรณีศึกษาการผลิตกับ

การจัดหาเปลือกห่อ ที.เอ็น.ที. 

ศุภชัย ภาโส, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
ศ764ก 

1 

34727 074057  เปรียบเทียบความพึงพอใจของทหารไทยต่อ
ปืน M16 กับปืน AK-47 

นรากร รตันนารีกุล, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
น232ป 

1 

34728 074058  การศึกษารูปร่างของลูกระเบิดขว้างสําหรับ
ทหารไทย กรณีศึกษานักเรียนนายร้อย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ปิยวัฒน์ ชยวัฒน์ศรีกุล, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
ป693ก 

1 

34729 074059  การศึกษาบุคคลท่าอาวุธสําหรับปืน Tavor 
TAR-21 ท่ีเหมาะสมกับทหารไทย 

พลากร ผันผิน, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
พ469ก 

1 

34730 074060  การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ต้นกก 
และแผ่นยางพาราตา้นแรงจากกระสุนปืน

เอ็ม 16 

ณัฐพร เมนะคงคา, นักเรียนนายรอ้ย. วิทยานิพนธ์ 
ณ21ก 

1 

34731 074061  เปรียบเทียบความพึงพอใจของทหารไทยต่อ
ปืน M16 กับปืน TAR-21 

สหภัทร คงเทียน, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
ส444ป 

1 

34732 074062  ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของทหาร
ไทยต่อปืน HK33 กับปืน M16 

ยุทธการ เตชะคําภ,ู นักเรียนนายรอ้ย. วิทยานิพนธ์ 
ย56ศ 

1 

34733 074063  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับ
ความยาวแขนของนักเรียนนายร้อย โรงเรยีน

นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

ชัชพัฏเสกข์ เอกชัญญวรรษ, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
ช355ก 

1 

34734 074064  การพัฒนาเครื่องต้นแบบ Thermal Crack 
นํ้ามันสบู่ดาํ 

เนติวุฒิ สุขนิจ, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
น789ก 

1 

34735 074065  เปรียบเทียบความพึงพอใจของทหารไทย ต่อ
ปืน HK33 กับปืน AK-47 

ปรนันทส์ นันทรักษ์, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
ป183ป 

1 

34736 074066  การศึกษาวิเคราะห์จดุคุ้มทุนสําหรบัการ
เปลี่ยนเครื่องทํานํ้าเย็น ของโรงงานผลิต

ชนวนระเบิด 

อรรคพล เมธังกูร, นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
อ351ก 

1 

34737 074067  การหาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการสกัดนํ้ามัน
สบู่ดําด้วยความร้อน 

อภิรักษ์ มหามณ,ี นักเรียนนายร้อย. วิทยานิพนธ์ 
อ257ก 

1 

34738 074068  การเลีย้งไสเ้ดือนดิน Eudrilus eugeniae และ 
Perionyx excavatus เพ่ือย่อยสลายขยะ

อินทรีย์ในโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ยุรนันท์ ทิมพูล, นักเรียนนายร้อย. 
ณฤดล มีอาษา, นักเรียนนายร้อย. 

กุลวรรธณ์ ป่ินมณ,ี นักเรียนนายรอ้ย. 
วรวิทย์ ถินสูงเนิน, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิทยานิพนธ์ 
ย61ก 

1 



34739 074069  การศึกษาความเป็นไปได้ในการสังเคราะห์
นํ้ามันดิบจากเศษหญ้า 

นพพล แก้วรอด, นักเรียนนายร้อย. 
ธีระพงษ์ อํ่าพันเงิน, นักเรียนนายร้อย. 

ทัตชัย เพ็ชรนิล, นักเรียนนายร้อย. 
สมิทธ์ เจรญิกิจ, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
น175ก 

1 

34740 074070  การประดิษฐ์เครื่องกรองนํ้าแบบพกพา 
อย่างง่าย 

สมพล เหมพลชม, นักเรียนนายร้อย. 
รังสี คูณทัน, นักเรียนนายร้อย. 

ธนพล สุขประเสริฐ, นักเรียนนายร้อย. 
ศิรศักดิ์ หินอําคา, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ส245ก 

1 

34741 074071  การสํารวจคุณภาพแหล่งนํ้าธรรมชาติ ใน
พ้ืนท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการฝึกภาคท่ีตั้งและการเดิน

ทางไกลของนักเรียนนายร้อย 

วรชิต พันธุรัตน์, นักเรียนนายร้อย. 
จักรกฤษณ์ ขุรริัง, นักเรียนนายร้อย. 

ศิรศักดิ์ เฉลยวาเรศ, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ว199ก 

1 

34784 074093  โปรแกรมพจนานุกรมทหาร ฉบับ รร.จปร. สุทธิพงษ์ ใจหาญ, นักเรียนนายร้อย. 
นัฐพล มานะย่ิง, นักเรียนนายร้อย. 

จีระศักดิ์ จันทร์แจ่มแจ้ง, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ส742ป 

1 

34785 074094  โครงงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี

เอนก ฮะวังจู, นักเรียนนายร้อย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
อ881ค 

1 

34786 074095  โครงงานการพัฒนาสถานีวิทยุโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าสู่ระบบออนไลน์ 

ทวีศักดิ์ สิงห์มุกดา, นักเรียนนายรอ้ย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
ท223ค 

1 

34787 074096  โครงงานวิจัยการพัฒนาแผนท่ีสถานการณ์
ทหารบนภาพถ่ายเสมือนจริง Google Earth 

อธิเจต นิพิทสุขการ, นักเรียนนายร้อย. 
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
อ218ค 

1 

34788 074097  การศึกษาการตอบสนองของวัสดแุบบเม็ด
ภายใต้การสั่นสะเทือนในแนวตั้ง โดยวิธีดิสค

ริตเอลิเมนต ์

ชัฎสุ สุธาพจน์, นักเรียนนายร้อย. 
ชัยวัฒน์ รัตนพันธ์, นักเรียนนายรอ้ย. 

อัครเจตน์ เสต,ิ นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ช365ก 

1 

34789 074098  การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องล้อ
สายโทรศัพท์สนามอัตโนมตั ิ

ภูชิสส์ ศรีพิมพ์มาตย์, นักเรียนนายร้อย. 
พิสิฐ บัวพ่ึง, นักเรียนนายร้อย. 

เขมชาติ อ่ิมลิม้ทาน, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ภ73ก 

1 

34790 074099  โครงงานไฟฟ้าพลังไอนํ้าจําลอง สรายุทธ์ บุญมั่น, นักเรียนนายร้อย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
ส335ค 

1 

34791 074100  โครงงานเครื่องปรับอากาศด้วยระบบท่อ 
นํ้าเย็น 

พรชัย มากเทพพงษ์, นักเรียนนายร้อย. 
อัครัช วรรณพิรุณ, นักเรียนนายรอ้ย. 
อนุวัฒน์ อินอํ่า, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
พ231ค 

1 

34792 074101  การพัฒนาระบบป๊ัมเช้ือเพลิงสําหรับรับบ
หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบอากาศอัด 

ศักย พงษ์จําปา, นักเรียนนายร้อย. 
นุติธวัช โตศักดิ,์ นักเรียนนายร้อย. 
เมธี จงโยธา, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ศ321ก 

1 

34793 074102  โครงการศึกษาวิจยัส่วนผสมในการให้สีในพลุ
ส่องสว่าง 

กิตติคุณ สุขสุทธิ, นักเรียนนายร้อย. 
อัครพงษ์ เกสร, นักเรียนนายร้อย. 
อนุวัตร วันแก้ว, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ก671ค 

1 

34794 074103  โครงการศึกษาวิจยัส่วนผสมในการให้สีในพลุ
สีสญัญาณ 

อิทธิพงศ์ กิจค้า, นักเรียนนายร้อย. 
วัชรพันธ์ุ จิรธนาโรจน์, นักเรียนนายร้อย. 

ศราวุฒิ แสงราม, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
อ713ค 

1 



34795 074104  การวิเคราะห์ไดฟีนิลเอมีนในดินสง่กระสุน อลงกรณ์ อภญิญาลังกร, นักเรียนนายร้อย. 
ธนิสร งามพริ้ง, นักเรียนนายร้อย. 

กฤษณะ สุนทรินทร,์ นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
อ411ก 

1 

34796 074105  ภูมิลักษณ์แห่งความรุนแรงใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

กิตติพันธ์ุ สุรินคํา, นักเรียนนายร้อย.  
และคนอ่ืน ๆ 

วิทยานิพนธ์ 
ก633ภ 

1 

34797 074106  การศึกษาคุณภาพชีวิตนายทหารช้ันประทวน
และครอบครัว สังกัดกองพันทหารราบ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ปณิธาน จตรุโพธ์ิ, นักเรียนนายร้อย. 
อัญชันเวท พันธ์ุพฤกษ์, นักเรียนนายร้อย. 
ศิริพงษ์ มูลอํามาตย์, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ป149ก 

1 

34798 074107  ความพร้อมในการจัดตั้งหลักสตูรท้องถ่ิน : 
กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองกรันเกรา 

ธนวัฒน์ เทสินทโชติ, นักเรียนนายร้อย. 
วุฒิพงษ์ พงษ์ชะอุ่มดี, นักเรียนนายร้อย. 
ทวีชาติ ราชรักษา, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิทยานิพนธ์ 
ธ14ค 

1 

34799 074108  โครงการอาหารกลางวันตามแนว
พระราชดําริ กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านหนอง

กันเกรา 

วัฒนา อุดมสุดารักษ์, นักเรียนนายร้อย. 
เอกวิทย์ สิทธิสมบูรณ,์ นักเรียนนายร้อย. 
ปรีเปรม เรืองดิษฐ์, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิทยานิพนธ์ 
ว432ค 

1 

34800 074109  รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร หุ่นยนต์กู้ภยั (Rescue Robot II) 

ธวิกร สร้อยสูงเนิน, นักเรียนนายรอ้ย. 
โอม มาลยัหอม, นักเรียนนายร้อย. 

สิทธา ปรีชาจารย์, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิทยานิพนธ์ 
ธ28ร 

1 

34801 074110  รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร การมอดเูลตสญัญาณ แบบ QPSK 

(Quadature Phase Shift Keying0) 

พันธภัทร สิทธิวงษา, นักเรียนนายร้อย. 
ชุณห์ไกรพิชญ์ พูลสยม, นักเรียนนายร้อย. 

นรชัย ทัตติยกุล, นักเรียนนายร้อย. 
ชัยวัฒน์ อิทธิสังวร, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิทยานิพนธ์ 
พ575ร 

1 

34802 074111  ระบบควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์
กระแสตรงแบบเซอร์โว โดยตัวประมวลผล

สัญญาณดิจิตอลทํางานตามเวลาจริง 

สมเกียรติ เจ้ียมกลิ่น, นักเรียนนายร้อย. 
จตุพล นิยมปัทมะ, นักเรียนนายรอ้ย. 

วีระเดช ขําชม, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ส231ร 

1 

34803 074112  รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
การออกแบบระบบควบคุมการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในบ้านแบบอัตโนมตั ิ

ณัฐวุฒิ ศรีพินิจ, นักเรียนนายร้อย. 
ธวานนท์ เข็มเงิน, นักเรียนนายร้อย. 
ศุภฤกษ์ จันทรวงศ์, นักเรียนนายรอ้ย. 
ณัฐพงษ์ หงษ์โม่, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ณ24ร 

1 

34804 074113  การออกแบบวงจร Error Control Coding 
สําหรับการสื่อสารทางทหาร 

กฤษนุวัตร มานะวงศ์สกุล, นักเรียนนายร้อย. 
ฐาปกรณ์ ฉากไธสง, นักเรียนนายรอ้ย. 
อภิญญา ศรีตะวัน, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิทยานิพนธ์ 
ก278ก 

1 

34805 074114  รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า-
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประเมินการ

สอนของอาจารย์แบบออนไลน์ 

นนทนันท์ สุขตน, นักเรียนนายร้อย. 
ศรายศ ลือจันดา, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
น154ร 

1 

34806 074115  รายงานประกอบ โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาระบบปฏิบัติการ 

CRMA LINUX 

พิชญ์ ผลาพรม, นักเรียนนายร้อย. 
กวิภัฏ สดทรงศิลป์, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิทยานิพนธ์ 
พ663ร 

1 

34807 074116  รายงานประกอบ โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาระบบจําลองภาพ 

สามมติิ เพ่ือการเรียนรู ้

โฆษิต ส่งแสงขจร, นักเรียนนายร้อย. 
วิวรรธน์ พิมลรัฐ, นักเรียนนายร้อย. 
ศวิษฐ์ จําปาไทย, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ฆ84ร 

1 

34808 074117  รายงานประกอบ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า-
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบ

จําลองภาพ สามมิติ สําหรับการรกัษาความ
ปลอดภัย 

วรากร สร้อยโพธิคุณ, นักเรียนนายร้อย. 
อติยศ ถาวรแก้ว, นักเรียนนายร้อย. 
ภัทราวุธ ไสยเรือง, นักเรียนนายรอ้ย. 

วิทยานิพนธ์ 
ว296ร 

1 



34809 074118  การศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของเศษยาง
รถยนต์ท่ีใช้แล้ว มาใช้ในการทําลู่ว่ิงลาดยาง

ในหน่วยทหาร 

ธรรมนูญ นาคคงคํา, นักเรียนนายร้อย. 
ไชยวัฒน์ คล้ายหะนา, นักเรียนนายร้อย. 

นรินทร์ ขาวฉวีรัตนชาต,ิ นักเรียนนายร้อย. 
พงษ์ศักดิ์ เตียงเกต,ุ นักเรียนนายรอ้ย. 

วิทยานิพนธ์ 
ธ23ก 

1 

34810 074119  การศึกษาและวิเคราะห์ความสามารถในการ
รับนํ้าหนักของคอนกรีต 

อาทิตย์ บุสทิพย์, นักเรียนนายร้อย. 
รัชพล จิตรอําพัน, นักเรียนนายร้อย. 
สุทธิธนา อาดํา, นักเรียนนายร้อย. 

ยุทธภูมิ รัตน์อ่อน, นักเรียนนายรอ้ย. 
ภาณุพงศ์ บุษปฤกษ์, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
อ612ก 

1 

34811 074120  การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมหน้าตัด
แบบคล่องของสะพานเครื่องหนุนมั่น MGB 

ธนภูมิ เผดิมรอด, นักเรียนนายร้อย. 
ปริวัตร บุญแสง, นักเรียนนายร้อย. 
ฐาปนัท พยัฆคง, นักเรียนนายร้อย. 
เตชินย์ สาริโก, นักเรียนนายร้อย. 

นครินทร์ แย้มสิน, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ธ152ก 

1 

34812 074121  การวิเคราะห์สภาพเสาเข็ม ณกรณ์ วราพงษ์พิพัฒน์, นักเรียนนายร้อย. 
สุวิชเชนทร์ พันธ์ุชัยเพชร, นักเรียนนายร้อย. 

ฉัตรชัย แก้วสีอ่อน, นักเรียนนายรอ้ย. 
ชณพัทธ์ สามบุญเรือง, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ณ1ก 

1 

34813 074122  รายงานประกอบ โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาระบบตดิตอ่กับ

คอมพิวเตอร์โดยการวิเคราะห์ทิศทางของมือ
จากสัญญาณวิดีโอ 

ภูษณะ อสตัถพฤกษ์, นักเรียนนายร้อย. 
ดนุภพ ธีรกุล, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ภ493ร 

1 

34814 074123  รายงานประกอบ โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเพ่ิมสมรรถนะระบบรู้จําแผ่น

ป้ายทะเบียนรถยนต ์

พฤกษชาติ พูลหลํา, นักเรียนนายร้อย. 
ธีรสุวัฒน์ ธรรมวรรณ,์ นักเรียนนายร้อย. 

สราวุฒิ ก่ิงแก้ว, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
พ452ร 

1 

34815 074124  รายงานประกอบ โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาระบบผู้ช่วยผู้ตรวจ

การณ์หน้าด้วย Pocket Device Access 

วิทยา ชารีรัตน์, นักเรียนนายร้อย. 
สุเมธ เตชนันท์, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ว586ร 

1 

34816 074125  การศึกษาเทคนิคการปลูกฝังอุดมการณร์ัก
ชาติของผู้ฝึกตามแบบแผนการฝึก 

กรณีศึกษา กองพันทหารราบโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 

สาธิต สุขสวัสดิ,์ นักเรียนนายร้อย. 
วิทยา ปัตตาเทสัง, นักเรียนนายรอ้ย. 

ปัณดิษฐ ใหญ่เมืองปัก, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
ส599ก 

1 

34817 074126  การศึกษาเปรยีบเทียบปัจจัยท่ีมผีลต่อการ
ตัดสินใจใช้กําลังทางทหาร : กรณศึีกษา 

นนร.ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2552 

จิตรกร พุกเนียม, นักเรียนนายร้อย. 
ชวลิต ลุนพุฒ, นักเรียนนายร้อย. 
อยุทธ์ รุ่งเรือง, นักเรียนนายร้อย. 

วิทยานิพนธ์ 
จ433ก 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีการศึกษา 2553 

BibID Acc. No. Title Author 
Call 

Number 
Copy 

36410 076410  การศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการสกัด 
ไคตินจากเปลือกกุ้งของข้ันตอนการกําจัด

โปรตีน 

วิทวัส สิงห์นันท์, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ว953ก 

1 

36411 076411  การประเมินความเสีย่งด้านอากาศและเสียง 
ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัผูป้ฏิบัติงาน 

กรณีศึกษา โรงงานผลติชนวนท้าย กอง
โรงงานวัตถุระเบิดกรมสรรพาวุธทหารบก 

ณัฐภัทร ศรีเชียงสา, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ณ21ก 

1 

36412 076412  การประดิษฐ์ถังบําบัดนํ้าเสียแบบระบบถัง
กรองไร้อากาศ โดยอาศัยตัวกลางจากเปลือก

หอยนางรม 

เก่งพงศ์ แก้วรากมุก, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ก764ก 

1 

36413 076413  การตรวจสภาพของแบบจําลองโครงสร้าง
เข่ือน 

พรพล ศิริวัฒน์, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
พ255ก 

1 

36414 076414  การศึกษาและออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสยี 
กรณีศึกษา : โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า 

กฤษฎา ศรีโพธ์ิอ่อน, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ก279ก 

1 

36415 076415  การพัฒนากําลังดดัของคอนกรีต ด้วยการใช้
เศษยางเป็นวัสดุผสมเพ่ิม 

ธัชชาย ธนพิศุทธ์ิวงศ์, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ธ30ก 

1 

36416 076416  กรณีศึกษา การนํายางรถยนต์ใช้แล้วแปรรูป
เป็นวัสดรุีไซเคิลในการทําผิวทางยืดหยุ่น 

ก่อเกียรติ ผดุงประเสริฐ, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ก342ก 

1 

36417 076417  โครงการประเมินศักยภาพของพ้ืนท่ีว่างเปล่า
ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ด้วยกระบวนการทางภูมสิารสนเทศจาก

ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข 

ทองพร ภู่อารีย,์ นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ท247ค 

1 

36418 076418  การสํารวจรังวัดค่าพิกัดด้วยดาวเทียม 
จีพีเอส แบบสมัพัทธ์เพ่ือกําหนดค่าพิกัดหมุด

หลักฐานควบคุมทางราบครอบคลมุพ้ืนท่ี
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

กัญจน์ ด่านดํารงรักษ์, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ก383ก 

1 

36419 076419  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
การควบคุมบังคับบัญชาในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยใช้สถาปัตยกรรมเชิง

บริการ 

เจริญชัย เจริญเดช, นักเรียนนายรอ้ย. วิจัย 
จ724ก 

1 

36420 076420  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วานิช เงินดวง, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ว517ค 

1 

36421 076421  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วรานุรักษ์ กิตตมิั่นคง, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ว314ค 

1 

36422 076422  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสนับสนุนการสอน และ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับกองวิชา 

กฤษณ์ ลิขิตลิขสิทธ์ิ, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ก342ค 

1 

36423 076423  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รัฐภล หาญชนะ, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ร445ค 

1 



36424 076424  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้าดีซี

เซอร์โวโดยใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจติอล 

ณัชพล ธีราภรณ,์ นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ณ21ค 

1 

36425 076425  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ระบบระบุ
ตําแหน่งด้วยจานดาวเทียม GPS  

ผ่านวิทยุสื่อสาร 

โกสินทร์ เนตรภักด,ี นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ก978ค 

1 

36426 076426  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยี
สารสนเทศ หุ่นยนต์ควบคุมการยิงระยะไกล 

ทวิวัฒน์ ศิริสกุลวัฒน์, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ท187ค 

1 

36427 076427  การพัฒนาเครื่องยนตจั์กรยานยนต์หัวฉีด
แก๊สโซฮอล์แบบหน่ึงสูบสี่จังหวะ ระบาย

ความร้อนด้วยอากาศสําหรับการ
แข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง 

ธรณินทร์ ธรรมกุลกระจ่าง, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ธ25ก 

1 

36428 076428  การออกแบบเครื่องวัดแรงสะท้อนถอย
หลังจากปืนเล็กยาว เอ็ม 16 

กฤตนัน พลรงค์, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ก275ก 

1 

36429 076429  การศึกษาการเพ่ิมการถ่ายเทความร้อนและ
มวลด้วยเทคนิคสเปาเต็ดเบด ของการ

อบแห้งยาเม็ดเปียกท่ีใช้ในโรงงานเภสัชกรรม 

พิสิฐพงษ์ ประดาจี, นักเรียนนายรอ้ย. วิจัย 
พ779ก 

1 

36430 076430  การพัฒนาสมการเคลื่อนท่ีลูกแบดมินตัน พีรณัฐ ศรีทะวงศ์, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
พ794ก 

1 

36431 076431  ชุดควบคุมการลั่นไกระยะไกล ธารินทร์ หมอยาไทย, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ธ45ช 

1 

36432 076432  ระบบสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย เกียรติวัฒน์ กุดแถลง, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ก866ร 

1 

36433 076433  เว็บไซต์กองวิชา ดิษพงษ์ วรรณสินธพ, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ด34ว 

1 

36434 076434  โปรแกรมจัดการวัสดุคงคลัง ชัชพงศ์ ปัญจะมูล, นักเรียนนายรอ้ย. วิจัย 
ช356ป 

1 

36435 076435  ระบบข้อมลูภาระงานอาจารย์ส่วนการศึกษา ปฐมพงศ์ ฐิติวรการ, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ป143ร 

1 

36436 076436  การวิเคราะห์หาองค์ประกอบกรดไขมันใน
นํ้ามันสบู่ดาํ และเมทิลเอสเทอร์ในไบโอดีเซล

ท่ีได้จากนํ้ามันสบู่ดาํ 

กฤตวิทย์ ชะนะพันธ์, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ก275ก 

1 

36437 076437  โครงการศึกษาวิจยัการสกัดสารท่ีให้ความ
เผ็ดร้อนจากพริก 

ภาณุทัต เรืองทอง, นักเรียนนายรอ้ย. วิจัย 
ภ38ค 

1 

36438 076438  โครงการศึกษาวิจยัการส่งลูกพลสุสีัญญาณ 
สู่อากาศ 

สิทธิพร เฟ่ืองสํารวจ, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ส723ค 

1 

36439 076439  โครงการศึกษาวิจยัการทําควันสีสญัญาณ เฉลิมชัย ชัยศาสตรศิ์ลป์, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ฉ63ค 

1 

36440 076440  โครงการศึกษาวิจยัการสังเคราะห์ 
Nitrostarch 

จรัสพงศ์ อินต๊ะวงศ์, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
จ158ค 

1 

36441 076441  ผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการทํา
เกษตรกรรม กรณีศึกษา หมูบ้่านหนอง

กันเกรา หมู่ท่ี 5 ตําบลศรีกะอาง  
อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

ศุภกิจ โพธ์ิทอง, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ศ757ผ 

1 



36442 076442  กระบวนการถ่ายทอดแนวคิดเกษตรอินทรีย์
ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านหนองกันเกรา หมู่ 5 

อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

ชิษณุพงษ์ อ้ิมอนงค์, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ช571ก 

1 

36443 076443  การศึกษาบทบาทของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล กับการพัฒนาและการแก้ปัญหา
ในชุมชน กรณีศึกษา บ้านหนองกันเกรา  
หมู่ 5 ตําบลศรีกะอาง อําเภอบ้านนา  

จังหวัดนครนายก 

หัสพงษ์ พิมวัน, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ห48ก 

1 

36444 076444  การศึกษาการประกอบอาชีพ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการของวัยแรงงาน 

ในหมู่บ้านหนองกันเกรา 

ปวริศ เมฆสุวรรณ, นักเรียนนายรอ้ย. วิจัย 
ป523ก 

1 

36445 076445  ปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรในหมู่บ้านหนอง
กันเกรา กรณีศึกษา หมู่ 5 ตําบลศรีกะอาง 

อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

ณัฐพงศ์ กระจ่างศร,ี นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ณ21ป 

1 

36446 076446  การศึกษาปัญหาการรวมกลุม่ของชาวบ้าน
หมู่บ้านหนองกันเกรา เพ่ือนําไปสูก่ารสร้าง

ชุมชนเข้มแข็ง 

ราเชนทร์ ล่องแก้ว, นักเรียนนายรอ้ย. วิจัย 
ร575ก 

1 

36447 076447  การศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านเกษตรกรรม
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองกันเกรา 

หมู่ 5 ตําบลศรีกะอาง อําเภอบ้านนา  
จังหวัดนครนายก 

ไกรวิชญ์ ดอกเรือนคํา, นักเรียนนายร้อย. วิจัย 
ก962ก 

1 

 
 
 
 
 


