แบบ ง.4-1

โครงการวิจัย (งบประมาณเงินรายได) ประจําปงบประมาณ 2562
ลําดับ
ประเภท - รายการ
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ที่
งบเงินอุดหนุน จํานวน 84 โครงการ
โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ จํานวน 34 โครงการ
1 การใชกางปลาเพื่อเสริมแคลเซียมในผลิตภัณฑ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวสายใจ จริยาเอก
กุนเชียงปลา
ภาส

ไดรับจัดสรร
2,000,000
886,600
14,400

เปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโต ผลผลิต และ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ดร.รัตนากร กฤษณชาญดี
สารอาหารของผักกาดหอมพันธุการคาในระบบ
เกษตรอิ
นทรีย
ความหลากหลายและการแพร
กระจายของสัตวน้ํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ผศ.ดร. อโนชา กิริยากิจ
ตางถิ่นในพื้นที่ตนน้ําของจังหวัดจันทบุรี

28,700

4

แนวทางการลดตนทุนโลจิสติกสและปญหา
คุณภาพกลวยไขสงออกในจังหวัดจันทบุรี

นายจิรวัฒน ณ พัทลุง

28,700

5

ความสามารถในการแตกกอและการใหผลผลิตตอ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
กอของขาวหอมแมพญาทองดํา เมื่อใชจํานวนกลา
ตการเสริ
อกอทีม่แยีตกต
สตมางกั
ีชีวนิตในอาหารตอสมรรถนะการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
และคุณภาพไขในไกไข

นายวีระ ยินดี

23,000

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ปุระ
มงคล

26,400

7

การพัฒนาขนมปงแปงหมักเพื่อสุขภาพผสมขาวสา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
เต็มเมล็ดและถั่วเพาะงอก

ดร.ละอองดาว วอง
เอกลักษณ

14,400

8

แนวทางความสําเร็จในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อรองรับ คณะเทคโนโลยีสังคม
น.ส.บุปผา ภิภพ
ไทยแลนด 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม
ลักษณะทางการเกษตรและศักยภาพการใหผล
คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ รศ.ประพฤติ พรหม
ผลิตของขาวไรในจังหวัดชลบุรี
สมบูรณ

28,700

10 เกษตรอินทรียภูมิปญญาชาวบานและการปรับตัว คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางณชภัทร
เขาสูสมารทฟารมเมอรของเกษตรกรใน จังหวัด
พิชญมหุตม
ชลบุรี
11 การอบแหงดอกบัวดวยสุญญากาศรวมกับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดร.กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต
อินฟราเรดและสารดูดความชื้น
12 การเพิ่มผลิตภาพการผลิตขาวหอมมะลิของชาวนา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.ไพทูล สีใส
จังหวัดสระแกว

28,700

2
3

6

9

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

13 การศึกษารูปแบบเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ของจังหวัดจันทบุรีเพื่อการพัฒนาสูเกษตรอินทรีย
เชิงพานิชย

นางปาริชาต ปุระมงคล

28,700

28,700

23,000
24,700
28,700

ปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน 2555

แบบ ง.4-1

โครงการวิจัย (งบประมาณเงินรายได) ประจําปงบประมาณ 2562
ลําดับ
ประเภท - รายการ
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ที่
งบเงินอุดหนุน จํานวน 84 โครงการ
14 การใช Brewer’s yeast เปนแหลงโปรตีนทดแทน คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ นางจันทรพิมพ กังพานิช
ปลาปนในอาหารปลานิล
15 ผลกระทบของแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตและ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การเจริญเติบโตของพืชในการผลิตผักสลัดเรดโอค

นายพงศพัฒน สิงหศรี

ไดรับจัดสรร
2,000,000
28,700

17,200

16 ผลของสารสกัดหยาบจากตนไขเนาตออัตราการ
เจริญเติบโตของลูกกุงกามกราม

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ดร.ชงโค แซตั้ง

28,700

17 การศึกษาการใชแมสแี สงชวยกระตุนการ
เจริญเติบโตของผักชีไทยในโรงเรือนเพาะชํา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

นายดนัย ทองธวัช

23,000

18 ศึกษาผลของการใหน้ําที่มีตอการเจริญเติบโต และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
การใหผลผลิตของทุเรียน

น.ส.กมลมนัส วัฒนา

28,700

19 ผลของการใชแปงมันเทศสีเหลืองทดแทนแปงสาลี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในผลิตภัณฑมัฟฟน

น.ส.อมรรัตน โมราราช

17,200

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ นายอภิสิทธิ์ ชิตวณิช

28,700

21 การบําบัดสารประกอบไนโตรเจนจากบอเลี้ยงปลา คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ดร.วราทิตย ดลสุจิต
ดวยสาหรายเตา Spirogyra sp.

28,700

22 ประสิทธิภาพการนําเขาสารแอมโมเนียและไน
ไตรทของสาหรายเตา Spirogyra sp.

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ นางศรัณยา รักเสรี

28,700

23 ศึกษาการใชประโยชนจากเมล็ดมะขามในอาหาร
ไกพื้นเมือง

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ น.ส.ปวีณอิศรัชต เคน
จันทร

28,700

20 การศึกษาวัสดุปลูกและแสงตอการเจริญเติบโต
และผลผลิตของพืชภายในอาคาร

24 ประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อกอโรคทนเค็มของ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ น.ส.จันทรทพิ ย ทองจันทร
แบคทีเรียบาซิลลัสในการเพาะเลี้ยงปลานิลน้ํา
กรอยเพื่อพัฒนาเปนกลาเชื้อในระบบไบโอฟล็อค

28,700

ปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน 2555

แบบ ง.4-1

โครงการวิจัย (งบประมาณเงินรายได) ประจําปงบประมาณ 2562
ลําดับ
ประเภท - รายการ
หนวยงาน
ที่
งบเงินอุดหนุน จํานวน 84 โครงการ
25 การชักนําใหเกิดโพลีพลอยดในกลวยไมเหลืองจันท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
บูร (เหลืองปลอด) (Dendrobium
friedericksianum Rchb.f) ดวยโคลชิซิน
26 การศึกษาวิธีการตรวจหาหนอนดวงหนวดยาวเจาะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ลําตนทุเรียน
27 อิทธิพลของวันปลูกตอปริมาณอินนูลนิ ของแกน
ตะวัน 4 สายพันธุ

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวปฐมาภรณ ทิลา
รักษ
นายวุฒไิ กร จันทรขาม
เรียน

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ดร.รัตติกาล เสนนอย

28 ผลของสารสกัดมะมวงหาวมะนาวโห ในการยับยั้ง คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ธนิตชยา พุทธมี
เชื้อ Erwinia carotovora สาเหตุโรคเนาเละ
29 ผลของไมโครเอนแคปซูลสารสกัดจากใบมะเดื่อฝรั่ง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม
ใบเตย และดอกเกกฮวย
ตอปริมาณพอลีฟนอลของผลิตภัณฑชาใบมะเดื่อ
30 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ดร.รุศมา มฤบดี
เพื่อการพัฒนาสายพันธุของปอเทือง (Crotalaria
juncea)
31 การบริหารผูสง มอบปจจัยการผลิตเชิงกลยุทธใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นางสาวณิชากร ทองเปลว
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย:
กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
32 ศึกษาประสิทธิภาพของสารทุติยภูมิจากเชื้อราไตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ดร.สุภาภรณ เอี่ยมเขง
โครเดอรมาในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และ
สงเสริมการเจริญเติบโตของพืช
33 ความสัมพันธระหวางขอมูลทางการบัญชีกับอัตรา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางวนิดา ชุติมากุล
ผลตอบแทนผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรณีศกึ ษากลุม
34 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อแอคติโนมัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร นายคมสันต สุปอง
สีทสกุล Streptomyces ที่มีฤทธิ์การตานตอ
เชื้อจุลนิ ทรีย
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง จํานวน 17 โครงการ ยกเลิก
1 โครงการ

ไดรับจัดสรร
2,000,000
28,700

23,000

28,700

23,000

28,700

28,700

28,700

28,700

25,900

28,700

428,700

ปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน 2555

แบบ ง.4-1

โครงการวิจัย (งบประมาณเงินรายได) ประจําปงบประมาณ 2562
ลําดับ
ประเภท - รายการ
ที่
งบเงินอุดหนุน จํานวน 84 โครงการ
35 ภาพลักษณสถานที่ทองเที่ยวในเมืองไทยในการ
รับรูของประชาชนในกลุมประเทศอาเซียน:
กรณีศึกษาประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบโครงการ

ไดรับจัดสรร
2,000,000
28,700

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

นายธํารงค เจียมทองอรุณ
(เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปน
นายรชตธรรมรงค พช
รมนตชยั )

36 การศึกษาภาวะความกดดันจากผูโดยสารชาวจีน
ของพนักงานบริการภาคพื้นสายการบินตนทุนต่ํา
ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
37 การศึกษาระบบโลจิสติกสเพื่อจัดการเสนทางการ
ทองเที่ยว กรณีศกึ ษาในอําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี
38 การจัดสรางระบบชวยเหลือและแกไขปญหาการใช
งานเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
39 ความสัมพันธระหวางความมั่นคงในการทํางานกับ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
40 การพัฒนาที่นอนพลิกตัวเพื่อปองกันการเกิดแผล
กดทับ

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

นางสาววรรษมนต สันติศิริ

20,100

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

นายทรงธรรม เจริญจันทร

28,700

41 พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของผูสูงวัยใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศกึ ษา
แฟนเพจเฟซบุค
42 ความสามารถในการบริหารประสบการณของสาย
การบินตนทุนต่ําตามความเห็นของผูโดยสารที่ใช
บริการสนามบินที่ดําเนินงานโดยการทาอากาศยาน
43 การวิเคราะหตนทุนตอหนวยบริการของธุรกิจ
โรงแรมบูติคบนเกาะสีชังเพื่อใชเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
44 ความสัมพันธระหวางทุนมนุษยกับคุณลักษณะของ
องคกรการเงินชุมชนยุคไทยแลนด 4.0

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายอนุวัฒน โชโต

23,000

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายจารุกิตติ์ ขวัญมงคล
พงศ

20,100

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยยิ่งยง
รุงฟา

23,000

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาววรัญญา เดชพงษ

28,700

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

นายสมพงษ อัศวริยธิปติ

25,900

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

นายพัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ

23,000

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางอังคณา ประเสริฐศรี

45 ปจจัยที่มีผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคตอความ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.เสาวคนธ หอมสุด
ตั้งใจใชงานกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส : กรณีศึกษา
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

28,700

25,900
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แบบ ง.4-1

โครงการวิจัย (งบประมาณเงินรายได) ประจําปงบประมาณ 2562
ลําดับ
ประเภท - รายการ
ที่
งบเงินอุดหนุน จํานวน 84 โครงการ
46 รูปแบบกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาการรูเทาทันสื่อ
สังคมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

หนวยงาน
คณะศิลปศาสตร

47 การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม กองกลาง
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
48 การพัฒนาระบบฐานขอมูลการเขารวมกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เสริมหลักสูตรของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
49 ปจจัยสูความสําเร็จของผูประกอบการโรงฆาสัตว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
รายยอย

ผูรับผิดชอบโครงการ
อ.รักษ หวยเรไร (เปลี่ยน
หัวหนาโครงการเปนอ.
ปาหนัน)
น.ส.ลักษิกา ปรีดาวัลย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

2,000,000
28,700

14,400

นางสาวพัชรสิตา ศิรวงศ
ภัสสรา (เปลี่ยนชื่อหัวหนา
เปน ยศภัทร เรืองไพศาล)

28,700

นายวิวัฒน วรามิตร

26,400

50 วิเคราะหการเขียนเรียงความภาษาไทยของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
น.ส.บุณฑริกา ขุนวิมล
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
สากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
51 การวิเคราะหปญหาการแปลโครงสรางประโยค
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นายพรชัย พรวิริยะกิจ
จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยที่สงผลตอการ
สื่อสารของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
52 การพัฒนาโปรแกรมประเมินความจําขณะทํางาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร น.ส.บุราณี ระเบียบ
ดานการระลึกไดเกี่ยวกับตัวเลขสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ จํานวน 29 โครงการ ยกเลิก 3 โครงการ
53 การผลิตโยเกิรตขาวดํางอกสายพันธุพื้นเมืองผง

ไดรับจัดสรร

17,200

14,500

23,000

684,700

นฤมล มงคลธนวัฒน

14,500

54 อุปกรณชวยรับผลทุเรียนแบบไมทําลายผลควบคุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
การเคลื่อนที่ดวยรีโมท

นางสาวขวัญจิต ออกเวหา

17,300

55 การพัฒนาผลิตภัณฑแครกเกอรจากแปงขาวกลอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งอก

ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย

17,300
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แบบ ง.4-1

โครงการวิจัย (งบประมาณเงินรายได) ประจําปงบประมาณ 2562
ลําดับ
ประเภท - รายการ
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ที่
งบเงินอุดหนุน จํานวน 84 โครงการ
56 คุณลักษณะของนักประชาสัมพันธดิจิทัลและการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสุชาดา ทาวลอม
พัฒนาทักษะอาชีพนักประชาสัมพันธดิจิทัลในเขต
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
57 การศึกษาชนิดของสารยึดเกาะที่เหมาะสมสําหรับ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายสมทบ สันติเบ็ญจกุล
แปงอัดแข็งจากแปงเทายายมอม
58 การศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 คณะเทคโนโลยีสังคม
ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
59 การพัฒนาสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสมั พันธ เพื่อ
คณะศิลปศาสตร
สงเสริมการทองเที่ยวเทศบาลตําบลปากน้ําประแส
จังหวัดระยอง ดวยออรัสมา
60 การสื่อสารการตลาดเพื่อสรางภาพลักษณการ
คณะศิลปศาสตร
ทองเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรี

ไดรับจัดสรร
2,000,000
23,000

28,700

ดร.พูลสุข บุญกอเกื้อ

24,700

นางสาวกิตติยา แกว
สะเทือน

23,000

นางพณิชา จิระสัญญาณ
สกุล

28,700

61 ผลกระทบของการบริหารทุนมนุษยเชิงกลยุทธที่มี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายรัฐกรณ พงษประเสริฐ
ตอความเจริญเติบโตขององคกรของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ศึกษาการแบงเซลลแบบไมโอซิสของแมลงดาสวน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาววิจิตร วิโสรัมย
(Diplonychus rusticus (Fabricius, 1781))

23,000

63 การผลิตไบโอเซลลูโลสจากเมล็ดสละ

17,200

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ดร.อมรรัตน สุวรรณโพธิ์ศรี

64 ผลกระทบของคุณลักษณะขอมูลตนทุนที่ดีที่มีตอ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวบรรจงรัตน
ประสิทธิผล การวางแผนการดําเนินงานของ
พรหมสุวรรณศิริ
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม
65 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของไคโตซาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายสมทบ สันติเบ็ญจกุล
จากไคตินที่สกัดดวยวิธีลดการใชสารเคมี
66 ผลกระทบตอคุณภาพของขอมูลทางการเงินจาก
การนํามาตรฐานรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา มาถือปฏิบัติ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสุรินทร พรหมนุรักษ
กิจ

20,100

23,000

14,500

23,000
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แบบ ง.4-1

โครงการวิจัย (งบประมาณเงินรายได) ประจําปงบประมาณ 2562
ลําดับ
ประเภท - รายการ
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ที่
งบเงินอุดหนุน จํานวน 84 โครงการ
67 ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีตอผลิตภาพการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายอภินันท พัชโร
ผลิตโดยรวมภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของ
ภาสวัฒนกุล
ไทย
68 วิธีการตรวจเพื่อพยากรณโรคหลังการรักษาสุนัขที่ คณะสัตวแพทยศาสตร
นางสาวธาริณี ทับทิม
เปนมะเร็ง โดยวัดการแสดงออกของ Oct-4
(เปลี่ยนหัวหนาโครงการ
mRNA ในเลือด
เปน นางสาวศิริลักษณ มี
69 การพัฒนาเม็ดบีดสจากไคโตซานเพื่อเปนวัสดุดูด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร นางสาวรวินิภา ศรีมูล
ซับไขมันและน้ํามันในถังดักไขมันระดับครัวเรือน
70 การผลิตฟลมที่บริโภคไดจากลูกหยองและการ
ประยุกตใช
71 การวิเคราะหการแพรกระจายขาวสารของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
72 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ไดรับจัดสรร
2,000,000
28,700

28,700

23,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมการเกษตร

นางสาวบุณฑริกา สุมะนา

17,200

คณะเทคโนโลยีสังคม

นายณรงคฤทธิ์ วังคีรี
นางวิชริณี สวัสดี
นางสาวภัทรธีรา คามา
นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน
นางสาวกชนิภา เสริมสัย

28,700

นายพิศาล ทองนพคุณ

28,700

นายวิษณุ โชโต

14,500

นางสาวนันทนปพร ดุรงค
พันธุ

21,800

นางคมเดือน โพธิสุวรรณ

17,200

นายณฤพลวัทน โชติทุม

16,100

นางสาววรินทร แดนดี

15,500

คณะเทคโนโลยีสังคม

73 โมบายลแอปพลิเคชันการเรียนรูพระราชบัญญัติวา คณะเทคโนโลยีสังคม
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พุทธศักราช 2550 ดวยอินโฟกราฟก บน
74 การมีสว นรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับกหลั
กสูตรธีกคณะเกษตรศาสตร
75 การศึ
ษากลวิ
ารเรียนรูแบบกํากับและ
ตนเองดาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การวิเคราะห ความโง ในนวนิยายเรื่อง แอนนิมอล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
76 ฟารม ของ จอรจ ออรเวล
77 การสํารวจพฤติกรรมการอานภาษาอังกฤษของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย
78 การวิเคราะหขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

23,000
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แบบ ง.4-1

โครงการวิจัย (งบประมาณเงินรายได) ประจําปงบประมาณ 2562
ลําดับ
ประเภท - รายการ
ที่
งบเงินอุดหนุน จํานวน 84 โครงการ
79 การวิเคราะหขอบกพรองทางไวยากรณในการ
เขียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
80 ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมนักทองเที่ยวเชิงกีฬา
ผูหญิงยุคไทยแลนด 4.0 ในการเดินทางเขารวม
การแขงขันวิ่งมาราธอนในจังหวัดชลบุรี
81 การใชเทคนิคการสังเกตในการเรียนการเขียน
บทความของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่สาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
82 การวิเคราะหการแตกราวของพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กในอาคารดวยวิธีไฟตเอลิเมนต

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบโครงการ

ไดรับจัดสรร
2,000,000
17,200

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผศ.ยิ่งยศ จิตจักร

คณะศิลปศาสตร

นางพณิชา จิระสัญญาณ
สกุล

28,700

คณะศิลปศาสตร

อาจารยวัชรี จันทรหอม

14,500

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร

น.ส.เทอดธิดา ทิพยรัตน

17,200

83 ความตองการพัฒนาตนเองของอาจารย
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายอนุชิต ขลุยนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตจักรพงษภูวนารถ

20,100

84 การพัฒนําแนวทางการวิเครําะหตนทุนของ
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
กิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคาในศูนยกระจายสินคา ศาสตร
และการปรับปรุง (กรณีศกึ ษาศูนยกระจายสินคา
บริษัท XYZ จํากัด)

25,900

นายวรเศรษฐ อุดมสิน

ปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน 2555

